
 
 
 

JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 1.407/21.01.2019  

 
EXPUNERE DE MOTIVE, 

 

la proiectul  de  hotarare  privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 188/28.06.2017, 
privind darea in administrare catre Societatea Comerciala Piete si Targuri Alexandria 

SRL a locurilor de parcare cu plata din municipiul Alexandria infiintate  
prin H.C.L.nr. 163 din 29 mai 2017 

  
                          

Prin solicitarea nr. 6.263/04.06.2018 a Tribunalului Teleorman, se solicita sprijinul in 

vederea rezervarii unui numar rezonabil de locuri de parcare, pentru salariatii din cadrul 

Tribunalului Teleorman, care are un numar de 79 de salariati, iar dintre acestia 12 sunt din alta 

localitate si se deplaseaza la instanta cu autoturismele proprietate personala. 

Prin H.C.L. nr. 163 din 29 mai 2017 s-a aprobat infiintarea de locuri de parcare cu plata in 

municipiul Alexandria, care s-au dat in administrare catre Societatea Comerciala Piete si Targuri 

Alexandria SRL prin H.C.L. nr. 188 din 28 iunie 2017. 

In vederea solutionarii cererii Tribunalului Teleorman mentionata mai sus, este necesara 

modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 188 din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 58, 

art. 59, art. 61 si ale art. 62, din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.   

Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 

215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

propun elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la 

modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 188/28.06.2017, privind darea in administrare catre 

Societatea Comerciala Piete si Targuri Alexandria SRL a locurilor de parcare cu plata din 

municipiul Alexandria infiintate prin H.C.L.nr. 163 din 29 mai 2017. 

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

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

PRIMAR, 
Victor DRAGUSIN 

 
 
 



 
 
RED. D.O.                                                                                                       


