
 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 16194/24.07.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: modificarea si completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata 

a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 334/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Avand in vedere cresterea in intensitate a traficului rutier si a numarului de autovehicule care 

tranziteaza zilnic teritoriul municipiului, in sedinta consiliului local din 27 noiembrie 2017 a fost aprobat 

Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria, 

in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Incepand cu data de 01 iulie a anului curent sistemul de parcare cu plata a inceput sa functioneze 

in parcarile de pe strazile Constantin Brancoveanu, Carpati, Mihaita Filipescu, Confederatiei, 

Independentei, Av. Al. Colfescu, Ion Creanga. 

Pe parcursul aplicarii au fost identificate aspecte care necesita modificari si completari pentru a 

eficientiza functionarea sistemului. Totodata, la solicitarea cetatenilor, se propun reduceri de costuri 

pentru persoanele fizice si juridice, precum si facilitati la achitarea acestora. 

Se introduc noi gratuitati care vizeaza interventiile la serviciile de utilitate publica furnizate 

cetatenilor, precum si accesul gratuit al parintilor in parcarile din perimetrul unor unitati de invatamant pe 

durata anului scolar.Se are in vedere scurtarea programului de taxare pentru zilele de sambata, iar pentru 

zilele de duminica se elimita in totalitate. 

 Avand in vedere cele prezentate, propunem aprobarea modificarilor si completarilor prezentate. 

Propunerile de modificare si completare a Regulamentului se intemeiaza pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 HCL nr. 163/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc Prest SA  

pentru constituirea societatii comerciale cu raspundere limitata Piete si Targuri Alexandria; 

 HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 

gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 

domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, modificata si completata;Contractul de 



delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica a domeniului publica si privat al 

municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011; 

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

de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete 

si Targuri Alexandria SRL; 

 OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 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 modificarile si completarile ulterioare; 

 OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 55/2010 a politiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Avand in vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 

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

elaborarea de catre Directia Economica, Directia Juridic comerciala unui proiect de hotarare cu privire la 

modificarea si completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a 

autovehiculelor in municipiul Alexandria, in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL aprobat prin HCL nr. 334/2017, cu modificarile si completarile ulterioare care impreuna cu intreaga 

documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 


