
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: 

 Referatul de aprobare nr. 6002/30.06.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 80452/15.09.2022 al Direcţiei Juridic Comercial și Direcţiei 

Economice; 

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

Alexandria; 

 Procesul verbal nr. 553/14.04.2022 încheiat între reprezentanții producătorilor agricoli si SC 

Piețe și Târguri Alexandria SRL; 

 Adresa nr. 1617/13.09.2022 SC Servicii Publice Alexandria SRL; 

 Anunțul nr. 61200/06.07.2022 al Biroului Cancelarie, Sisteme de managementprivind 

dezbaterea publică; 

 Procesul verbal nr. 6120/18.07.2022 privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre; 

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

Transloc Prest SA  pentru constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată Pieţe şi 

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 Pieţe şi Târguri 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 Pieţe şi Târguri Alexandria SRL, 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 OG 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 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 OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 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. 

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 introducerea la capitolul 5 Gratuități,a literei i la art. 21 alin (1) care va avea următorul 

conţinut: cetățenilor municipiului în parcările PCB1 si PCB2 din str. Carpați,în intervalele orare 

08:00-09:00 și 16:00-17:00. 

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 introducerea la capitolul 5 Gratuități, art. 21 alin (2) care va avea următorul 

conţinut: (2) Pentru a putea fi aplicate prevederile prezentului articol, cu exceptia lit. i, persoanele 

trebuie sa se adreseze administratorului parcarilor si sa depuna documentele doveditoare. 

Administratorul parcarilor nu va fi responsabil daca persoane care puteau beneficia de gratuitati 

conform prezentului regulament vor fi sanctionate ca urmare a nedepunerii unor cereri in acest 

sens. 

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 modificarea tezei a treia la art. 13 Plata pe bază de abonament pentru un 

autovehicul, care va avea următorul conţinut:Drepturi garantate celui care efectueaza plata: 

utilizatorul are dreptul sa ocupe orice loc deparcare administrat in conditiile prezentului regulament 

pentru un numar nelimitat de ore, in limitalocurilor de parcare disponibile, cu exceptia celor 

administrate pe urmatoarele sectoare de strada:Constantin Brâncoveanu (tronson cuprins intre 

strazile Dunării și Confederației) - PCB1, ConstantinBrâncoveanu (tronson cuprins intre strazile 

Confederației și Carpați) - PCB2, Confederației (tronsoncuprins intre strada Constantin 

Brâncoveanu si zona comerciala) - PCF1, Confederației (tronsoncuprins intre zona comerciala si 

strada Av. Al. Colfescu) - PCF2. Administratorul va afisa, pe acestetronsoane de strada, indicatoare 

de avertizare prin care utilizatorii vor fi instiintati ca nu estepermisa parcarea pe baza acestui tip de 

abonament. Tariful practicat pentru incheiereaabonamentului de tip PABA:disponibil in ANEXA 04. 

Art.IV.Se modifică şi se completeazăANEXA03 la 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 modelului de indicator de avertizare prin care utilizatorii 

vor fi instiintati ca nu estepermisa parcarea pe baza abonamentului tip PABA, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.V. Orice dispoziţie contrară se abroga. 

Art.VI.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,                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

SILVIA COBÂRLIE                                                               Secretar General, 

                                                                                        ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU 
Alexandria, 

Nr. 287 / 28 septembrie 2022 
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ANEXA LA  

HCL NR. 287 /28.09.2022 

 

 

Anexa 03 la Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare 

 cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria 

 

 

 

Indicator de avertizare 

 prin care utilizatorii vor fi instiintati ca nu este permisa 

 parcarea pe baza abonamentului tip PABA 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ 

Consilier, 

SILVIA COBÂRLIE 

 

 



 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 6002/30.06.2022 

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 Pieţe şi Târguri Alexandria SRL. 

 

Prin Contractul de delegare a gestiunii către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL în 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 Pieţe şi Târguri 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. 

 Prezentele modificări vizează introducerea unor facilități pentru cetățenii municipiului care își 

fac cumpăraturile în Piața Unirii Centrală, referitoare la utilizarea în mod gratuit a unui loc în 

parcarile PCB1 si PCB2 din strada Carpați, in intervalele orare 08:00-09:00 si 16:00-17:00.  

