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CAP 1 - DISPOZITII GENERALE 

Art. 1) Prezentul regulament impreuna cu anexele lui reglementeaza stationarea, 

parcarea si taxarea autovehiculelor din municipiul Alexandria care folosesc un loc de 

parcare aflat in administrarea  S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L 

Art. 2) Sistemul de parcare – ParcAlex - se aplica in Municipiul Alexandria în zone 

delimitate prin indicatoare de circulatie cu text aditional conform prevederilor prezentului 

regulament. 

Art. 3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice dispozitii 

contrare se abroga cu respectarea legilor in vigoare. 
 
 

 CAP 2 - APLICAREA SI DELIMITAREA ZONELOR DE APLICARE A 

SISTEMULUI DE TAXARE 

Art. 4) Sistemul de taxare a locurilor de parcare se aplica de catre salariati ai S.C. 

PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. (denumit in continuare SCP) identificati in teren prin 

vestimentatie adecvata conform ANEXA 01. 

Art. 5) In functie de situatiile din teren, salariatii SCP pot fi insotiti de angajati din 

Politia Locala Alexandria sau angajati ai S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII 

EDILITARE S.R.L. 

 

 Aplicarea in timp a sistemului de taxare 

Art. 6) Sistemul de taxare a locurilor de parcare se aplica de catre salariati ai SCP 

pentru toate zonele, dupa cum urmeaza: 

- in zilele de "LUNI", in intervalul orar 08:00 – 17:00 

- in zilele de "MARTI", in intervalul orar 08:00 - 17:00 

- in zilele de "MIERCURI", in intervalul orar 08:00 - 17:00 

- in zilele de "JOI", in intervalul orar 08:00 - 17:00 

- in zilele de "VINERI", in intervalul orar 08:00 - 17:00 

- in zilele de "SAMBATA", in intervalul orar 08:00 - 17:00 

- in zilele de "DUMINICA", in intervalul orar 08:00 - 17:00 

 



 Identificarea in Municipiul Alexandria a locurilor de parcare taxabile 

Art. 7) Sistemul de taxare a locurilor de parcare se aplica de catre salariati ai SCP 

pentru toate zonele conform HCL Alexandria 163 din 29.05.2017 si 188 din 28.06.2017 

aflate pe strazile: Constantin Brancoveanu, Carpati, Mihaita Filipescu, Confederatiei, 

Independentei, Av. Alexandru Colfescu, Ion Creanga. 

 

 CAP 3 - MODALITATILE DE PLATA SI UTILIZARE A LOCURILOR DE 

PARCARE 

 Modalitati de plata 

Art. 8) Plata la incasator 

Abrevierea modalitatii de plata: PINC 

Descrierea modalitatii de plata: se aplica doar pentru situatia prevazuta la art. 14, 

alin. a) si presupune plata in numerar facuta de catre utilizatorul unui loc de parcare 

salariatului SCP aflat in zona in care a fost parcat un autovehicul de catre utilizator. 

Salariatul SCP are obligatia sa elibereze un bon cu valoare fixa sau mai multe pentru suma 

primita. Fiecare bon forfetar inmanat utilizatorului ii da dreptul sa percheze pentru o 

perioada de 1 (o/una) ora. La finalul perioadei de stationare daca salariatul SCP identifica 

autovehiculul ca fiind stationat in aceeasi zona si va intalni persoana care a facut plata 

initiala, are obligatia sa solicite celei din urma si aceasta sa efectueze plata pentru timpul 

de stationare suplimentar. Refuzul platii pentru timpul suplimentar, atrage sanctionarea 

unui utilizator conform art. 29. 

Drepturi garantate celui care efectueaza plata: in functie de suma platita, 

utilizatorul are dreptul sa ocupe un loc de parcare in conditiile prezentului regulament 

pentru un numar de ore raportat la suma platita.  

