
ROMANIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveste: modificarea și completarea  H.C.L  nr. 334/2017 privind aprobarea Regulamentului de 

funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările
administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în sedința ordinară, avand în vedere:

⮚ Referatul de aprobare nr.1780/22.07.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;

⮚ Raportul de specialitate nr.22442/23.09.2021 al Direcției Economice și Directiei Juridic Comercial;

⮚ Avizul  comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;

⮚ Adresa nr.765/19.07.2021 a SC Piețe și Târguri Alexandria SRL; 

⮚ Prevederile HCL nr. 163/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc Prest 
SA  pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Piețe și Târguri Alexandria;

⮚ Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de 
delegare a gestiuniii și atribuirea contractului de delegare către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, 
modificată și completată;

⮚ Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică a domeniului publică și 
privat al municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011;

⮚ Prevederile HCL nr. 334/24.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de 
parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de SC Piețe și 
Târguri Alexandria SRL, cu modificările și completările ulterioare;

⮚ Prevederile HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, cu 
modificările și completările ulterioare;

⮚ Prevederile Legii nr. 55/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

⮚ Prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 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 modificarile si completarile ulterioare;

⮚ Prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările și completările 
ulterioare;

⮚ Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

⮚ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei.

In temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139  alin. (1) si alin. (5) si ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează art.10 din Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu 
plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria și va avea următorul conținut:

Art. 10) Plata la parcometru

Abrevierea modalității de plată PARC.



Descrierea modalității de acordare și plată: ca metodă alternativă de plată se aplică doar pentru 
situația prevăzută la Art. 14, alin. b) și presupune plata în numerar făcută de către utilizatorul unui loc de 
parcare prin intermediul unui dispozitiv electronic denumit în continuare parcometru care este interconectat 
prin rețeaua internet la sistemul informatic care gestionează locurile de parcare din Municipiul Alexandria, 
aflat în zona în care a fost parcat un autovehicul de către utilizator. Parcometrul îi va permite utilizatorului 
să introducă în bancnote suma totală de plată pentru care dorește să achiziționeze timp de parcare având ca 
multiplu 1 (o) oră, să introducă numărul de înmatriculare al autovehicului parcat și-i va elibera acestuia un 
document prin care tranzacția este confirmată. Durata de timp care depășeste intervalul orar prevăzut la 
art.6 se reportează în ziua următoare.

Urmărind instrucțiunle afișate pe aparat, utilizatorul parcometrului are posibilitatea de a 
achiziționa fracțiuni de timp  mai mici de o oră sau intervale de timp mai mari de o oră, pentru sume 
cuprinse între 0,10 lei-18 lei,  prin introducerea de bancnote  și/sau monede.

Documentul eliberat de aparat va fi păstrat de către utilizator pentru o perioadă de 6 luni 
calendaristice pentru posibilitatea contestării unei amenzi, nefiind obligatorie afișarea acestuia în interiorul 
autovehiculului.

Drepturi garantate celui care efectuează plată: în funcție de suma platită, utilizatorul are dreptul să 
ocupe un loc de parcare in conditiile prezentului regulament pentru un număr de ore raportat la suma 
platită. Locul de parcare poate fi din orice zonă, oricare loc liber pus la dispoziția utilizatorului de către 
SCP. În intervalul plătit un utilizator iși poate muta autovehiculul în altă zonă fără să plăteasca 
suplimentar. Drepturile acestuia sunt asigurate până la expirarea timpului plătit inițial sau plătit inițial și 
adiționat cu plăti ulterioare, cu respectarea orarului prevăzut la  art.6 din prezentul regulament.

Tariful practicat: disponibil în Anexa nr. 04.

Art.II. Se modifică și se completează art.11 din Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu 
plata a autovehiculelor în municipiul Alexandria și va avea următorul conținut:

Art. 11) Plata din aplicație 

Abrevierea modalității de plată: PAPP 

Descrierea modalității de plată: utilizatorul iși poate instala pe un dispozitiv mobil de tip 
smartphone o aplicație software în care își introduce datele cardului bancar. Prin intermediul aplicației 
pentru orice număr de înmatriculare dorit  se poate efectua plata locului de parcare pentru un interval de 
timp selectat care poate fi multiplu de 1(o) oră.

Utilizatorul are posibilitatea de a achita prin intermediul aplicației, selectând  opțiunea 
corespunzătoare din instrucțiuni, durata unei zile de parcare, valabilă  în intervalul orar prevăzut la 
articolul 6 din prezentul  regulament. Durata de timp care depășește intervalul orar prevăzut la art.6 se 
reportează în ziua următoare. 

