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PROCES VERBAL 
privind dezbaterea publică a proiectului de hotarare cu privire la „ 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”. 

 
 

 Încheiat azi 20.10.2017 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. 27458/11.10.2017 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 instituirea interdictiilor de circulatie pentru unele categorii de vehicule pe 
raza municipiului Alexandria a fost afişat la sediul instituţiei, pe site-ul instituţiei şi în ziarul local 
„Teleormanul”. 
 La această dezbatere au participat: dl viceprimar al municipiului Alexandria, dl Augustin Ioan, dl 
viceprimar Anghel Gica, din partea Primariei municipiului Alexandria, dl Plosceanu Cristian inspector in cadrul 
Directiei Administratie Publica Locala, care a reprezentat secretariatul tehnic, d-na Alis Barbu si dl Octavian 
Teodorescu reprezentand ASCE, d-na Chesnoiu Postumia sef Serviciul Juridic Comercial in cadrul Primariei 
municipiului Alexandria, reprezentanti ai Politiei municipiului Alexandria – Biroul Rutiera si reprezentanţi 
mass-media. 
 Dezbaterea a fost deschisă de dl viceprimar al municipiului Alexandria, dl Augustin Ioan care a 
prezentat proiectul de hotarare cu privire la 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, 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 viceprimar Augustin Ioan roaga pe dl Octavian Teodorescu sa faca o scurta prezentare 
asupra regulamentului propus. 
 Dl Octavian Teodorescu prezinta pe scurt regulamentul propus spre dezbatere. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan intreaba daca sunt intrebari referitoare la proiectul de hotarare propus. 
 D-na Badea Angela, reprezentand societatea civila spune ca in calitate de locatar in zona vizata de 
proiectul propus, nu a fost informata cu privire la aceste modificari. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca anuntul public a fost afisat cu 10 zile inaintea dezbaterii la sediul 
Primariei municipiului Alexandria, pe site-ul institutiei, in presa locala si pe retelele de socializare, respectandu-
se procedurile legale. 
 Dl Octavian Teodorescu spune ca proiectul de hotarare nu vizeaza locurile de parcare dintre blocuri, ci 
pe cele existente pe strada. 
 D-na Badea Angela spune ca zona vizata este una din cele mai aglomerate din oras. De asemenea d-na 
Badea Angela spune ca zona respectiva este sufocata de cei care tranziteaza zona precum si de agentii comerciali 
din zona. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca sunt binevenite si propuneri din partea cetatenilor pentru 
decongestionarea traficului din zona. 
 D-na Badea Angela spune ca o solutie ar putea fi punerea unei bariere in spetele blocului L6, pentru a se 
permite accesul doar locatarilor si ar trebui sa existe o masina pentru a ridica masinile parcate neregulamentar. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca in momentul de fata sunt demarate procedurile pentru 
achizitionarea unei masini pentru ridicarea autovehiculelor parcate ilegal. De asemenea dl viceprimar spune ca 
propunerile prezentate in proiectul propus nu afecteaza locurile de parcare din spatele blocului. 
 D-na Badea Angela spune ca datorita instituirii unei taxe pe locurile de pe strada, soferii vor veni si 
parca in spatele blocului. 



 D-na Elena Armeanu, reprezentant al Casei Corpului Didactic spune ca institutia pe care o reprezinta are 
sediu in zona respectiva si considera ca pe timpul zilei trebuie rezervate cateva locuri de parcare pentru angajatii 
acestei institutii, precum si pentru alte institutii care mai sunt in zona. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca ISJ si Casa Corpuilui Didactic au locuri de parcare in curtea 
institutiei.  De asemenea dl viceprimar Augustin Ioan spune ca in regulament se regaseste  si posibilitatea 
achizitionarii unui abonament care permite parcarea autoturismului in mai multe zone si citeste art.12 din 
regulament. 
 Dl Silviu Nedelcu, administrator la restaurantul Rovis de pe str. Mihaita Filipescu nr.5 spune ca are 4 
masini care fac livrari si considera ca aceasta problema ar putea fi rezolvata cu abonamentul despre care sa 
discutat mai devreme. Tot dl Silviu Nedelcu spune ca pe schita prezentata sunt 2 locuri nemarcate, care in 
realitate la fata locului sunt marcate si intreaba daca respectivele locuri sunt gratuite. 
 Dl Octavian Teodorescu spune ca daca locurile respective sunt pe calea de acces in curtea restaurantului 
acesta nu apartin si nu pot fi gestionate de catre SC Piete si Targuri SRL. 
 Dl Silviu Nedelcu spune ca aceste locuri sunt marcate, dar nu le va putea folosi, fiind imposibil sa tina 
locul liber in acea zona. De asemenea dl Silviu Nedelcu spune ca trebuie sa ii fie acordata o gratuitate pentru 2 
locuri, indiferent pe care din locurile marcate, neputand sa le tina neocupate pe cele doua marcate. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca abonamentul despre care s-a discutat permite parcare pe oricare 
din locurile marcate. 
 Dl Ene Adrian reprezentant al unei societati pe strada Carpati colt cu strada C. Brancoveanu, avand 
depozitul la parterul unui bloc, spune ca si zona respectiva este blocata si intreaba cum poate rezerva un loc sau 
spatiu pentru aprovizionare. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca aceasta problema se poate rezolva pe baza unui abonament sau 
inchirierea unui loc de parcare. 
 Dl Sergiu Gagiu, reprezentant al societatii civile spune ca sunt probleme in parcarile din spatele 
blocurilor in ceea ce priveste blocarea abuziva a locurilor de parcare sau vandalizarea masinilor si propune sa se 
implementeze un sistem de supraveghere video. 
 Dl viceprimar  Anghel Gica spune acest sistem a fost implementat pe arterele principale si in unitati de 
invatamant. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca sistemul de supraveghere video pe arterele principale a fost 
implementat printr-un proiect pe fonduri europene. De asemenea dl videprimar Augustin Ioan spune ca pentru a 
implementa un astfel de sistem trebuiesc urmate anumite proceduri si obtinute avize in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 D-na Chesnoiu Postumia spune ca sunt foarte multe locuri de parcare ocupate, iar cei care le ocupa nu 
vin sa se inscrie la licitatie, astfel nu platesc chirie pe locul respectiv si considera ca ar fi oportuna instituirea 
unei taxe de parcare de domiciliu. 
 Nemaifiind si alte discutii, dezbaterea publica s-a incheiat. 
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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