Tariful practicat: disponibil in ANEXA 04 

 

Art. 9) Plata prin SMS 

Abrevierea modalitatii de plata: SMS 

Descrierea modalitatii de plata: se aplica doar pentru situatia prevazuta la art. 14, 

alin. b) si presupune plata facuta de catre utilizatorul unui loc de parcare prin trimiterea 

unui mesaj text reprezentand contravaloarea taxei de stationare, de pe un dispozitiv mobil 

catre sistemul informatic care gestioneaza locurile de parcare din Municipiul Alexandria. In 

urma trimiterii mesajului text, timpul de stationare platit prin intermediul acestuia incepe 

sa fie calculat in sens invers, de la cuantumul platit catre 0. Pentru fiecare ora de parcare 

va fi trimis un mesaj SMS. Trimiterea succesiva a mai multor SMS-uri care au cod de 

parcare cu valabilitatea de1 (o) ora va da dreptul utilizatorului sa ocupe un loc de parcare 

pentru o durata exprimata in ore egala cu numarul de SMS-uri trimise. SMS-urile trimise in 

afara intervalelor de parcare cu plata sau a caror durata cumulata depaseste intervalul de 

parcare cu plata nu se vor reporta pentru urmatorul interval in care functioneaza sistemul 

de parcare cu taxa si utilizatorul va fi informat in acest sens. SMS-ul va fi transmis la 

numarul scurt 7420 

Sintaxa folosita pentru plata va fi: 265 NumarInmatriculare conform exemplului: 265 

TR00ABC  

Drepturi garantate celui care efectueaza plata: in functie de suma platita, 

utilizatorul are dreptul sa ocupe un loc de parcare in conditiile prezentului regulament 



pentru un numar de ore raportat la suma platita. Locul de parcare poate fi din orice zona, 

oricare loc liber pus la dispozitia utilizatorului de catre SCP. In intervalul platit un utilizator 

isi poate muta autovehiculul in alta zona fara sa plateasca suplimentar. Drepturile acestuia 

sunt asigurate pana la expirarea timpului platit initial sau platit initial si aditionat cu plati 

ulterioare. 

Tariful practicat: disponibil in ANEXA 04 

 

Art. 10) Plata la parcometru 

Abrevierea modalitatii de plata: PARC 

Descrierea modalitatii de plata:  ca metoda alternativa de plata se aplica doar 

pentru situatia prevazuta la art. 14, alin. b) si presupune plata in numerar facuta de catre 

utilizatorul unui loc de parcare prin intermediul unui dispozitiv electronic denumit in 

continuare parcometru care este interconectat prin reteaua internet la sistemul informatic 

care gestioneaza locurile de parcare din Municipiul Alexandria, aflat in zona in care a fost 

parcat un autovehicul de catre utilizator. Parcometrul ii va permite utilizatorului sa 

introduca in bancnote suma totala de plata pentru care doreste sa achizitioneze timp de 

parcare avand ca multiplu 1 (o) ora, sa introduca numarul de inmatriculare al autovehicului 

parcat si-i va elibera acestuia un document prin care tranzactia este confirmata. 

Documentul eliberat va fi pastrat de catre utilizator, fiind obligatorie afisarea acestuia in 

interiorul autovehiculului, in fata langa parbriz in partea stanga. In lipsa acestei confirmari 

de plata afisata la autovehicul se poate considera parcare nelegala si va fi emis documentul 

“MASURA DE INFORMARE”. 

Drepturi garantate celui care efectueaza plata: in functie de suma platita, 

utilizatorul are dreptul sa ocupe un loc de parcare in conditiile prezentului regulament 

pentru un numar de ore raportat la suma platita. Locul de parcare poate fi din orice zona, 

oricare loc liber pus la dispozitia utilizatorului de catre SCP. In intervalul platit un utilizator 

isi poate muta autovehiculul in alta zona fara sa plateasca suplimentar. Drepturile acestuia 

sunt asigurate pana la expirarea timpului platit initial sau platit initial si aditionat cu plati 

ulterioare. 

