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H O T A R A R E 
 

      Priveşte : functionarea unei parcari cu plata pe str. Constantin Brancoveanu, tronson  
cuprins intre str. Dunarii si str. Cuza Voda.  
              
              Consiliul Local al municipiului Alexandria , judeţul Teleorman întrunit în sedinţa 
ordinara, avand în vedere :  

- expunerea de motive nr. ___________________ a Primarului municipiului Alexandria ;  
-raportul comun nr____________________ al Direcţiei Valorificare Administrare 

Patrimoniu si Directiei Buget Finante Impozite si taxe  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al   

municipiului Alexandria ;    
- prevederile art. 33 din O.G.  nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor ;  
- H.C.L. 92/30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului  

Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de 
locuinte si a terenurilor, apartinand domeniului public si privat de interes local din municipiul 
Alexandria, diferentiate pe zone de interes comercial;  

- prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin 4 lit c din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;         

In temeiul prevederilor art.45, alin. 1 si alin.2 lit c si ale art. 115 alin 1 lit. b , din Legea 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare   
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1. Se aproba functionarea unei  parcari cu plata pe str. Constantin Brancoveanu, 
tronson cuprins intre str. Dunarii si str. Cuza Voda, conform anexei  nr.1 (Lista ) si anexele nr. 2 
si nr.3 (planuri de situatie)  care fac parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2. Amplasamentul, tariful practicat si programul de functionare sunt mentionate in 
anexa  nr.1 (Lista ) si anexele nr. 2 si nr.3 (Planuri de situatie)  care fac parte integranta din 
prezenta hotarare.   

Art. 3. In cazul in care in orele de functionare a parcarii cu plata se gasesc vehicule 
parcate care nu au achitat tariful, incasatorul  va anunta S.C. Transloc Prest S.A. in vederea 
ridicarii imediate a vehiculului.  

Art. 4. Posesorii de abonamente vor primi un ecuson si vor avea obligatia de a-l afisa la 
loc vizibil in autovehicul pe durata folosirii locului de parcare.   

Art. 5. Incepand cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr 124/16.06.2009 si 
HCL nr 200/29.09.2009. 



Art. 6. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
Administrare Valorificare Patrimoniu, SC Piete si Targuri Alexandria SRL, pentru cunoastere si 
punere in aplicare .   
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