Drepturi garantate celui care efectuează plata: în funcție de suma platită, utilizatorul are dreptul să 
ocupe un loc de parcare în condițiile prezentului regulament pentru un număr de ore raportat la suma 
platită.   Locul de parcare poate fi din orice zonă, oricare loc liber pus la dispoziția utilizatorului de către 
SCP. În intervalul plătit un utilizator iși poate muta autovehiculul în altă zonă fără să plătească 
suplimentar. Drepturile acestuia sunt asigurate până la expirarea timpului plătit inițial sau plătit inițial și 
adiționat cu plăti ulterioare, cu respectarea orarului prevăzut la  art.6 din prezentul regulament.

Tariful practicat: disponibil în ANEXA 04 

Art.III.Se modifică și se completează art. 12 alin. (1)  și art. 12 alin.(2) din Regulamentul de functionare a 
sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria și vor avea următorul conținut:



Art. 12(1)Plata pe baza de abonament pentru utilizatorul persoană fizica aflat cu domiciliul în vecinatatea 
unui loc de parcare.

Abrevierea modalității de plată: PABF.

Descrierea modalității de acordare și plată: utilizatorul va solicita SCP încheierea unui contract de 
abonament care să-i permită închirierea unui loc de parcare aflat în zona adiacentă domiciliului, conform 
Anexei nr. 05, pentru care poate demonstra acest statut. Urmare cererii sau cererilor primite, SCP va 
organiza procedura de licitație conform procedurii interne aprobate. În cazul în care la procedura de 
licitație este un singur participant, la prețul de pornire stabilit în Anexa 04, se aplică automat o 
suplimentare de 10%. În urma derulării procedurii de licitație, contractul care se va încheia cu persoana 
desemnată câștigătoare va avea o durată de minim 24 luni calendaristice și care va putea fi prelugită prin 
act adițional. Plata va fi făcută la casieria SCP.

Abonamentul de tip PABF garantează titularului utilizarea locului contractat în afara intervalelor 
de taxare orara definite la articolul 6 prin măsuri legale de ridicare cu echipamente speciale a altui 
autovehicul parcat în mod neregulamentar, respectiv de luni până vineri, de la ora 17.00 până a doua zi la 
ora 8.00 și de sâmbată de la ora 12.00 până luni dimineața la ora 8.00. Locului de parcare contractat i se 
poate  asocia, pe lângă numărul de înmatriculare al autovehiculului titularului, încă un număr de 
înmatriculare, în cazul în care titularul de contract deține mai multe autovehicule,  urmând ca locul de 
parcare să fie utilizat alternativ, în funcție de disponibilitate. Titularul abonamentului poate utiliza locul de 
parcare închiriat cu titlu gratuit și în intervalul de aplicare al Regulamentului conform articolului 6. 
Utilizarea altui loc de parcare (diferit de cel inchiriat), care intră sub incidentț Regulamentului se va face 
contra cost. Titularul de abonament are obligația de a nu-l folosi în mod contrar prevederilor prezentului 
Regulament.

Titularii pot incheia suplimentar un abonament pentru folosirea locurilor de parcare de pe 
tronsonul de stradă pe care se afla locul care face obiectul contractului de abonament în condițiile 
mentionate la articolul 47 al prezentului regulament.

Tariful practicat: disponibil în Anexa nr. 04.

Art. 12 (2) Plata pe baza de abonament pentru utilizatorul persoana juridică aflat cu reședința/locația în 
vecinătatea unui loc de parcare.

Abrevierea modalității de plată: PABJ.

Descrierea modalității de acordare și plata: utilizatorul va solicita SCP încheierea unui contract de 
abonament care să-i permita inchirierea unui loc de parcare aflat în zona adiacentă reședințeii/locației, 
conform Anexei nr. 05, pentru care poate demonstra acest statut. Urmare a cererii sau cererilor primite, 
SCP va organiza procedura de licitație conform procedurii interne aprobate. În cazul în care la procedura 
de licitație este un singur participant, la prețul de pornire stabilit in Anexa 04, se aplică automat o 
suplimentare de 10%. În urma derulării procedurii de licitație, contractul care se va încheia cu persoana 
desemnată câștigătoare va avea o durată de minim 24 luni calendaristice cu posibilitate de prelungire, iar 
utilizatorul beneficiază de posibilitatea achitării prețului contractului  în tranșe egale, câte una la 6 luni, la 
data calendaristică stabilită în contract, sub sancțiunea rezilierii contractului în caz de neplată. Plata va fi 
făcută la casieria SCP.