Tariful practicat: disponibil in ANEXA 04 

 

Art. 11) Plata din aplicatie 

Abrevierea modalitatii de plata: PAPP 

Descrierea modalitatii de plata: utilizatorul isi poate instala pe un dispozitiv mobil de 

tip smartphone o aplicatie software in care isi introduce datele cardului bancar. Prin 

intermediul aplicatiei pentru orice numar de inmatriculare dorit poate efectua plata locului 

de parcare pentru un interval de timp selectat care poate fi de 1 (o) ora sau 1 (o) zi. 

Drepturi garantate celui care efectueaza plata: in functie de suma platita, 

utilizatorul are dreptul sa ocupe un loc de parcare in conditiile prezentului regulament 

pentru un numar de ore raportat la suma platita. Locul de parcare poate fi din orice zona, 

oricare loc liber pus la dispozitia utilizatorului de catre SCP. In intervalul platit un utilizator 

isi poate muta autovehiculul in alta zona fara sa plateasca suplimentar. Drepturile acestuia 

sunt asigurate pana la expirarea timpului platit initial sau platit initial si aditionat cu plati 

ulterioare. 

Tariful practicat: disponibil in ANEXA 04 



 

Art. 12 (1) Plata pe baza de abonament pentru utilizatorul persoana fizica aflat cu 

domiciliul in vecinatatea unui loc de parcare 

Abrevierea modalitatii de plata: PABF 

Descrierea modalitatii de acordare si plata: utilizatorul va solicita SCP incheierea 

unui contract de abonament care sa-i permita inchirierea unui loc de parcare aflat in 

vecinatatea domiciliului pentru care poate demonstra acest statut. Inchirierea se poate 

face pentru orice loc de parcare aflat la nu mai mult de 50 m fata de limita domiciliului 

pentru o perioada de 12 luni calendaristice. Plata va fi facuta la casieria administratorului 

SCP. In cazul in care nu exista cereri suplimentare, primul solicitant va putea incheia acest 

tip de abonament pentru numarul maxim de locuri calculate in raport cu distanta de 50 m, 

daca exista mai multe solicitari pentru acelasi loc de parcare se va aplica criteriul 

proximitatii in raport cu locul de parcare solicitat. La expirarea contractului de abonament 

daca exista cereri din partea altor vecini din zona, locurile vor fi distribuite proportional cu 

cererile facute. Un utilizator nu poate incheia un numar de abonamente mai mare in 

raport cu cel al autovehiculelor declarate la acea adresa. Pentru locul/locurile de parcare 

pentru care a fost incheiat acest abonament se vor asocia si numerele de inmatriculare ale 

autovehiculelor aflate in proprietatea solicitantului. Pe toata perioada abonamentului 

aceste autovehicule vor avea dreptul sa parcheze fara a fi taxate suplimentar pe alte locuri 

cu plata in conditiile prezentului regulament. Pe toata perioada abonamentului, dupa ora 

17:00, SCP garanteaza titularului de abonament locul/locurile de parcare 

inchiriat/inchiriate ridicand la cererea acestuia cu echipamente speciale alte autovehicule 

parcate in mod neregulamentar. 

Drepturi garantate celui care efectueaza plata: in baza abonamentului detinut acest 

tip de utilizator va avea un loc de parcare garantat in intervalul 17:00-08:00 si va putea 

parca in orice zona cu plata in Municipiul Alexandria fara a plati taxe suplimentare in 

intervalul 08:00-17:00. SCP va avea obligatia de a elibera la solicitarea titularului de 

abonament, dupa ora 17:00 locurile de parcare ocupate abuziv de catre alti utilizatori prin 

incalcarea prevederilor prezentului regulament. 

Titularul de abonament are obligatia de a mentine curat locul de parcare inchiriat, 

de a-l deszapezi cand este cazul si de a nu-l folosi in mod contrar prevederilor prezentului 

regulament. 

