
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

Priveste: actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata infiintate in municipiul 

Alexandria si actualizarea Contractului de dare in administrare incheiat cu SC Piete siTarguri 

Alexandria SRL. 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 

 Referatul de aprobare  nr. 18521/21.08.2019  al Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 18522/21.08.2019 al Directiei Patrimoniu, Directiei Ecomomice si 

Directiei Juridic, comercial; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 

 HCL nr. 163/29.05.2017 privind infiintarea de locuri de parcare cu plata in municipiul 

Alexandria; 

 HCL nr. 188/28.06.2017 privind darea in administrare catre Societatea Comerciala Piete si 

Targuri Alexandria SRL a locurilor de parcare cu plata din muncicipiul Alexandria infiintare prin 

HCL nr. 163/29 mai 2017; 

 HCL nr. 271/28.09.2018 privind infiintarea de locuri de parcare auto cu plata in municipiul 

Alexandria si darea acestora in administrare catre Societatea Comerciala Piete si Targuri 

Alexandria SRL; 

 prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile HG nr. 1358/2001 privind privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 prevederile art. 58- art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c si alin. (6) lit. a, art.297 alin. (1) lit. a si art. 298-301 

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

In temeiul prevederilor art. 136alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se actualizeaza evidenta locurilor de parcare cu plata infiintate pe terenurile din domeniul 

public de interes local al municipiului Alexandria, ale caror elemente de identificare sunt mentionate 



in anexa nr. 1 (Lista), anexa nr. 2 (Planurile de situatie nr. 1-27), anexe care fac parte din prezenta 

hotarare. 

Art.2. Se aproba actualizarea Contractului de dare in administrare catre Societatea Comerciala Piete si 

Targuri Alexandria SRL cu prevederile art. 1. 

Art.3. Se imputerniceste primarul municipiului Alexandria sa semneze actul aditional la Contractul de 

dare in administrare care va fi incheiat cu Societatea Comerciala Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Art.4.Orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.5. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, 

Societatii Comerciale Piete si Targuri Alexandria SRL, Directiei Patrimoniu si Directiei Economice 

din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

    Consilier,       

                  Florea VOICILA                                                                          

      CONTRASEMNEAZA 

   Secretar,         Alexandru-Razvan CECIU 
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JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 18521/21.08.2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata infiintate in 

municipiul Alexandria si actualizarea Contractului de dare in administrare incheiat cu  SC Piete 

si Targuri Alexandria SRL 

 

  

Avandinvedere nevoiastringenta dereorganizare,modernizare si eficientizare asistemului de 

parcare platitain municipiul Alexandria, venitaca urmarea numeroaselorsolicitari primitede la 

cetateni pentru decongestionarea sifluidizareatraficuluiin zonele aglomeratealemunicipiului,darsi 

pentru crestereaspremaximagraduluideincasareincazul platilorpentrulocuri deparcareplatite,in luna 

iulie a anului 2018 a fostorganizatsi implementatsistemului deplataprinSMSsi 

parcometreinterconectatecuunsistem informaticinmunicipiul Alexandria.  

Pentru optimizarea functionarii sistemului de plata, in decursul anilor 2017 si 2018 au fost 

infiintate locuri de parcare auto cu plata, fiind date ulterior in administrarea SC Piete si Targuri 

Alexandria SRLin baza unui Contract de administrare.  

Avand in vedere ca infiintarea locurilor de parcare si darea acestora in administrarea SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL s-a facut etapizat, prin intermediul mai multor hotarari de consiliu 

local, precum si faptul ca administratorul parcarilor a procedat la inventarierea, marcarea si 

renumerotarea locurilor administrate, este necesara o actualizare a evidentei locurilor de parcare cu 

plata infiintate in municipiul Alexandria si, pe cale de consecinta, actualizarea corespunzatoare a 

Contractului de dare in administrare. 

Prin aprobarea prezentului proiect, se va facilita si eficientiza intreaga activitate de 

administrare si gestionare a parcarilor cu plata de pe raza municipiului, administrate de SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL. 

