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Nr. 679/25.06.2018 

Catre, 

Municipiul Alexandria 

Str. Dunarii nr. 139, Alexandria, jud. Teleorman  

SC Piete si Targuri Alexandria SRL, in calitate de entitate care aplica si implementeaza 

sistemul de taxare a locurilor de parcare aprobat prin HCL nr. 334/24.11.2017 cu modificarile si 

completarile ulterioare, va supunem atentiei informarea transmisa de SC Piconet SRL, 

castigatoarea desemnata in urma unei proceduri de achizitie ca furnizor al serviciilor de 

intermediere a SMS-urilor pentru plata parcarii.  

Astfel, ni se aduce la cunostinta ca pentru platile prin SMS, Piconet poate implementa ca si 

tarife valori multiplii de 5 din intervalul 0.25 – 3 euro. La aceasta valoare multiplu de 5 se adauga 

TVA, conform prevederilor legale in vigoare. Prin urmare, tariful de 0.38 euro + TVA aprobat prin 

hotararea de consiliu local mentionata mai sus,  nu se poate implementa.  

Avand in vedere ca furnizorul serviciilor de intermediere a SMS-urilor pentru plata parcarii 

a fost desemnat prin achizitie publica in luna decembrie 2017, dupa aprobarea Regulamentului de 

functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria si 

stabilirea tarifului in cauza, apreciem justificata propunerea de modificare. 

 In lumina celor prezentate, propunem ajustarea tarifului aprobat in sensul diminuarii la 

valoarea de 0,35 euro la care se adauga TVA, conform reglementarilor legale in vigoare. 

 Totodata, solicitam introducerea in Regulament a posibilitatii de acordare temporara a unui 

permis de parcare gratuita, pentru institutiile publice, la solicitarea fundamentata a acestora pentru 

un autovehicul individualizat prin numarul de inmatriculare. 

In temeiul Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, solicitam introducerea pe ordine de zi a proximei sedinte de consiliu local a 

unui proiect de hotarare cu privire la modificarea si punctului nr. 2 – plata prim SMS pentru durata 

de 1 ora din anexa nr. 4 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, aprobat prin HCL nr. 334/2017. Va multumim! 

Anexam prezentei adresa SC Piconet SRL nr. 97/25.06.2018. 

 Cu stima,  

DIRECTOR, 

CRETU ANGHEL 



ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

 

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, aprobat prin HCL nr. 334/2017. 

 

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

vedere: 

 Expunerea de motive nr. 13924 /2018  a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 13925/2018 al Directiei Economice si Directiei Juridic Comercial; 

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

municipiului Alexandria; 

 Adresa nr. 679/25.06.2018 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. 65/31.03.2011 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; 

 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. 36 alin. (2) lit. b si lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 



In temeiul art. 45 alin. (1) 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. I Se modifica si completeaza art. 21 din Regulamentul de functionare a sistemului de parcare 

cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 334/2017 prin introducerea literei c si va avea urmatorul 

continut: institutiilor publice, la solicitarea fundamentata a acestora, operatorul poate elibera un 

permis temporar de parcare gratuita pentru un autovehicul individualizat prin numarul de 

inmatriculare. 

Art. II Se modifica punctul nr. 2 din anexa nr. 4 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 aprobat prin HCL nr. 334/2017 si va avea urmatorul continut: plata prin 

SMS pentru durata de 1 ora- 0,35 euro/ora (fara TVA). 

Art. III 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 si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei 

municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

    Consilier,               

                  ANGHEL GICA 

 

 

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                                Secretar, 

       Jr. PURCARU IULIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria                                                                                                   

Nr. ________ / 27 IUNIE 2018 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 13924/26.06.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

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, aprobat prin HCL nr. 334/2017. 

 

Avand in vedere cresterea in intensitate a traficului rutier si a numarului de autovehicule 

care tranziteaza zilnic teritoriul municipiului, 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, avand in vedere scopul final al activitatii de gestinare a parcarilor intre 

care fluidizarea traficului rutier, 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 

circulatie şi accidente, protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe 

trotuare. 

In cursul procedurii de implementare, SC Piete si Targuri Alexandria SRL care aplica si 

implementeaza sistemul de taxare a locurilor de parcare, solicita modificarea tarifului de plata prin 

SMS a tarifului de parcare pentru 1 ora, fara TVA, de la 0,38 euro la 0,35 euro din ratiuni tehnice.  