Drepturi garantate celui care efectuează plata: în baza abonamentului deșinut, acest tip de 
utilizator poate permite oricărui autovehicul să ocupe locul/locurile pentru care a incheiat abonament, pe 
toată durata de valabilitate a acestuia. Gestionarea utilizarii locurilor de parcare închiriate va fi asigurată 
de către titular cu respectarea prevederilor legale și a prezentului Regulament. Locurile de parcare 
închiriate prin acest tip de abonament vor fi marcate pe partea carosabilă prin însemn cu vopsea distinctă 
conform Anexei nr. 03.



Tariful practicat: disponibil în Anexa nr. 04.

Art. IV. Se modifică și se completează art. 21 alin.(1) din Regulamentul de functionare a sistemului de 
parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria și va avea următorul conținut:

Art. 21(1) Utilizarea gratuită a locurilor de parcare care fac obiectul prezentului regulament pentru 
parcarea vehiculelor apartinând: 

a) persoanelor desemnate ca CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

b) autovehiculelor deținute de următoarele instituții de interes public: 

1. Prefectura Județului Teleorman 

2. Consiliul Județean Teleorman 

3. Autovehiculelor de intervenție atunci când este necesară rezolvarea unor situații de urgență: 
Ambulanța, Pompieri, SMURD, Poliție, Jandarmerie, etc. 

c) instituțiilor publice, la solicitarea fundamentată a acestora, operatorul poate elibera un permis 
temporar de parcare gratuită pentru un autovehicul individualizat prin numărul de înmatriculare;

d) operatorilor economici care au în obiectul de activitate pregătirea și livrarea de mâncare gătită 
la domiciliu și au puncte de lucru în zonele în care se aplică prevederile prezentului, în limita a 3 locuri de 
parcare în zona punctului de lucru. Prezenta prevedere este valabilă până la data de 01.08.2023, cu 
recomandarea de achiziție viitoare de vehicule ecologice adecvate activității de livrare.

e) furnizorilor de servicii comunitare de utilității publice (așa cum sunt definite de Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice), pe baza de solicitare scrisă cu lista vehiculelor de 
intervenție anexată pentru a fi introduse în sistem numerele de înmatriculare, numai pe durata intervenției 
la rețelele de utilitate publică.

f) cetățenilor care participă în zilele de sâmbata la serviciul religios în lăcașurile de cult aflate în 
imediata vecinatate a parcărilor în care funcționează sistemul de parcare cu plată.

g) donatorilor de sânge/plasmă, domiciliati în municipiul Alexandria, pe o perioadă de 3 luni de la 
data recoltării;

h) proprietarilor/deținătorilor de autovehicule electrice și hibride.

Art. V. Anexa  04 se modifică și va avea continutul prevăzut în Anexa  la prezenta hotărâre.

Art.VI. Celelalte prevederi ale HCL nr. 334/24.11.2017 rămân în vigoare.

Art.VII. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisa 
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, 
SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, Direcției economice și Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei 
municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
Consilier, Secretar General, 

Ioana PANAGOREȚ        ALEXANDRU- RĂZVAN CECIU

Alexandria
Nr. 238 / 29 septembrie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

NR. 17870/22.07.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărare cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de 
funcționare a sistemului de  parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria

în parcarile administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria SRL.

Prin Contractul de delegare a gestiunii către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL în 
serviciile de administrare a domeniului public și privat se regăsesc activitățile de întreținere și 
exploatare a parcărilor publice de pe raza municipiului.

Prin adresa nr. 765/19.07.2021, S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L, în calitate de 
operator care aplică sistemul de taxare a locurilor de parcare aprobat prin HCL nr. 
334/24.11.2017 cu modificările și completările ulterioare, a solicitat supunerea spre dezbatere 
publică necesitatea modificării și completării Regulamentului de functionare a sistemului de 
parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate.

Tinând cont că, în cursul procedurii de implementare, precum și după aplicarea efectivă
a acestuia,  regulamentul a fost modificat și completat în conformitate cu cerințele tehnice ale 
sistemului de evidență a plăților, ca urmare a solicitărilor sau sesizărilor persoanelor fizice și 
juridice cărora li se adresează, precum și pentru remedierea unor aspecte constatate în timpul 
aplicării.

