
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de 
                           parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările 
                           administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa ordinară, având în
vedere:
Ř Referatul de aprobare nr. 8706/20.02.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
Ř Raportul  de  specialitate  nr.  8708/20.02.2023  al  Direcţiei  Juridic  Comercial  și  Direcţiei

Economice;
Ř Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului

Alexandria;
Ř Adresa nr. 264/20.02.2023 a SC Servicii Publice Alexandria SRL;
Ř Prevederile  HCL  nr.  163/30  iulie  2010  privind  asocierea  Municipiului  Alexandria  cu  SC

Transloc  Prest  SA  pentru  constituirea  societăţii  comerciale  cu  răspundere  limitată  Piețe  și
Târguri  Alexandria;

Ř Prevederile HCL nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și
Târguri  Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL;

Ř Contractul de administrare nr. 23628/25.10.2018;
Ř Prevederile HCL nr. 268/28.08.2019 privind actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata

infiintate in municipiul Alexandria si actualizarea Contractului de dare in administrare incheiat
cu SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

Ř Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalităţii de atribuire a contractului
de  delegare  a  gestiunii  şi  atribuirea  contractului  de  delegare  către  SC  Servicii  Publice
Alexandria SRL, modificată şi completată;

Ř Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică a domeniului publică
şi privat al municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011;

Ř Prevederile  HCL  nr.  334/24.11.2017  privind  aprobarea  Regulamentului  de  funcţionare  a
sistemului  de  parcare  cu  plată  a  autovehiculelor  în  municipiul  Alexandria în  parcările
administrate de SC Servicii Publice  Alexandria SRL, cu modificările şi completările ulterioare;

Ř Legea  nr.  335/2022  pentru  modificarea  OUG  nr.  195/2002  privind  circulația  pe  drumurile
publice;

Ř Prevederile  OUG  nr.  195/2002  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

Ř Prevederile  HG  nr.  1391/2006  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  aplicare  a  OUG  nr.
195/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Ř Prevederile Legii nr. 55/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ř Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

Ř Prevederile  art.  58-60  din  Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Ř Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ al României.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139  alin. (1) şi alin. (5) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,



HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se modifică şi se completează Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare cu plată a
autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Servicii Publice Alexandria
SRL  prin  înlocuirea  denumirii  SC  PIEȚE  ȘI  TÂRGURI  ALEXANDRIA  SRL cu  SC  SERVICII
PUBLICE ALEXANDRIA SRL.
Art.II. Se modifică şi se completează Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare cu plată
a  autovehiculelor  în  municipiul  Alexandria în  parcările  administrate  de  SC  Servicii  Publice
Alexandria SRL prin înlocuirea acronimului SCP cu SCSP.
Art.III. Se modifică şi se completează Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare cu plată
a  autovehiculelor  în  municipiul  Alexandria în  parcările  administrate  de  SC  Servicii  Publice
Alexandria  SRL prin  introducerea  la  capitolul  5  Gratuități,  art.  21  lit.  j  care  va  avea  următorul
conţinut: donatorilor de sânge/plasmă, domiciliați în municipiul Alexandria, pe o perioadă de 3 luni
de la data comunicării documentelor doveditoare.
Art.IV. Se modifică  şi  se  completează  art.  36 din  Regulamentul  de funcţionare a sistemului  de
parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Servicii
Publice Alexandria SRL care va avea următorul conținut:  Art. 36) Orice sancţiune de tip MĂSURĂ
DE INFORMARE poate fi plătită în 48 de ore la valoarea acesteia, înscrisă pe documentul tipărit.
După  expirarea  termenului  de  48  de  ore,  dacă  suma  înscrisă  pe  document  nu  este  achitată,
documentul  MĂSURĂ  DE  INFORMARE  va  fi  transmis  către  Poliţia  Locală  a  Municipiului
Alexandria în vederea emiterii unui Proces Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiilor.
Către  Poliţia  Locală  va  fi  transmis  un  document  în  format  electronic  care  să  conţină  toate
informaţiile necesare inclusiv acces la fişierele foto şi video care dovedesc încălcarea prezentului
regulament. Termenul de plată al MĂSURII DE INFORMARE de 48 de ore, echivalentul a două zile,
va începe să curgă începând cu ora 08:00 a primei zile lucrătoare pentru casieria SCSP. După
trecerea celor 48 de ore SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL nu va mai avea dreptul să
încaseze suma înscrisă în document.
Art.V. Se  modifică  şi  se  completează  art.  38  din  Regulamentul  de  funcţionare  a  sistemului  de
parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Servicii
Publice Alexandria SRL care va avea următorul conținut:  Art. 38) Poliţia Locală a Municipiului
Alexandria are obligaţia ca în termen de 60 de zile de la primirea unui centralizator al MĂSURILOR
DE INFORMARE  emise  de  către  SC SERVICII  PUBLICE ALEXANDRIA  SRL să  emită  pentru
fiecare  poziţie  menţionată  în  centralizator  un  proces-verbal  de  Constatare  şi  Sancţionare  a
Contravenţiilor.
Art.VI. Orice dispoziţie contrară se abroga.
Art.VII. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției  Prefectului  Județului  Teleorman  pentru  verificarea  legalității,  Primarului  Municipiului
Alexandria, Societății Comerciale Servicii Publice Alexandria SRL, Direcţiei economice şi Direcţiei
Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

           PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
                Consilier,

                  AUGUSTIN IOAN         
      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

     Secretar General,
                                                                                        ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU 

Alexandria,
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JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 8706/20.02.2023

REFERAT DE APROBARE

 la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de

funcţionare a sistemului de  parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în

parcările administrate de SC Servicii Publice  Alexandria SRL.

Prin  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  către  SC Servicii  Publice   Alexandria  SRL între

serviciile  de  administrare  a  domeniului  public  şi  privat  se  regăsesc  activităţile  de  întreţinere  şi

exploatare a parcărilor publice de pe raza municipiului. Având în vedere creşterea în intensitate a

traficului  rutier  şi  a  numărului  de autovehicule  care  tranzitează  zilnic  teritoriul  municipiului  s-a

aprobat Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul

Alexandria, în parcările administrate de SC Servicii Publice  Alexandria SRL.

În cursul procedurii de implementare, precum şi după demararea aplicării efective a acestuia,

regulamentul  a fost  modificat  şi  completat  în conformitate  cu cerinţele  tehnice ale sistemului  de

evidenta a plăţilor, urmare a solicitărilor persoanelor fizice şi juridice cărora li se adresează, precum

şi pentru remedierea deficientelor minore constatate în timpul aplicării. Pe parcursul aplicării, au fost

introduse diverse facilități și gratuități pentru a veni în sprijinul cetățenilor.

Prin adresa nr. 264/20.02.2023 SC Servicii Publice Alexandria SRL solicita introducerea pe

ordinea  de  zi  a  sedintei  ordinare  din  luna  februarie  2023  a  Consiliului  local  al  municipiului

Alexandria,  a  unui  proiect  de  hotarare  privind  modificarea  şi  completarea  Regulamentului  de

funcţionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările

administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL. 

Prezentele modificări, conform solicitării de mai sus, vizează operarea modificării denumirii

administratorului parcărilor,  care și-a schimbat denumirea prin hotărâre de consiliu local,  din SC

Piețe și Târguri Alexandria în SC Servicii Publice Alexandria SR, precum și înlocuirea acronimului

SCP cu SCSP.

Totodată se mai are în vedere introducerea unor facilități pentru cetățenii municipiului care

care au calitatea de donator de sânge ori plasmă, referitoare la utilizarea în mod gratuit a unui loc de

parcare, pentru un interval de 3 luni de la depunerea documentelor doveditoare.



