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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexelor nr. 4 si nr. 5 la 

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

Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 

Prin Contractul de delegare a gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, intre 

serviciile de administrare a domeniului public si privat se regasesc activitatile de intretinere si 

exploatare a parcarilor publice de pe raza municipiului. Avand in vedere cresterea in intensitate a 

traficului rutier si a numarului de autovehicule care tranziteaza zilnic teritoriul municipiului s-a 

aproba Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in 

municipiul Alexandria, in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 In cursul procedurii de implementare, precum si dupa aplicarea efectiva a acestuia,  

regulamentul a fost modificat si completat in conformitate cu cerintele tehnice ale sistemului de 

evidenta a platilor, urmare a solicitarilor persoanelor fizice si juridice carora li se adreseaza, 

precum si pentru remedierea deficientelor minore constatate in timpul aplicarii. 

 Prezentele modificari vizeaza modificarea anexei nr. 4 la Regulament in sensul 

introducerii la coloana a doua punctele 9-14 a sintagmei tarif de penalizare si eliminarii in 

coloana a treia punctele 9-14 a mentiunii referitoare la TVA.  

 In ceea ce priveste anexa nr. 5, aceasta se va completa si actualiza cu locurile de parcare 

date in administrarea SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

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, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 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; 

 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei. 

Avand in vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre Directia 

Patrimoniu, Directia Economica si Directia Juridic, comercial a unui proiect de hotarare cu 

privire la la modificarea si completarea anexelor nr. 4 si nr. 5 la Regulamentul de functionare a 

sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria, in parcarile 

administrate de SC Piete si Targuri Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 