Tariful practicat: disponibil in ANEXA 04 

 

Art. 12 (2) Plata pe baza de abonament pentru utilizatorul persoana juridica aflat cu 

resedinta/locatia in vecinatatea unui loc de parcare 

Abrevierea modalitatii de plata: PABJ 

Descrierea modalitatii de acordare si plata: utilizatorul va solicita SCP incheierea 

unui contract de abonament care sa-i permita inchirierea unui loc de parcare aflat in 

vecinatatea resedintei/locatiei sale pentru care poate demonstra acest statut. Inchirierea 

se poate face pentru orice loc de parcare aflat la nu mai mult de 50 m fata de limita 

resedintei/locatiei pentru o perioada de cel putin 3 luni calendaristice si nu mai mare de 6 

luni calendaristice. Plata va fi facuta la casieria administratorului SCP. In cazul in care nu 

exista cereri suplimentare, primul solicitant va putea incheia acest tip de abonament 

pentru numarul maxim de locuri calculate in raport cu distanta de 50 m, daca exista mai 



multe solicitari pentru acelasi loc de parcare se va aplica criteriul proximitatii in raport cu 

locul de parcare solicitat. La expirarea contractului de abonament daca exista cereri din 

partea altor vecini din zona, locurile vor fi distribuite proportional cu cererile facute. 

Drepturi garantate celui care efectueaza plata: in baza abonamentului detinut acest 

tip de utilizator poate permite oricarui autovehicul sa ocupe locul/locurile de parcare 

pentru care a incheiat abonament pe toata durata de valabilitate a acestuia. Gestionarea 

utilizarii locurilor de parcare inchiriate va fi asigurata de catre titular cu respectarea 

prevederilor legale si a prezentului regulament in vigoare. Locurile de parcare inchiriate 

prin acest tip de abonament vor fi marcate pe partea carosabila prin insemn cu vopsea 

distincta conform ANEXA 03. 

Tariful practicat: disponibil in ANEXA 04 

 

Art. 13) Plata pe baza de abonament pentru un autovehicul 

Abrevierea modalitatii de plata: PABA 

Descrierea modalitatii de plata: utilizatorul va solicita SCP eliberarea unui 

abonament asociat unui numar de inmatriculare al unui autovehicul. Abonamentul este 

valabil minimum 30 de zile de la momentul in care se efectueaza plata catre SCP la casieria 

acestuia. 

Drepturi garantate celui care efectueaza plata: utilizatorul are dreptul sa ocupe 

orice loc de parcare in conditiile prezentului regulament pentru un numar nelimitat de ore, 

in limita locurilor de parcare disponibile. 

Tariful practicat: disponibil in ANEXA 04 

 

 Utilizarea locurilor de parcare 

Art. 14) In functie de culoarea de fundal a indicatorului care anunta o zona in care 

parcarea este taxata exista urmatoarele posibilitati de plata: 

a) in zona cu indicator verde-alb plata taxei de parcare se face exclusiv la incasatorul 

SCP din zona parcarii respective. Utilizatorul locului de parcare are obligatia, dupa ce a 

parcat, sa caute reprezentantul SCP din zona, identificat conform ANEXA 03 si sa efectueze 

plata taxei de parcare. Oricand, pe durata stationarii daca soferul unui autovehicul este 

identificat de catre incasator ca utilizator al unui loc de parcare pentru care nu a platit 

taxa, acesta este obligat sa-i platesca celui din urma taxa pentru parcare. Pentru taxa 

incasata, incasatorul este obligat sa-i inmaneze utilizatorului bon forfetar.  

b) in zona cu indicator galben-rosu plata taxei de parcare se face exclusiv prin SMS 

sau la parcometru. 

c) se interzice utilizarea locurilor de parcare in orice alt fel neprevazut de prezentul 

regulament 

Art. 15) Se interzice parcarea autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata 

peste 3,5 tone in conditiile prezentului regulament. Pentru acest caz, salariatii SCP vor 

sesiza Politia Municipiului Alexandria (Biroul Politia Rutiera) sau la Directia Politiei Locale 

Alexandria. 