Totodată, în ședința Consiliului Local al Municipiului Alexandria din data de 
27.05.2021 au fost făcute propuneri de modificare a regulamentului de către unii consilieri 
prezenți la ședință, propuneri care se regăsesc în proiectul de hotărare.

Modificările și completările propuse vizează următoarele:

ÿ posibilitatea plății la parcometru pentru fracțiuni de timp mai mici de o oră, în 
condițiile prevăzute de regulament, aceasta fiind posibilă din punct de vedere tehnic în 
prezent;

ÿ precizări în ceea ce privește perioada de utilizare a locurilor de parcare de către titularii 
contractelor de închiriere tip PABF(in parcările de reședintă);

ÿ prelungirea duratelor contractelor de închiriere a locurilor de parcare de reședință( 
contracte tip PABF si tip PABJ) la o perioadă minimă de 24 luni cu posibilitate de 
prelungire prin act adițional;

ÿ acordarea de gratuități pentru utilizarea locurilor de parcare donatoriilor de 
sânge/plasmă domiciliați în Municipiul Alexandria pe o perioadă de 3 luni precum și 



proprietariilor /deținătorilor de autovehiculelor electrice, înmatriculate în Municipiul 
Alexandria.
ÿ NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii are ca scop modificarea şi completarea 
Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în 
municipiul Alexandria în parcările administrate.

Necesitatea aprobării prezentului proiect rezidă din obligaţia respectării sarcinilor 
aprobate prin contractul de delegare a gestiunii, a principiilor care stau la baza modului de 
constituire a veniturilor SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL precum și creșterea satisfacției 
utilizatorilor serviciului publice de parcare cu plată.

Oportunitatea proiectului este dată de necesitatea îndeplinirii obiectivelor delegatarului 
stabilite prin contract și totodată pentru a veni în întampinarea solicitărilor transmise de către 
persoanele fizice și juridice care utilizează sistemul de parcare cu plată.

ÿ BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE

∑ prestarea serviciilor de calitate către toţi beneficiarii;

∑ adaptabilitate la cerinţele beneficiarilor şi gestiune pe termen lung; 

∑ asigurarea accesibilităţii şi nediscriminarii; 

∑ dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţilor 
administrativ – teritoriale; 
ÿ LEGALITATEA

Propunerile de modificare și completare a Regulamentului se intemeiază pe prevederile 
următoarelor acte normative:
ÿ Prevederile HCL nr. 334/24.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a 

sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările 
administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria SRL, cu modificările și completările 
ulterioare;

ÿ Prevederile HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 
195/2002, cu modificările și completările ulterioare;

ÿ Prevederile Legii nr. 55/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
ÿ Prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 
ulterioare;

ÿ 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 modificarile si 
completarile ulterioare;

ÿ Prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 
completările ulterioare;

ÿ Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

ÿ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ al Romaniei.



Constatând îndeplinirea cerinţelor legale privind necesitatea, oportunitatea și 
legalitatea modificării şi completării Regulamentului de functionare a sistemului de parcare 
cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria, în conformitate cu prevederile art. 136 
alin. (1) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun elaborarea 
de către Direcția Juridic Comercial și Direcţia Economică a unui proiect de hotărâre cu privire 
la modificarea şi completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata 
a autovehiculelor in municipiul Alexandria.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRAGUSIN



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Directia Economica
Directia Juridic comercial
NR. 22442/23.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 334/2017 
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.

Prin Referatul de aprobare nr.17870/22.07.2021, primarul municipiului Alexandria 
supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul 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.

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. De la aprobarea regulamentului, 
au fost intreprinse masuri active pentru implementarea si operationalizarea acestuia, fiind 
achizitionate servicii si echipamentele necesare.

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, ca urmare a solicitarilor sau sesizarilor persoanelor fizice si 
juridice carora li se adreseaza, precum si pentru remedierea unor aspecte constatate in timpul 
aplicarii.
Deasemenea, in sedinta Consiliului Local al Municipiului Alexandria din data de 27.05.2021 au 
fost facute propuneri de modificare a regulamentului de catre unii consilieri prezenti la sedinta, 
propuneri de care s-a a tinut cont in proiectul de hotarare.

