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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexelor nr. 4 si nr. 5 la 

Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul 

Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 18159/19.08.2019, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la modificarea si 

completarea anexelor nr. 4 si nr. 5 la Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a 

autovehiculelor in municipiul Alexandria, in parcarile administrate de SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL. 

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

In sedinta consiliului local din 27 noiembrie 2017 a fost aprobat Regulamentul de 

functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria, in parcarile 

administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. De la aprobarea regulmentului, au fost 

intreprinse masuri active pentru implementarea si operationalizarea acestuia, fiind achizitionate 

servicii si echipamentele necesare. In luna iulie 2018 sistemul a devenit functional, iar pe parcursul 

aplicarii, regulamentul a fost modificat si completat in functie de situatiile concrete aparute. Astfel, 

au fost aduse modificari si completari in ceea ce priveste ajustarea unui tarif in conformitate cu 

cerintele tehnice ale sistemului de evidenta a platilor, modificari ale tarifelor pentru abonamente si 

modul de contractare urmare a solicitarilor persoanelor fizice si juridice carora li se adreseaza si 

completarea listei cu beneficiarii gratuitatilor. 

 Prezentele modificari vizeaza modificarea anexei nr. 4 la Regulament in sensul introducerii 

la coloana a doua punctele 9-14 a sintagmei tarif de penalizare si eliminarii in coloana a treia 

punctele 9-14 a mentiunii referitoare la TVA. In ceea ce priveste anexa nr. 5, aceasta se va 

completa cu locurile de parcare date in administrarea SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Urmare celor de mai sus, anexele la regulament se vor completa si modifica corespunzator. 

Prin aprobarea prezentului proiect de hotarare se realizeaza obiectivelor propuse, dupa cum 

urmeaza: 



 fluidizarea traficului rutier si descongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi a 

drumurilor publice cu trafic intens; 

 facilitarea accesului la obiectivele de interes public, judeţene şi municipale; 

 optimizarea transportului în comun;  

 diminuarea problemelor legate de parcarea la domiciliu şi cea la destinaţie; 

 asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de siguranţă, fără blocări de circulație şi accidente; 

 protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare. 

II. LEGALITATEA PROIECTULUI 

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

urmatoarelor acte normative: 

 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; 

 HCL nr. 65/31.03.2011 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;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; 

 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; 

 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; 

 OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 55/2010 a politiei locale, 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; 

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

Avand in vedere ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza 

si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru modificarea si completarea 

anexelor nr. 4 si nr. 5 la Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a 

autovehiculelor in municipiul Alexandria, in parcarile administrate de SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL. 
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