Art. 16) Se interzice parcarea autovehiculelor cu lungimea totala mai mare de 5 m. 

Art. 17) Ocuparea locurilor de parcare din zona de aplicare a sistemului de taxare cu 

diferite obiecte este interzisa. Obiectele vor fi ridicate de catre SCP, fapta sanctionandu-se 

conform art. 34, fara masura complementara, care face referire la impiedicarea folosirii 



unui loc de parcare de catre un utilizator. Pentru a stabili relatia dintre un obiect si o 

persoana care l-a folosit pentru blocarea unui loc de parcare, operatorul va realiza clipuri 

video. 

 

 CAP 4 - OBLIGATIA DE PLATA 

Art. 18) Oricare utilizator al unui loc de parcare in intervalul de timp pentru care se 

aplica taxa de parcare in Municipiul Alexandria identificat in ANEXA 02 este obligat sa 

efectueze plata acestuia. 

Art. 19) Oricare fost utilizator al unui loc de parcare pentru care SCP detine dovezi 

ca l-a folosit in mod abuziv sau ilegal se va supune prevederilor CAP. 7 - Sanctiuni si masuri 

speciale. 

 

 

 CAP 5 - GRATUITATI 

 Beneficiari 

Art. 20) Pentru fiecare strada/zona de parcare, SCP va delimita locuri de parcare 

gratuita pentru persoane cu handicap (1 loc) si pentru persoanele insarcinate (1 loc). 

Aceste locuri vor avea insemne distincte pe carosabil si vor fi vopsite cu culoarea albastra. 

Art. 21) Utilizarea gratuita a locurilor de parcare care fac obiectul prezentului 

regulament pentru parcarea vehiculelor apartinand: 

a) persoanelor desemnate ca CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

b) autovehiculelor detinute de urmatoarele institutii de interes public: 

1. Primaria Municipiului Alexandria 

2. Prefectura Judetului Teleorman 

3. Consiliul Judetean Teleorman 

4. Autovehiculelor de interventie atunci cand este necesara rezolvarea unor 

situatii de urgenta: Ambulanta, Pompieri, SMURD, Politie, Jandarmerie, etc. 

Art. 22) De locuri de parcare gratuite beneficiaza orice autovehicul care are afisat pe 

parbriz in partea stanga, jos permisul ”Parcare gratuita”, emis de catre SCP. 

 Modalitatea de acordare 

Art. 23) Permisul ”Parcare gratuita” se emite si se acorda de catre SCP, este valabil 

pentru cel mult 12 luni, nu este transmisibil si numarul de inmatriculare pentru care este 

eliberat va fi mentionat impreuna cu alte date relevante in cererea depusa pentru 

eliberarea acestuia conform ANEXA 03. 

 

 

 CAP 6 - MODUL DE CONTROL 

Art. 24) Controlul legalitatii utilizarii conforme cu prevederile prezentului 

regulament se face exclusiv de catre salariatii SCP nominalizati in ANEXA 05 la Regulament, 

datele de identificare ale acestora fiind: nume, prenume, CNP. 

Art. 25) Controlul este facut de catre operator cu ajutorul unui telefon mobil care 

scaneaza sau in care se tasteaza numarul de inmatriculare al unui autovehicul, il comunica 

in mod automat serverului care gestioneaza baza de date care contine abonamentele 

emise si platile active facute in timp real prin SMS si parcometru. Aceasta operatiune poate 



intoarce doar doua rezultate: parcare platita (caz in care se trece la urmatorul autovehicul) 

sau parcare ilegala (caz in care se aplica prevederile art. 28-33).  