Având  în  vedere  modificările  aduse  de  Legea  nr.  335/2022  Ordonanței  de  urgență  a

guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, este necesara modificarea articolelor

nr. 36 și nr. 38 din Regulament, prin eliminarea sintagmei  proprietarul autovehiculului, respectiv

prin preschimbarea termenului de 30 de zile în 60 de zile. Urmare celor de mai sus, articolele vor

avea următorul conținut:

 Art. 36) Orice sancţiune de tip MĂSURĂ DE INFORMARE poate fi plătită în 48 de ore la valoarea

acesteia,  înscrisă  pe  documentul  tipărit.  După  expirarea  termenului  de  48  de  ore,  dacă  suma

înscrisă pe document nu este achitată, documentul MĂSURĂ DE INFORMARE va fi transmis către

Poliţia Locală a Municipiului Alexandria în vederea emiterii unui Proces Verbal de Constatare şi

Sancţionare a Contravenţiilor. Către Poliţia Locală va fi transmis un document în format electronic

care să conţină toate informaţiile necesare inclusiv acces la fişierele foto şi video care dovedesc

încălcarea prezentului regulament. Termenul de plată al MĂSURII DE INFORMARE de 48 de ore,

echivalentul a două zile, va începe să curgă începând cu ora 08:00 a primei zile lucrătoare pentru

casieria SCSP. După trecerea celor 48 de ore SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL nu va

mai avea dreptul să încaseze suma înscrisă în document.

Art. 38) Poliţia Locală a Municipiului Alexandria are obligaţia ca în termen de 60 de zile de la

primirea  unui  centralizator  al  MĂSURILOR  DE  INFORMARE  emise  de  către  SC  SERVICII

PUBLICE ALEXANDRIA SRL să emită pentru fiecare poziţie menţionată în centralizator un proces-

verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiilor.

Propunerile  de  modificare  şi  completare  a  Regulamentului  se  întemeiază  pe  prevederile

următoarelor acte normative:

 Prevederile  HCL nr.  163/30 iulie  2010 privind  asocierea  Municipiului  Alexandria  cu SC

Transloc Prest SA  pentru constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată Piețe și

Târguri  Alexandria;

 Prevederile HCL nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe

și Târguri  Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL;

 Contractul de administrare nr. 23628/25.10.2018;

 Prevederile HCL nr. 268/28.08.2019 privind actualizarea evidentei  locurilor de parcare cu

plata infiintate in municipiul Alexandria si actualizarea Contractului de dare in administrare

incheiat cu SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

 Prevederile  HCL  nr.  65/31  martie  2011  privind  stabilirea  modalităţii  de  atribuire  a

contractului de delegare a gestiunii şi atribuirea contractului de delegare către SC Servicii

Publice  Alexandria SRL, modificată şi completată;

 Contractul  de delegare  a  gestiunii  serviciului  comunitar  de utilitate  publică  a  domeniului

publică şi privat al municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011;



 Prevederile  HCL nr.  334/24.11.2017  privind  aprobarea  Regulamentului  de  funcţionare  a

sistemului  de  parcare  cu  plată  a  autovehiculelor  în  municipiul  Alexandria  în  parcările

administrate  de  SC  Servicii  Publice   Alexandria  SRL,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;

 Legea nr. 335/2022 pentru modificarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile

publice;

 Prevederile  OUG nr.  195/2002 privind circulaţia  pe drumurile  publice,  cu modificările  şi

completările ulterioare;

 Prevederile  HG  nr.  1391/2006  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  aplicare  a  OUG  nr.

195/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile Legii nr. 55/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare

a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ al României.

Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin.

(1)   și  art.240  alin.(2)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  al  României,   cu

modificările  și  completările  ulterioare,  propun  iniţierea  unui  proiect  de  hotărâre  cu  privire  la

modificarea  şi  completarea  Regulamentului  de  funcţionare  a  sistemului  de  parcare  cu  plată  a

autovehiculelor  în  municipiul  Alexandria,  în  parcările  administrate  de  SC  Servicii  Publice

Alexandria.

Direcţia Juridic Comercial și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria

vor  întocmi  Raportul  de  specialitate  care,  împreună  cu  întreaga  documentaţie,  vor  fi  prezentate

Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Direcţia Juridic comercial
Direcţia Economică
NR. 8708/20.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare

a sistemului de  parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările

administrate de SC Servicii Publice  Alexandria SRL.