Astfel, firma SC Piconet SRL castigatoarea desemnata in urma unei proceduri de achizitie 

ca furnizor al serviciilor de intermediere a SMS-urilor pentru plata parcarii, aduce la cunostinta ca 

pentru platile prin SMS poate implementa ca si tarife valori multiplii de 5 din intervalul 0.25 – 3 

euro. La aceasta valoare multiplu de 5 se adauga TVA, conform prevederilor legale in vigoare. Prin 

urmare, tariful de 0.38 euro + TVA aprobat prin hotararea de consiliu local mentionata mai sus,  nu 

se poate implementa.  

 Avand in vedere cele prezentate, propunem ajustarea tarifului aprobat in sensul diminuarii 

la valoarea de 0,35 euro la care se adauga TVA, conform reglementarilor legale in vigoare. 



Se propune astfel modificarea punctului 2 din anexa nr. 4 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, aprobat prin HCL nr. 334/2017. 

Totodata, se solicita introducerea in Regulament a posibilitatii de acordare temporara a unui 

permis de parcare gratuita, pentru institutiile publice, la solicitarea fundamentata a acestora pentru 

un autovehicul individualizat prin numarul de inmatriculare. 

Se propune astfel completarea art. 21 din Regulament prin introducerea literei c cu 

urmatorul continut: urmatorul continut: institutiilor publice, la solicitarea fundamentata a acestora, 

operatorul poate elibera un permis temporar de parcare gratuita pentru un autovehicul 

individualizat prin numarul de inmatriculare. 

Propunerile de modificare si completare a Regulamentului se intemeiaza 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; 

 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; 

 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 



Avand in vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

propun elaborarea de catre Directia Economica, Directia Juridic Comercial a unui proiect de 

hotarare cu privire la 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 aprobat prin HCL nr. 334/2017 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 Economica 

Directia Juridic comercial 

NR. 13925/26.06.2018  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

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, aprobat prin HCL nr. 334/2017. 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 13924/2018, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la modificarea punctului 2 

din anexa nr. 4 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 aprobat 

prin HCL nr. 334/2017. 

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. Se propune modificarea anexei nr. 4 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, sub urmatoarele aspecte: modificarea tarifului aprobat la 

punctul 2 – plata prin SMS pentru 1 ora in sensul diminuarii de la 0,38 euro la valoarea de 0,35 

euro la care se adauga TVA, conform reglementarilor legale in vigoare. 

Modificarea propusa este necesara din punct de vedere tehnic, fiind o cerinta a sistemului de 

de evidenta a platilor, asa cum reiese din informarea SC Piconet SRL castigatoarea desemnata in 

urma unei proceduri de achizitie ca furnizor al serviciilor de intermediere a SMS-urilor pentru plata 

parcarii, care aduce la cunostinta ca pentru platile prin SMS poate implementa ca si tarife valori 

multiplii de 5 din intervalul 0.25 – 3 euro. La aceasta valoare multiplu de 5 se adauga TVA, 

conform prevederilor legale in vigoare. Prin urmare, tariful de 0.38 euro + TVA aprobat prin 

hotararea de consiliu local mentionata mai sus,  nu se poate implementa.  

 Modificarea propusa este necesara pentru ca sistemul de evidenta a platilor sa poata 

functiona in bune conditii.  



Totodata, se solicita introducerea in Regulament a posibilitatii de acordare temporara a unui 

permis de parcare gratuita, pentru institutiile publice, la solicitarea fundamentata a acestora pentru 

un autovehicul individualizat prin numarul de inmatriculare. 

Se propune astfel completarea art. 21 din Regulament prin introducerea literei c cu 

urmatorul continut: urmatorul continut: institutiilor publice, la solicitarea fundamentata a acestora, 

operatorul poate elibera un permis temporar de parcare gratuita pentru un autovehicul 

individualizat prin numarul de inmatriculare. 

Proiectul de hotarare propus are ca scop completarea art. 21 si modificarea punctului 2 din 

anexa nr. 4 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 avand in 

vedere operationalizarea acestuia in timp cat mai scurt, pentru realizarea 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; 

 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; 

 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

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 

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

Alexandria, in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 

334/2017. 

 

DIRECTIA ECONOMICA                                        DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

      Gafencu Haritina                    Chesnoiu Postumia 


