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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 la proiectul 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. 

 

 

Prin Contractul de delegare a gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL in 

serviciile de administrare a domeniului public si privat se regasesc activitatile de intretinere si 

exploatare a parcarilor publice de pe raza municipiului. Avand in vedere cresterea in intensitate a 

traficului rutier si a numarului de autovehicule care tranziteaza zilnic teritoriul municipiului s-a 

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. 

 In cursul procedurii de implementare, precum si dupa aplicarea efectiva a acestuia,  

regulamentul a fost modificat si completat in conformitate cu cerintele tehnice ale sistemului de 

evidenta a platilor, urmare a solicitarilor persoanelor fizice si juridice carora li se adreseaza, 

precum si pentru remedierea deficientelor minore constatate in timpul aplicarii. 

 Astfel, in sedinta Consiliului local Alexandria din septembrie 2018, venind in sprijinul 

agentilor economici, s-a introdus "platforma pentru aprovizionare".  

 Platformele au fost marcate cu vopsea distincta pe asfalt si deservesc mai multi agenti 

economici,  pe aceste locatii putand stationa pentru maxim 30 de minute masinile care fac 

aprovizionarea cu marfuri. Platformele au fost amplasate in zone in care isi desfasoara activitatea 

un numar crescut comercianti, deservind exclusiv pe baza criteriului de proximitiate agentii 

economici din zona. Avand in vedere ca activitatea de aprovizionare este in mod frecvent 

stanjenita prin blocarea accesului la aceste platforme ori prin ocuparea lor de catre persoane 



neautorizate, propunem modificarea Regulamentului prin introducerea unor masuri 

sanctionatorii, tocmai pentru a evita blocajele si aglomerarile in zonele care deservesc agentii 

comerciali. 

Propunerile de modificare si completare a Regulamentului se intemeiaza pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 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. 

 Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile 

art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun initierea 

unui proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de 

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

parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 



 Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei Municipiului 

Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi 

prezentata Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere si aprobare. 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 


