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 Priveste: 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. 

 

 

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

in vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 24190/25.10.2019 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 24191/25.10.2019 al Directiei Economice si Directiei Juridic 

Comercial; 

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

municipiului Alexandria; 

 Adresa nr. Nr. 3690/2310.2019 a SC Piete si Targuri Alexandria SRL;  

 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 catre SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL, modificata si completata; 

 Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica a domeniului 

publica si privat al municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011; 

 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; 

 Prevederile HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 

195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 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; 



 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 modificarile si 

completarile ulterioare; 

 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. 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, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.I. Se introduce art. 34) (1) in Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata 

a autovehiculelor in municipiul Alexandria care va avea urmatorul continut: 34) (1) Constituie 

abatere și se sancționează corespunzător parcarea unui autovehicul care blochează accesul la 

un loc de parcare de tipul "platformă pentru aprovizionare" marcat cu vopsea de culoare roșie. 

Sancțiunea pentru acest caz, constatată și aplicată de către salariatul SCP va fi înscrisă în 

MĂSURA DE INFORMARE, valoarea acesteia fiind de 300 lei. În acest caz se poate aplica 

suplimentar și măsura complementară de blocare a roților descrisă la art 35.  

Art.II. Se completeaza art 35 din Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata 

a autovehiculelor in municipiul Alexandria care va avea urmatorul continut:Art. 35) (1) Masura 

complementara aplicabila pentru articolele 29 - 34 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.  

Art.III. Se introduce art. 49 in Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a 

autovehiculelor in municipiul Alexandria care va avea urmatorul continut: Art. 49) Blocarea 

accesului la un loc de parcare de tipul "platforma pentru aprovizionare" marcat cu vopsea de 

culoare rosie si semnalizat corespunzator, se sanctioneaza conform art. 34 (1).  

Art.IV. Se introduce in Anexa nr. 3 la Regulament fila nr. 7 care va avea cuprinsul prevazut in 

anexa nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art.V. Se introduce in Anexa nr. 4 la Regulament Tarifele practicate de catre SCP, pozitia 15 

care va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art.VI. Modificarile aprobate mai sus se aplica incepand cu data de 15 noimbrie 2019. 

Art.VII. Orice dispozitie contrara se abroga. 

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



Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, SC Piete si Targuri Alexandria SRL, Directiei economice si Directiei Patrimoniu din 

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