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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
   PRIVEŞTE- Reglementarea regimului juridic contravenţional pentru oprirea,     
                       staţionarea , parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al    
                       municipiului Alexandria şi accesul pe anumite sectoare de drum. 
 
      Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 
ordinară, având în vedere: 
      - expunerea de motive nr. 12776 din 11.05.2015  a Primarului municipiului  Alexandria; 
      - raportul de specialitate  nr.____ din ____ al Directiei Administratie Publica Locala; 
      - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
      - prevederile art.36, alin.(2), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - prevederile Legii nr.155/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare 
      - prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - prevederile O.U.G.  nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
      - prevederile H.G. nr.1391/2006 privind aprobarea regulamentului de aplicarea a O.U.G. 
nr.195/2002; 
      - prevederile O.G.nr.43/1997 privind regimul drumurilor; 
      - prevederile Legii nr.82/1998 pentru aprobarea O.G.nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor. 
       
      În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările  şi completările 
ulterioare. 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1) Se aprobă reglementarea regimului juridic contravenţional pentru oprirea, 
staţionarea, parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al municipiului 
Alexandria şi accesul pe anumite sectoare de drum. 



         (2) Constituie contravenţie oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/autovehiculelor 
pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria în alte locuri decât cele amenajate 
în acest scop, după cum urmează: 
          a) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/autovehiculelor care blochează sau 
limitează accesul în instituţii publice ori private de interes public (spitale, centre medicale, 
farmacii, şcoli, muzee, centre comerciale, sedii firme, bănci, sedii instituţii publice, etc.) 
          b) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/autovehiculelor prin care se blochează 
sau se limitează accesul la obiective de interes public (puncte trafo, centrale termice, 
puncte de colectare deşeuri, alei, parcuri, locuri de agrement, locuri de joacă, etc.) 
          c) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/autovehiculelor  prin care este 
obstrucţionat accesul  spre parcările, copertinele sau garajele legal amenajate, pistele 
pentru biciclişti sau zonele pietonale amplasate pe domeniul public sau privat al 
municipiului Alexandria. 
          d) ocuparea abuzivă a locurilor de parcare şi copertinelor aflate în administrarea 
primăriei (contract de închiriere, cu abonament, cu plată, rezervate, cu destinaţie specială, 
etc.) de către altă persoană decât titularul locului de parcare. 
          e) staţionarea şi parcarea vehiculelor/autovehiculelor în scopul expunerii spre 
vânzare pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria, cu excepţia locurilor de 
parcare pentru care deţinătorul  vehiculului/autovehiculului are contract de închiriere şi a 
locurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Alexandria. 
          f) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/autovehiculelor   pe spaţiile verzi, în 
locuri de agrement, parcuri, zone pietonale şi locuri de joacă. 
          g) oprirea şi staţionarea vehiculelor/autovehiculelor   în staţiile aparţinând societăţii 
de transport local din subordinea Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
          h) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/autovehiculelor  pe drumurile publice 
din municipiul Alexandria fără respectarea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice. 
           i) oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor destinate transportului de persoane 
şi mărfuri în alte locuri decât cele stabilite conform normelor legale în vigoare. 
           j) nerespectarea dispoziţiilor administratorului drumurilor, comunicate prin 
indicatoare şi, sau somaţie aplicată pe vehicul/autovehicul de către împuterniciţii primarului 
din cadrul Poliţiei Locale, de eliberare a domeniului public sau privat al municipiului 
Alexandria în vederea executării de lucrări de interes  public (asfaltări, intervenţii la diverse 
reţele, curăţenie, de deszăpezire şi cu ocazia unor manifestări sau evenimente publice 
aprobate conform legii. 
           k) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/autovehiculelor pe drumurile publice , 
dacă prin aceasta se împiedică punerea în mişcare a unui alt vehicul /autovehicul  oprit 
staţionat sau parcat.  
           l) oprirea, staţionarea sau parcarea vehiculelor /autovehiculelor  care blochează sau 
limitează intrarea/ieşirea altor vehicule /autovehicule în curţile imobilelor persoanelor fizice. 
Art.2. Se interzice accesul vehiculelor / autovehiculelor în zonele pietonale , locuri de 
agrement, semnalizate corespunzător, parcuri, pe spaţiile verzi , locuri de joacă , precum şi 
pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere a accesului 
vehiculelor/ autovehiculelor. 



 Art.3.(1) Proprietarul/utilizatorul vehiculului/autovehiculului are obligaţia de a comunica 
Poliţiei Locale, în termen de 15 zile de la solicitare, datele de identitate ale persoanei căreia 
i-a încredinţat vehiculul/autovehiculul spre a fi condus. 
         (2) Necomunicarea în termenul solicitat sau comunicarea incompletă a datelor de 
identitate ale conducătorului vehiculului/autovehiculului constituie contravenţie. 
Art.4. Contravenţiile prevăzute la art.1 alin. (2), art.2 şi art.3 alin. (2) se sancţionează cu 
amendă contravenţională după cum urmează: 
          a) cu amendă de 200 lei contravenţiile stabilite la art.1 lit.a,b,c,d,e,f,g,h,i, j,k şi l 

    b) cu amendă de  300 lei contravenţiile stabilite la art.2 
    c) cu amendă de 400 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de  

600 lei, în cazul persoanelor juridice, contravenţiile stabilite la art.3, alin.(2).  
Art.5. Pe lângă sancţiunea principală a amenzii contravenţionale, poate fi dispusă măsura 
ridicării autovehiculelor cu respectarea procedurii stabilite prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.301 din 30.10.2013. 
Art.6.(1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face de către primarul 
municipiului Alexandria, persoanele împuternicite de către acesta , poliţiştii locali, agenţii şi 
ofiţerii de poliţie atestaţi ca poliţişti rutieri. 
         (2) La momentul constatării faptei, agentul constatator va întocmi şi afişa sub 
ştergătorul de parbriz nota de constatare, iar în baza acestei note de constatare , acelaşi 
agent constatator va întocmi procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 
Art.7. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului  
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.8. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei  
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea  legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria , Poliţiei municipiului Alexandria şi Serviciului Poliţia Locală, pentru cunoaştere 
şi punere în aplicare. 
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