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PROCES VERBAL 
privind dezbaterea publică a proiectului de hotarare cu privire la „reglementarea regimului 
juridic contraventional pentru oprirea, stationarea, parcarea neregulamentara pe domeniul 

public sau privat al municipiului Alexandria si accesul pe anumite sectoare de drum”.  
 

 Încheiat azi 04.06.2015 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, in Sala de şedinţe a 
Consiliului local. 
 Dezbaterea publică s-a desfăşurat la iniţiativa Primariei municipiului Alexandria, în acest sens 
fiind publicat anunţul nr. 12964/12.05.2015 în care au fost cuprinse data, ora şi locul de desfăşurare a 
acesteia, în ziarul local „Teleormanul”, pe site-ul Primariei municipiului Alexandria şi a fost afişat la 
sediul instituţiei. 
 Proiectul hotarare cu privire la reglementarea regimului juridic contraventional pentru oprirea, 
stationarea, parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria si 
accesul pe anumite sectoare de drum a fost afişat la sediul instituţiei, pe site-ul instituţiei şi în ziarul 
local „Teleormanul”. 
 La această dezbatere au participat: dl director al Politiei Locale a municipiului Alexandria, dl 
Ulmeanu Iulian, din partea Primariei municipiului Alexandria, dl Plosceanu Cristian inspector in cadrul 
Directiei Administratie Publica Locala, Serviciul Cancelarie, care a reprezentat secretariatul tehnic si 7 
reprezentanti ai societatii civile. 
 Dezbaterea a fost deschisă de dl director al Politiei Locale, dl Ulmeanu Iulian care a prezentat 
proiectul de hotarare cu privire la reglementarea regimului juridic contraventional pentru oprirea, 
stationarea, parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria si 
accesul pe anumite sectoare de drum, precizând că acesta a fost adus la cunoştinţă publică prin 
mijloacele de informare în masă. Totodată precizează că această dezbatere publică are drept scop 
preluarea observaţiilor participanţilor în vederea îmbunătăţirii proiectului, astfel incat sa fie  acoperite 
toate necesităţile urbei. 
             De asemenea dl director Ulmeanu Iulian face noi propuneri pentru proiectul de hotarare supus 
dezbaterii publice. Dl director Ulmeanu Iulian propune ca Art.1, alin(2), lit. a)  sa aiba urmatorul 
cuprins : „oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor/autovehiculelor care blocheaza sau limiteaza 
accesul in institutiile publice ori private de interes public”, Art.1, alin (2), lit. b)  sa aiba urmatorul 
continut: „oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor/autovehiculelor prin care se blocheaza sau se 
limiteaza accesul la obiectivele de interes public”, Art. 1, alin(2), lit. j)  sa aiba urmatorul cuprins: 
„nerespectarea dispozitiilor administratorului drumurilor, comunicate prin indicatoare si, sau somatie 
aplicata pe vehicul/autovehicul de catre imputernicitii primarului din cadrul Politiei Locale, de 
eliberare a domeniului public sau privat a municipiului Alexandria in vederea executarii de lucrari de 
interes public”. De asemenea dl director Ulmeanu Iulian spune ca Art. 5. din proiectul de hotarare 
initial nu va mai exista, deoarece ridicarea autovehiculelor a fost declarata neconstitutionala, iar astfel 
fata de proiectul initial propus, Art. 6.  va deveni Art. 5., Art. 7. va deveni Art.6., Art. 8. va deveni 
Art.7.. 
 Dl. director Ulmeanu Iulian intreaba daca sunt intrebari sau propuneri pentru proiectul de 
hotarare prezentat si pentru ca nu sunt, multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile 
sedintei. 
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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