Prin Referatul  de aprobare nr. 8706/20.02.2023, primarul  municipiului  Alexandria supune

dezbaterii şi aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea

Regulamentului  de  funcţionare  a  sistemului  de  parcare  cu  plată  a  autovehiculelor  în  municipiul

Alexandria, în parcările administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL.

În şedinţa consiliului local din 27 noiembrie 2017 a fost aprobat Regulamentul de funcţionare

a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria, în parcările administrate

de SC Servicii Publice  Alexandria SRL. De la aprobarea regulmentului, au fost întreprinse măsuri

active  pentru  implementarea  şi  operaţionalizarea  acestuia,  fiind  achiziţionate  servicii  şi

echipamentele necesare. În luna iulie 2018 sistemul a devenit funcţional, iar pe parcursul aplicării,

regulamentul a fost modificat şi completat în funcţie de situaţiile concrete apărute. Astfel, au fost

aduse modificări şi completări în ceea ce priveşte ajustarea unui tarif în conformitate cu cerinţele

tehnice ale sistemului de evidenta a plăţilor, modificări ale tarifelor pentru abonamente şi modul de

contractare urmare a solicitărilor persoanelor fizice şi juridice cărora li se adresează şi completarea

listei cu beneficiarii gratuităţilor.

Prin adresa nr. 264/20.02.2023 SC Servicii Publice Alexandria SRL solicita introducerea pe

ordinea  de  zi  a  sedintei  ordinare  din  luna  februarie  2023  a  Consiliului  local  al  municipiului

Alexandria,  a  unui  proiect  de  hotarare  privind  modificarea  şi  completarea  Regulamentului  de



funcţionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările

administrate de SC Servicii Publice Alexandria SRL. 

Prezentele modificări, conform solicitării de mai sus, vizează operarea modificării denumirii

administratorului parcărilor,  care și-a schimbat denumirea prin hotărâre de consiliu local,  din SC

Piețe și Târguri Alexandria în SC Servicii Publice Alexandria SR, precum și înlocuirea acronimului

SCP cu SCSP.

Totodată se mai are în vedere introducerea unor facilități pentru cetățenii municipiului care

care au calitatea de donator de sânge ori plasmă, referitoare la utilizarea în mod gratuit a unui loc de

parcare, pentru un interval de 3 luni de la depunerea documentelor doveditoare.

Având  în  vedere  modificările  aduse  de  Legea  nr.  335/2022  Ordonanței  de  urgență  a

guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, este necesara modificarea articolelor

nr. 36 și nr. 38 din Regulament, prin eliminarea sintagmei  proprietarul autovehiculului, respectiv

prin preschimbarea termenului de 30 de zile în 60 de zile. Urmare celor de mai sus, articolele vor

avea următorul conținut:

 Art. 36) Orice sancţiune de tip MĂSURĂ DE INFORMARE poate fi plătită în 48 de ore la valoarea

acesteia,  înscrisă  pe  documentul  tipărit.  După  expirarea  termenului  de  48  de  ore,  dacă  suma

înscrisă pe document nu este achitată, documentul MĂSURĂ DE INFORMARE va fi transmis către

Poliţia Locală a Municipiului Alexandria în vederea emiterii unui Proces Verbal de Constatare şi

Sancţionare a Contravenţiilor. Către Poliţia Locală va fi transmis un document în format electronic

care să conţină toate informaţiile necesare inclusiv acces la fişierele foto şi video care dovedesc

încălcarea prezentului regulament. Termenul de plată al MĂSURII DE INFORMARE de 48 de ore,

echivalentul a două zile, va începe să curgă începând cu ora 08:00 a primei zile lucrătoare pentru

casieria SCSP. După trecerea celor 48 de ore SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL nu va

mai avea dreptul să încaseze suma înscrisă în document.

