
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

Priveste: suspendarea taxei pentru locurile de parcare de pe raza municipiului Alexandria. 

 

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

vedere: 

• Expunerea de motive nr. 30995/17.11.2017 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul comun de specialitate 30996/17.11.2017 al Directiei Economice si Serviciului Gestionare 

patrimoniu public si privat; 

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

• Prevederile HCL nr. 24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor practicate in piete, targuri, oboare si 

alte locuri publice din municipiul Alexandria, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile HCL nr. 61/27.02.2013 privind functionarea unei parcari cu plata pe str. Constantin 

Brancoveanu, tronson cuprins intre str. Dunarii si str. Cuza Voda. 

• Prevederile 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; 

• Prevederile HCL nr. 65/31 martie 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; 

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

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d si alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1.Incepand cu 01 decembrie 2017 pana la implementarea Regulamentului de functionare a 

sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL se suspenda taxarea locurilor de parcare, aprobata la punctul 23 din HCL 

nr. 24/26.02.2009 si la art. 2 din HCL nr. 61/27.02.2013. 



Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Alexandriaprezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei municipiului 

Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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