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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Priveste: infiintarea Targului auto saptamanal si aprobarea Regulamentului de organizare si  

 functionare.  

 

 Prin Expunerea de motive nr. _____________, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si 

aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la infiintarea Targului auto saptamanal si aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare. 

Se propune desfasurarea Targului auto saptamanal pe amplasamentul targului obor, deoarece apreciem ca 

este o locatie adecvata ca pozitionare si dimensiuni. Totodata, avand in vedere ca SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL administreaza aceasta locatie in temeiul unui contract de delegare a gestiunii aprobat de 

consiliul local, se propune ca tot aceasta societate sa gestioneze si sa organizeze targul auto.  

Se are in vedere organizarea targului in fiecare zi de sambata, in intervalul orar 07:00-17:00. Pentru 

inchirierea de spatii in vederea expunerii autovehiculelor, se vor incheia conventii in acest sens, in care se vor 

stabili durata de inchiriere, drepturi si obligatii ale partilor, tariful de achitat. 

 Tariful propus pentru inchierea unui loc de expunere este de: 

 20 lei/zi/ pentru motociclete/motorete; 

 40 lei/zi/autovehicul, pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mica de 3,5 tone; 

 60 lei/zi/autovehicul, pentru vehiculele cu masa maxima autorizata mai mare sau egala cu 3,5 tone. 

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare are ca scop infiintarea Targului auto saptamanal si aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare avand in vedere necesitatea: 

 fluidizarii traficului rutier; 

 descongestionarea trotuarelor si parcarilor publice; 

 facilitarea accesului la obiectivele de interes public, judeţene şi municipale; 

 optimizarea transportului în comun; diminuarea problemelor legate de parcarea la domiciliu şi cea la 

destinaţie; 

 asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de siguranţă, fără blocări de circulație şi accidente; 

 protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare. 

II. LEGALITATEA PROIECTULUI  



Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte 

normative: 

 Prevederile 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; 

 Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare 

a gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, modificata si 

completata; 

 Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

 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; 

 Prevederile HG nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d si alin. (6) lit. a pct 19 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avand in vedere ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si aprobare 

prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru infiintarea Targului auto saptamanal si aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare. 
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