Se intenționează facilitarea accesului cumpărătorilor la produsele comercializate de 

producători,  fiind vorba despre parcările adiacente Pieței Unirii Centrală.  

Se apreciază că astfel de facilități ar permite desfășurarea cu mai mare ușurință a activităților 

de comerț ceea ce ar conduce la o creștere pe de o parte a numărului producătorilor care ar dori să își 

desfășoare activitatea în piața centrală și pe de altă parte a cetățenilor care doresc să achiziționeze 

produsele comercializate de aceștia. 

Propunerile de modificare şi completare a Regulamentului se întemeiază pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

 Procesul verbal nr. 553/14.04.2022 încheiat între reprezentanții producătorilor agricoli si SC 

Piețe și Târguri Alexandria SRL; 



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

Transloc Prest SA  pentru constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată Pieţe şi 

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 Pieţe şi Târguri 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 Pieţe şi Târguri Alexandria SRL, 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 OG 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 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 OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 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. 80452/15.09.2022 

 

 

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 Pieţe şi Târguri Alexandria SRL. 

 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 6002/30.06.2022, 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 Pieţe şi Târguri 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. 

Prezentele modificări vizează introducerea unor facilități pentru cetățenii municipiului care își 

fac cumpăraturile în Piața Unirii Centrală, referitoare la utilizarea în mod gratuit a unui loc în 

parcarile PCB1 si PCB2 din strada Carpați, in intervalele orare 08:00-09:00 si 16:00-17:00.  



Se intenționează facilitarea accesului cumpărătorilor la produsele comercializate de 

producători,  fiind vorba despre parcările adiacente Pieței Unirii Centrală.  

Se apreciază că astfel de facilități ar permite desfășurarea cu mai mare ușurință a activităților 

de comerț ceea ce ar conduce la o creștere pe de o parte a numărului producătorilor care ar dori să își 

desfășoare activitatea în piața centrală și pe de altă parte a cetățenilor care doresc să achiziționeze 

produsele comercializate de aceștia. 

 

Prin adresa nr. 1617/13.09.2022 SC Servicii Publice Alexandria SRL solicită instituirea unor 

limitări pentru utilizarea unor locuri de parcare din zonele foarte aglomerate din zona Pieței centrale, 

respectiv din zona străzilor C. Brâncoveani și Confederației. Prin această măsură nu se intenționează 

creșterea tarifelor pentru parcarea cu plată ori a abonamentelor, fiind însă necesară decongestionarea 

zonei și limitarea ca timp a utilizării abonamentelor pe acele sectoare de drum, astfel încât  să aibă 

acces la un loc de parcare cât mai mulți utilizatori.  

Utilizarea locurilor de parcare din zona de referință cu precădere de către posesorii de 

abonamente conduce la indisponibilitatea acestora pentru restul cetățenilor. 

Restricțiile vor opera în parcările de pe străzile Constantin Brâncoveanu (tronson cuprins 

intre strazile Dunării și Confederației) - PCB1, Constantin Brâncoveanu (tronson cuprins intre 

strazile Confederației și Carpați) - PCB2, Confederației (tronson cuprins intre strada Constantin 

Brâncoveanu si zona comerciala) - PCF1, Confederației (tronson cuprins intre zona comerciala si 

strada Av. Al. Colfescu) - PCF2. Administratorul SC Servicii Publice Alexandria SRL va afisa, pe 

aceste tronsoane de strada, indicatoare de avertizare prin care utilizatorii vor fi instiintati ca nu este 

permisa parcarea pe baza acestui tip de abonament. 

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

următoarelor acte normative: 

 Procesul verbal nr. 553/14.04.2022 încheiat între reprezentanții producătorilor agricoli si SC 

Piețe și Târguri Alexandria SRL; 

 Anunțul nr. 61200/06.07.2022 al Biroului Cancelarie, Sisteme de managementprivind dezbaterea 

publică; 

 Procesul verbal nr. 6120/18.07.2022 privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre; 

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

Transloc Prest SA  pentru constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată Pieţe şi 

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 Pieţe şi Târguri 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 Pieţe şi Târguri Alexandria SRL, 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 OG 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 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 OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 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. 

 

 

  DIRECȚIA  JURIDIC, COMERCIAL   DIRECȚIA ECONOMICĂ  

Director executiv,                                                                  Director executiv, 



CHESNOIU POSTUMIAGAFENCU HARITINA 
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