Art. 26) In cazul in care salariatul identifica un autovehicul intr-una dintre situatiile 

prevazute la CAP. 7 - SANCTIUNI SI MASURI SPECIALE, Sectiunea ”Sanctiuni aplicabile 

tipurilor de parcare ilegala” art. 28-33, acesta va respecta urmatoarea procedura: 

1) va tipari pe imprimanta mobila din dotare MASURA DE INFORMARE care va contine 

minimum urmatoarele date: data si ora, emitentul(persoana juridica), 

reprezentantul(persoana fizica, operatorul), denumirea si descrierea situatiei 

identificate, baza legala (inclusiv prezentul regulament), numarul de inmatriculare al 

autovehiculului identificat, sanctiunea aplicata (ca valoare), modalitatea de plata, 

masura complementara sau alternativa, modalitatea prin care masura 

complementara sau alternativa poate fi inlaturata. 

2) va afisa pe parbrizul autovehiculului MASURA DE INFORMARE prin fixarea acesteia 

la stergator in folie de protectie 

3) va porni inregistrarea video pe dispozitivul de tip telefon smartphone aflat in dotare 

si va realiza un clip video care va cuprinde cel putin urmatoarele cadre: MASURA DE 

INFORMARE afisata pe parbriz in care datele acesteia sa fie lizibile si in clip, numarul 

de inmatriculare al autovehiculului, si pozitia in care este parcat acesta astfel incat 

sa fie identificate si elemente ale mediului inconjurator 

4) va salva clipul video pe dispozitivul mobil si la finalul programului il va incarca pe 

serverul operat de catre SCP. 

Art. 27) La inceputul fiecarei zile, un angajat al SCP are obligatia de a realiza un 

raport cu privire la parcarile ilegale idenificate in teren in ziua anterioara pentru care pot fi 

percepute taxe. Acesta are obligatia sa verifice daca la cel mult 5 minute de la emiterea in 

teren a unei MASURI DE INFORMARE a fost identificata pentru acelasi numar de 

inmatriculare si o plata valida. In acest caz acesta are obligatia sa intocmeasca un raport 

care va anula sanctiunea dispusa prin emiterea MASURII DE INFORMARE. 
 
 

 CAP 7 - SANCTIUNI SI MASURI SPECIALE 

 Tipuri de parcare ilegala 

Art. 28) Se considera parcare legala a unui autovehicul daca acesta indeplineste 

cumulat urmatoarele conditii: a parcat intr-o zona delimitata prin marcaje pe carosabil si 

indicatoare de informare, a parcat in interiorul marcajelor pentru un autovehicul, are 

asigurat dreptul de parcare in zona prin plata conform unei modalitati descrisa la CAP. 3 si 

CAP. 5. Orice alt tip de parcare identificat in lista descrisa in ”Sanctiuni aplicabile tipurilor 

de parcare ilegala” se considera parcare ilegala. 

 Abaterile si sanctiunile aplicabile tipurilor de parcare ilegala 

Art. 29) Constituie abatere si se sanctioneaza corespunzator parcarea unui 

autovehicul pentru care nu a fost platita taxa de parcare prin SMS sau parcometru si care 

nu detine un tip de abonament valabil. Sanctiunea pentru acest caz, constatata si aplicata 

de catre salariatul SCP si va fi inscrisa in MASURA DE INFORMARE, valoarea acesteia va fi 

50 lei. In caz de neplata se por aplica prevederile art 35 - 38. 

Art. 30) Constituie abatere si se sanctioneaza corespunzator parcarea unui 

autovehicul fara a respecta marcajele trasate astfel incat sa ocupe mai multe locuri de 



parcare. Sanctiunea pentru acest caz, constatata si aplicata de catre salariatul SCP si va fi 

inscrisa in MASURA DE INFORMARE, valoarea acesteia va fi 50 lei. In caz de neplata se por 

aplica prevederile art 35 - 38. 

Art. 31) Constituie abatere si se sanctioneaza corespunzator Parcarea unui 

autovehicul pe locul destinat unei persoane cu handicap sau al unei persoane insarcinate 

de catre o persoana care poate fi identificata ca neavand handicap sau fiind insarcinata. 

Sanctiunea pentru acest caz, constatata si aplicata de catre salariatul SCP si va fi inscrisa in 

MASURA DE INFORMARE, valoarea acesteia va fi 100 lei. In caz de neplata se por aplica 

prevederile art 35 - 38. 

