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HOTARARE 
 
                                Priveste : functionarea unei parcari cu plata pe str.Alexandru D.Ghica  
                                                  zona Sala Sporturilor – Stadion  
 
           Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara,avand in vedere: 

- expunere de motive nr.6224/24.03.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.6225/24.03.2011 al Serviciului Comercial si Administrare  

Fond Locativ , Serviciul Valorificare Patrimoniu , Arhitect Sef ; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art. 14, alin. (1) si art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia; 
- prevederile Legii 413 / 2002 privind aprobarea OG 79 / 2001 pentru modificarea si completarea OG 43 

/ 1997  privind regimul juridic al drumurilor ; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (5), lit. ,,a” si art. 123, alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/23 

aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

              In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/23 aprilie 
2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

HOTARASTE: 
 
         Art.1. Se aproba functionarea unei parcari cu plata pe str.Alexandru D.Ghica  , zona Sala Sporturilor – 
Stadion . 
         Art.2. Amplasamentul , tariful ,  programul de functionare , numarul locurilor , sunt prevazute in anexele 
1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta Hotarare . 
         Art. 3.  In cazul in care in intervalul orar de functionare a parcarii cu plata se gasesc autoturismele care 
ocupa abuziv aceste locuri fara a plati taxa de parcare , acestea vor fi ridicate prin grija operatorului desemnat 
de Consiliul Local  Alexandria , proprietarul autoturismului suportind valoarea operatiei de ridicare si depozitare. 
         Art. 4.  Posesorii de abonamente vor primii un ecuson si vor avea obligatia sa il  afiseze la loc vizibil in 
autoturism pe durata folosiri locului de parcare. 
         Art.5. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta Hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei Administrare, 
Valorificare Patrimoniu , Directiei Buget,Finante ,Taxe si Impozite pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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