Atfel:

ÿ au fost aduse completari privind posibilitatea platii la parcometru pentru fractiuni de 

timp mai mici de o ora, aceasta fiind posibila din punct de vedere tehnic in prezent;

ÿ au fost facute precizari in ceea ce priveste perioada de utilizare a locurilor de parcare de 

catre titularii contractelor de inchiriere tip PABF(in parcarile de resedinta);

ÿ s-a prelungit durata contractelor de inchiriere a locurilor de parcare de resedinta( 

contracte tip PABF si tip PABJ) la o perioada minima de 24 luni cu posibilitate de 

prelungire prin act aditional;

ÿ au fost completate prevederile acordarii de gratuitati in sensul ca pot fi beneficiari ai 

acesteia donatorii de sange/plasma domiciliati in Municipiul Alexandria pe o perioada de 



3 luni precum si proprietarii/detinatori de autovehiculelor electrice, inmatriculate in 

Municipiul Alexandria.

Prin aprobarea prezentului proiect de hotarare se realizeaza obiectivele propuse, dupa cum 
urmeaza:
¸ fluidizarea traficului rutier si descongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi a 

drumurilor publice cu trafic intens;
¸ 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.

LEGALITATEA PROIECTULUI
Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative:
ÿ 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;

ÿ Prevederile HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 
195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

ÿ Prevederile Legii nr. 55/2010 a politiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
ÿ Prevederile 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;

ÿ 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 modificarile si completarile 
ulterioare;

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

ÿ Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

ÿ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ al Romaniei.

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 privind Codul 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 și aprobare prezentul Raport 
și proiectul de hotărâre întocmit pentru modificarea si completarea  HCL nr. 334/2017 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.
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ANEXA 04
la Regulament Parcare Alexandria

Denumire: Tarifele practicate de catre PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL
Nr. Denumire Cost (moneda/TVA) Unde se aplica 

conform 
regulamentului 

1 Plata la incasator 2 lei / ora
(TVA inclusa)

Art. 8

2 Plata prin SMS –
pentru durata de 1 ora

0.35 euro / ora
(fara TVA)

Art. 9

3 Plata la parcometru 
(Se pot achiziționa  fracțiuni de timp  mai mici 

de o oră sau intervale de timp mai mari de o 
oră, pentru sume cuprinse între 0,10 lei-18 lei,  
prin introducerea de bancnote  și/sau monede, 
urmărind instrucțiunile afișate pe aparat)

2 lei / ora
(TVA inclusa)

1 leu/30 min.
(TVA inclusa)

Art. 10

4 Plata din aplicatie –
pentru durata de 1 ora
pentru durata de 1(una) zi

2 lei / ora
(TVA inclusa)

18 lei/zi
(TVA inclusa)

Art. 11

5 Plata pe baza de abonament pentru utilizatorul 
persoana fizica - PABF

60 lei / an / abonament
(TVA inclusa)*

Art. 12(1)

6 Plata pe baza de abonament asociat unui loc 
PABF-SL

230 lei / abonament 
(TVA inclusa)**

Art. 47

7 Plata pe baza de abonament pentru utilizatorul 
persoana juridica - PABJ

1000 lei / an / abonament
(TVA inclusa)*

Art. 12(2)

8 Plata pe baza de 
abonament - PABA

100 lei / abonament / luna
(TVA inclusa) pentru 

abonamentul incheiat pentru 30 
zile

1000 lei/abonament/an
(TVA inclusa)* pentru 

abonamentul incheiat pentru 12 
luni

Art. 13 

9 Masura de informare –
emisa in baza art. 29 

50
(nu se aplica TVA)

Art. 29

10 Masura de informare –
emisa in baza art. 30

50
(nu se aplica TVA)

Art. 30 

11 Masura de informare –
emisa in baza art. 31

100
(nu se aplica TVA)

Art. 31 

12 Masura de informare –
emisa in baza art. 32 

100
(nu se aplica TVA)

Art. 32 

13 Masura de informare –
emisa in baza art. 33 

100
(nu se aplica TVA)

Art. 33 

14 Masura de informare –
emisa in baza art. 34 

100 
(nu se aplica TVA)

Art. 34 

15 Masura de informare –
emisa in baza art.34(1)

300
(nu se aplica TVA)

Art.34(1)

* Pret pornire licitatie. Pas licitatie 10%. Pretul contractului se plateste in 2 rate egale (la semnare si la jumatatea 
contractului).
** Tariful se aplica doar pana la finalul abonamentului PABF incheiat initial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ
Consilier,

Ioana PANAGOREȚ