Art. 32) Constituie abatere si se sanctioneaza corespunzator Parcarea unui 

autovehicul pe un loc de parcare inchiriat de catre o persoana pe baza de abonament de 

tip PABU si care a fost indicat de catre aceasta reprezentantilor SCP ca fiind parcat ilegal. 

Sanctiunea pentru acest caz, constatata si aplicata de catre salariatul SCP si va fi inscrisa in 

MASURA DE INFORMARE, valoarea acesteia va fi 100 lei. In acest caz se poate aplica 

suplimentar si masura complementara de blocare a rotilor descrisa la art 35. 

Art. 33) Constituie abatere si se sanctioneaza corespunzator parcarea unui 

autovehicul partial pe un loc de parcare si care ingreuneaza traficul in zona. Sanctiunea 

pentru acest caz, constatata si aplicata de catre salariatul SCP si va fi inscrisa in MASURA 

DE INFORMARE, valoarea acesteia va fi 100 lei. In acest caz se poate aplica suplimentar si 

masura complementara de blocare a rotilor descrisa la art 35. 

Art. 34) Constituie abatere si se sanctioneaza corespunzator parcarea unui 

autovehicul care blocheaza accesul la un loc de parcare cu taxa. Sanctiunea pentru acest 

caz, constatata si aplicata de catre salariatul SCP si va fi inscrisa in MASURA DE 

INFORMARE, valoarea acesteia va fi 100 lei. In acest caz se poate aplica suplimentar si 

masura complementara de blocare a rotilor descrisa la art 35. 

 

 Masuri complementare aplicate in cazul parcarii ilegale 

Art. 35) (1) Masura complementara aplicabila pentru articolele 29 - 33 este 

reprezentata de blocarea rotilor autovehiculului. Blocarea rotilor se face de catre salariatul 

SCP care poate fi insotit si de un angajat al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII 

EDILITARE S.R.L. Conditia deblocarii rotilor este reprezentata exclusiv de plata sumei 

inscrise in MASURA DE INFORMARE. 

(2) Daca in termen de 72 de ore de la blocarea rotilor unui autovehicul pentru 

acesta nu au fost platite sanctiunea sau sanctiunile, administratorul parcarii SCP impreuna 

cu S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. vor putea ridica cu 

ajutorul unui echipament specializat autovehiculul sanctionat si sa-l depoziteze conform 

prevederilor “Regulamentului de ridicare, transport si depozitare a autovehiculelor”, 

regulament intocmit in baza HG nr. 965/15.12.2016 pentru modificarea si completarea 

Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, in 

locatia aflata in incinta Apa Serv Alexandria (str. Vedea nr. 31). Proprietarul unui 

autovehicul si-l poate recupera din incinta anterior amintita doar dupa indeplinirea 

procedurii stabilita prin regulamentul aprobat la nivelul municipiului prin hotarare de 

consiliu cu dovata platii sumei de 500 lei reprezentand taxele pentru imobilizarea si 

transportul autovehiculului. Procedura pentru transport, conservare si recuperare 

autovehicul va fi descrisa in ROF al SCP.   



Plata sanctiunilor 

Art. 36) Orice sanctiune de tip MASURA DE INFORMARE poate fi platita in 48 de ore 

la valoarea acesteia, inscrisa pe documentul tiparit. Dupa expirarea termenului de 48 de 

ore, daca suma inscrisa pe document nu este achitata, documentul MASURA DE 

INFORMARE va fi transmis catre Politia Locala a Municipiului Alexandria in vederea emiterii 

unui Proces Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiilor pe numele proprietarului 

autovechiculului. Catre Politia Locala va fi transmis un document in format electronic care 

sa contina toate informatiile necesare inclusiv acces la fisierele foto si video care dovedesc 

incalcarea prezentului regulament. Termenul de plata al MASURII DE INFORMARE de 48 de 

ore, echivalentul a doua zile, va incepe sa curga incepand cu ora 08:00 a primei zile 

lucratoare pentru casieria SCP. Dupa trecerea celor 48 de ore SC PIETE SI TARGURI 

ALEXANDRIA SRL nu va mai avea dreptul sa incaseze suma inscrisa in document. 