Legalitatea prezentului proiect de hotarare este stabilita de: 

 HCL nr. 163/29.05.2017 privind infiintarea de locuri de parcare cu plata in municipiul 

Alexandria; 

 HCL nr. 188/28.06.2017 privind darea in administrare catre Societatea Comerciala Piete si 

Targuri Alexandria SRL a locurilor de parcare cu plata din muncicipiul Alexandria infiintare prin 

HCL nr. 163/29 mai 2017; 



 HCL nr. 271/28.09.2018 privind infiintarea de locuri de parcare auto cu plata in municipiul 

Alexandria si darea acestora in administrare catre Societatea Comerciala Piete si Targuri 

Alexandria SRL; 

 prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile HG nr. 1358/2001 privind privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 prevederile art. 58 - art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c si alin. (6) lit. a, art.297 alin. (1) lit. a si art. 298-301 

din 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 actualizarea 

evidentei locurilor de parcare cu plata infiintate in municipiul Alexandria si actualizarea Contractului 

de dare in administrare incheiat cu SC Piete si Targuri Alexandria SRL, care, impreuna cu intreaga 

documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Directia Patrimoniu 



Directia Economica 

Directia Juridic comercial 

NR. 18522/21.08.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata infiintate in 

municipiul Alexandria si actualizarea Contractului de dare in administrare incheiat cu  SC Piete 

si Targuri Alexandria SRL 

 

 

 Prin Referatul de aprobare nr. _____________, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la actualizarea evidentei 

locurilor de parcare cu plata infiintate in municipiul Alexandria si actualizarea Contractului de dare in 

administrare incheiat cu  SC Piete si Targuri Alexandria SRL.  

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 Prezentul proiectul de hotarare are ca scop actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata 

infiintate in municipiul Alexandria si actualizarea Contractului de dare in administrare incheiat cu  SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL.  

PrinHCLnr.163/2010seinfiinteazaSocietateaComercialaPiete SiTarguri AlexandriaSRL 

casocietateaflatainsubordineaConsiliului Local al Municipiului Alexandria.Printre obiectivele 

SocietatiiComerciale Piete SiTarguriAlexandriaSRLin calitatede delegatal serviciilor deadministrare 

aledomeniilor public si privatsunt: 

 crearea de noi locuri de parcare in zonele de interes public si modernizarea celor existente; 

 decongestionareatraficuluipietonalsirutierinzoneleaglomerateprinamenajareadenoi parcari. 

In luna iulie a anului 2018 a fostorganizatsi implementatsistemului deplataprinSMSsi 

parcometreinterconectatecuunsistem informaticinmunicipiul Alexandria.  

Pentru optimizarea functionarii sistemului de plata, in decursul anilor 2017 si 2018 au fost 

infiintate locuri de parcare auto cu plata, fiind date ulterior in administrarea SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL in baza unui Contract de administrare.  

Avand in vedere ca infiintarea locurilor de parcare si darea acestora in administrarea SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL s-a facut etapizat, prin intermediul mai multor hotarari de consiliu 

local, precum si faptul ca administratorul parcarilor a procedat la inventarierea, marcarea si 

renumerotarea locurilor administrate, este necesara o actualizare a evidentei locurilor de parcare cu 

plata infiintate in municipiul Alexandria si, pe cale de consecinta, actualizarea corespunzatoare a 

Contractului de dare in administrare. 



Prin aprobarea prezentului proiect, se va facilita si eficientiza intreaga activitate de 

administrare si gestionare a parcarilor cu plata de pe raza municipiului, administrate de SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL. 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

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

acte normative: 

 HCL nr. 163/29.05.2017 privind infiintarea de locuri de parcare cu plata in municipiul 

Alexandria; 

 HCL nr. 188/28.06.2017 privind darea in administrare catre Societatea Comerciala Piete si 

Targuri Alexandria SRL a locurilor de parcare cu plata din muncicipiul Alexandria infiintare prin 

HCL nr. 163/29 mai 2017; 

 HCL nr. 271/28.09.2018 privind infiintarea de locuri de parcare auto cu plata in municipiul 

Alexandria si darea acestora in administrare catre Societatea Comerciala Piete si Targuri 

Alexandria SRL; 

 prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile HG nr. 1358/2001 privind privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 prevederile art. 58 - art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c si alin. (6) lit. a, art.297 alin. (1) lit. a si art. 298-301 

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

 Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, in conformitate cu 

prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei s-a intocmit Raportul de 

specialitate la proiectul de hotarare cu privirela actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata 

infiintate in municipiul Alexandria si actualizarea Contractului de dare in administrare incheiat cu  SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL.  

 

 

DIRECTIA PATRIMONIU    DIRECTIA ECONOMICA   DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

        Director executiv,                     Director executiv,                        Director executiv, 



           Oprea Dumitru                        Gafencu Haritina     Chesnoiu Postumia 

 


