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RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE 

la proiectul  de  hotarare  privind infiintarea de locuri de parcare auto cu plata in municipiul 
Alexandria 

 
 

 Prin expunerea de motive  nr. 14.036/24.05.2017, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 
Dragusin, propune elaborarea de catre  Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare, cu privire la 
infiintarea de locuri de parcare auto cu plata in municipiul Alexandria.  
 

NECESITATEA: 
 
Prin adresa cu nr. 401/16.05.2017, a S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L., inregistrata la 

Primaria Municipiului Alexandria cu nr. 13.178/16.05.2017, aceasta ne aduce la cunostinta faptul, ca avand 
in vedere nevoia stringenta de reorganizare, modernizare si eficientizare a sistemului de parcare platita in 
municipiul Alexandria, venita ca urmare a numeroaselor solicitari primite de la cetateni pentru 
decongestionarea si fluidizarea traficului in zonele aglomerate ale municipiului, dar si pentru cresterea spre 
maxim a gradului de incasare in cazul platilor pentru locuri de parcare platita, este necesara organizarea si 
implementarea sistemului de plata prin SMS si parcometre interconectate cu un sistem informatic in 
municipiul Alexandria si ne solicita in acest sens, identificarea noilor locatii pentru infiintarea de locuri de 
parcare cu plata. 

Astfel s-au identificat terenurile cu elementele de identificare prezentate in Anexa nr.1 (Lista), care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Sistemul de plata prin SMS si parcometre interconectate cu un sistem informatic este implementat 

in prezent in 28 de orase ale Romaniei si pe baza unor experiente comune este imbunatatit in mod 

constant. Printre acestea sunt: Cluj - Napoca, Timisoara, Piatra Neamt, Brasov, Arad. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, este necesara infiintarea de locuri de parcare cu plata in 

municipiul Alexandria. 

 

OPORTUNITATEA: 

 



Infiintarea de locuri de parcare cu plata in municipiul Alexandria, in conditiile legii, cu implementarea 

sistemului de plata prin SMS si parcometre interconectate cu un sistem informatic, genereaza urmatoarele 

beneficii: 

• este eliminata in totalitate posibilitatea efectuarii unor incasari de catre incasatori in nume 
propriu, fara eliberarea unui bon forfetar; 

• digitalizarea informatiei gestionate; 

• reducerea unor costuri de operare; 

• lipsa operatorului uman pentru incasare; 

• simplificarea procedurii de plata; 

• sistemul nu impune achizitia unui sistem informatic; 

• sistemul nu impune angajarea de personal specializat cu nevoi salariale ridicate; 

• sistemul nu impune achizitiz de bunuri IT&C cu valoare ridicata  necesare rularii acestuia; 

• administratorul locurilor de parcare va beneficia automat de imbunatatirile aduse 
sistemului informatic in urma experientelor altor utilizatori al acestuia. 

  

 

 

LEGALITATEA: 

Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria , este justificat si sustinut din punct de vedere legal de urmatoarele acte legislative in vigoare: 

• prevederile O.G. nr. 43/28.08.1997 – privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

• prevederile H.G.R. nr.1358/2001, privind atestarea inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria  

• prevederile Legii nr. 213 / 17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  

• prevederile art. 21, lit. “a”, din Legea nr. 195 / 22.05.2006, privind cadrul descentralizarii; 

• prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale art. 115, alin. 
(1), lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 
Propunerea cu privire la infiintarea de locuri de parcare cu plata in municipiul Alexandria, 

consideram ca este necesara, oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi un proiect de hotarare in 
acest sens. 

 
Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria.  
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