Art. 37) O evidenta a MASURILOR DE INFORMARE emise, platite, anulate sau 

transmise va fi intodeauna disponibila la sediul operatorului. Lista va contine: data si ora 

emiterii, seria si numarul documentului, numarul de inmatriculare al autovehiculului, 

modelul autovehiculului, culoarea, suma, motivul emiterii(articolul incalcat), stadiul 

acesteia (emisa, platita, anulata, transmisa). Pentru cele care vor avea la stadiu mentiunea 

transmisa se va mentiona si data la care a fost comunicata catre Politia Locala.     

Art. 38) Politia Locala a Municipiului Alexandria are obligatia ca in termen de 30 de 

zile de la primirea unui centralizator al MASURILOR DE INFORMARE emise de catre SC 

PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL sa emita pentru fiecare pozitie mentionata in 

centralizator un Proces Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiilor pe numele 

proprietarului autovechiculului.        

 

 Modalitatea de plata a sanctiunilor 

Art. 39) MASURA DE INFORMARE poate fi platita prin numerar la casieria SCP aflata 

in Piata Centrala din Municipiul Alexandria, in timpul programului de lucru al acesteia 

pentru care SCP va elibera factura si chitanta cu mentiunea obligatiei platite. 
 

 CAP 8 - DISPOZITII FINALE 

Art. 40) SCP nu raspunde de securitatea si integritatea autovehiculelor ori a 

bunurilor aflate în acestea in intervalul in care se afla în perimetrul sistemului de taxare. 

Art. 41) Prevederile prezentului regulament se aplica inclusiv autovehiculelor 

destinate aprovizionarii, transportului de marfuri, livrarilor postale care nu depasesc masa 

maxima autorizata de 3,5 tone. 

Art. 42) Prevederile prezentului Regulament nu se aplica vehiculelor Serviciului de 

Ambulanta Judetean, Pompieri, Politie, Jandarmerie, Ministerului Justitiei, M.Ap.N., 

inscriptionate corespunzator sau aflate in misiune, dupa caz. 

Art. 43) Pentru acelasi numar de inmatriculare al autovehiculului, un  salariat SCP nu 

poate emite mai multe sanctiuni pentru aceeasi fapta prevazuta de regulament in mai 

putin de 24 de ore de la primul document emis. 

Art. 44) Persoana care a efectuat plata prin autotaxare prin SMS are obligatia de a 

pastra salvat timp de 6 luni SMS-ul de confirmare al platii. 

Art. 45) In perioadele in care pentru anumite tronsoane de drum public circulatia 

este oprita, pentru acele zone nu se aplica prevederile prezentului regulament. 



Art. 46) Prevederile prezentului regulament se aplica in conditii speciale pentru 

locurile de parcare adiacente sediilor in care isi desfasoara activitatea urmatoarele unitati 

de invatamant: Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul", Şcoala Gimnazială "Ștefan cel Mare", 

Şcoala Gimnazială numarul 5. Pentru utilizatorii locurilor de parcare care au calitatea de 

parinti ai unor minori care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant amintite 

anterior vor fi eliberate gratuit permise speciale conform machetei din ANEXA 03 si prin 

afisarea acestui permis la loc vizibil in autovehicul, interior langa parbiriz in dreptul 

volanului, vor putea parca fara a fi taxati in zonele respective pe perioada anului scolar in 

zilele de luni, marti, miercuri, joi, vineri in intervalele orare: 08:00 - 08:15; 11:45 - 13:15; 

15:45 - 16:15. Permisul va fi eliberat de SCP si-i va permite titularului sa parcheze fara a fi 

taxat dar nu ii va garanta acestuia un loc liber de parcare in zona. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Consilier, 

DONCEA BOGDAN ALIN 