Art. 38) Poliţia Locală a Municipiului Alexandria are obligaţia ca în termen de 60 de zile de la

primirea  unui  centralizator  al  MĂSURILOR  DE  INFORMARE  emise  de  către  SC  SERVICII

PUBLICE ALEXANDRIA SRL să emită pentru fiecare poziţie menţionată în centralizator un proces-

verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiilor.

Prin adresa nr. 1617/13.09.2022 SC Servicii Publice Alexandria SRL solicită cele de mai sus

în temeiul noilor prevederi legale stabilite prin Legea nr. 335/2022 pentru modificarea Ordonanţei de

urgenţă  a  Guvernului  nr.  195/2002   privind  circulaţia  pe  drumurile  publice,  care  prevede

următoarele:

Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  195/2002 privind  circulaţia  pe  drumurile  publice,

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi

completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:



"ART. 39

(1)  La solicitarea poliţiei rutiere sau a poliţiei locale, proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui

vehicul  este  obligat  să comunice  acesteia,  în  termenul  indicat  în  cuprinsul  solicitării,  datele  de

identificare ale persoanei căreia ia încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice.

Poliţia  locală  poate  solicita  aceste  date  de  identificare  numai  în  legătură  cu  exercitarea

competenţelor în domeniul circulaţiei pe drumurile publice."

2. La articolul 102 alineatul (1), punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"14. nerespectarea de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul a obligaţiei de a

comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliţiei rutiere sau poliţiei locale, după caz,

datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile

publice, prevăzute la art. 39;"

3. La articolul 105, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"10.  nerespectarea  obligaţiei  de  a  comunica,  în  termenul  indicat  în  cuprinsul  solicitării  poliţiei

rutiere sau poliţiei locale, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru

a-l conduce pe drumurile publice, prevăzute la art. 39;"

4. La articolul 109, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 109

    (1)  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier sau

de către poliţistul local, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii

de frontieră. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către poliţistul local se fac cu

respectarea  dispoziţiilor  Legii  poliţiei  locale  nr.  155/2010,  republicată,  cu  modificările  şi

completările ulterioare."

Susţinerea  din  punct  de  vedere  legal  a  proiectului  este  fundamentată  pe  prevederile

următoarelor acte normative:

 Prevederile  HCL nr.  163/30 iulie  2010 privind  asocierea  Municipiului  Alexandria  cu SC

Transloc Prest SA  pentru constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată Piețe și

Târguri  Alexandria;

 Prevederile HCL nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe

și Târguri  Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL;

 Contractul de administrare nr. 23628/25.10.2018;

 Prevederile HCL nr. 268/28.08.2019 privind actualizarea evidentei  locurilor de parcare cu

plata infiintate in municipiul Alexandria si actualizarea Contractului de dare in administrare

incheiat cu SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

 Prevederile  HCL  nr.  65/31  martie  2011  privind  stabilirea  modalităţii  de  atribuire  a

contractului de delegare a gestiunii şi atribuirea contractului de delegare către SC Servicii

Publice  Alexandria SRL, modificată şi completată;



 Contractul  de delegare  a  gestiunii  serviciului  comunitar  de utilitate  publică  a  domeniului

publică şi privat al municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011;

 Prevederile  HCL nr.  334/24.11.2017  privind  aprobarea  Regulamentului  de  funcţionare  a

sistemului  de  parcare  cu  plată  a  autovehiculelor  în  municipiul  Alexandria  în  parcările

administrate  de  SC  Servicii  Publice   Alexandria  SRL,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;

 Legea nr. 335/2022 pentru modificarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile

publice;

 Prevederile  OUG nr.  195/2002 privind circulaţia  pe drumurile  publice,  cu modificările  şi

completările ulterioare;

 Prevederile  HG  nr.  1391/2006  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  aplicare  a  OUG  nr.

195/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile Legii nr. 55/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare

a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ al României.

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin.1 și

art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

considerăm că  proiectul  poate  fi  supus  dezbaterii  și  aprobării  Consiliului  local  al  municipiului

Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre

întocmite pentru modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare

cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria, în parcările administrate de SC Servicii Publice

Alexandria SRL.
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