RO MÂNJA
JUDEŢUL GALAŢJ
MUNJCIPIUL TECUCI
- CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREANr.
Din
2017

Privind : privind aprobarea Reu1amentu1ui de oranizare si functionare a sistemului de parcare din
municipiul Tecuci
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:
2017
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă
în data
de
2017;
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub rir.
2017,
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de serviciul,Administrarea Domeniului
Public şi Privat înregistrat sub nr.
2017,
Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate
In baza prevederilor O.G. nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice deadministrare a domeniului public si privat de interes local;
In baza art. 45, alin.(3) din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale, republicat ă în
2007:
HO T Ă R Ă Ş TE:
,,Regulamentul
de organizare si functionare a sistemului de parcare din
Art. 1 .- Se aprob ă
municipiul Tecuci conform anexei nr. 1 ,parte integranta din prezenta hotarare.
Parcarile de resedinta din municipiu1 Tecuci vor fi utilizate conform
Art.2.
,,Regulamentului de atribuire si folosire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din municipiul
Tecuciconform anexei 2 ,parte integranta din prezenta hotarare..
Art.3. Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci.
Art. 5. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grij a secretarului municipiului
Tecuci.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETAR
Jr. Valerica Folache

Nr.

ROMÂNA
JUDE ŢUL GALA ŢI
MUNICIPJUL TECUCI
PRIMAR
din

2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind : privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare din
municipiul Tecuci

La aceasta data in municipiul Tecuci autovehiculele sunt parcate atat in interiorul
proprietatilor particulare cat si pe domeniul public sau privat al localitatii.
Organizarea si functionarea sistemului de parcare a fost reglementata prin adoptarea HCL
65/20 1 0 privind regimul parcarilor si aplicarea unor masuri in cazul vehiculelor parcate
neregulamentar.
Hotararea respectiva nu a reglementat parcarea autovehiculelor in parcarile municipale in
cazul in care acestea vor fi dotate cu parcometre precum si contravaloarea tarifului aferent .In acelasi
timp datorita cresterii numarului de masini la nivelul municipiului parcarile de resedinta amenaj ate
nu asigura numarul de locuri de parcare pentru toti potentialii beneficiari.
Avand in vedere acest aspect se impune stabilirea unor perioade limitate timp pentru
rezervarea parcarilor respective asa incat in timpul zilei orice proprietar de autovehicul sa poata
beneficia de parcarile municipiului.
În aceste condi ţii propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma
propusa.

PRIMAR,
Catalin Constantin Hurdubae

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERV.ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI
Nr.
din
2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind : privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare din
municipiul Tecuci

In conformitate cu prevederile O.G. 71/2002 privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local activitatile
specific serviciilor de administrare a domeniului public se face pe baza unui regulament
aprobat de consiliul local.
Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,lit.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă în 2007
privind administraţia publică locală, consiliul local administrează domeniul public şi privat
al localităţii
Faţă de aceste preciz ări, considerăm că proiectul de hot ărâre îndepline şte condiţiile de
legalitate şi oportunitate.

Directia Arhitect sef

Serv. ADPP

arh. Vasilica Cr iun

ing. Lu ~ ian Gradea

~

®

PROIECT DE REGUL:flENT
DE ORGANIZARE sI FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE DIN
MUNICIPJUL TECUCI

Capitoiul l

-

DISPOZI Ţ II GENERALE

Art.1. Prezentul regulament reglementeaz ă modul de gestionare şi funcţionare al sistemului de
parcare în Municipiul Tecuci.
Art. 2. In sensul prezentului regulament urm ătorii termeni se definesc astfel:
a) Parcare - spaţiul destinat în mod special sta ţionării autovehiculelor, semnalizat prin
indicatoare şi marcaje care îl delimiteaz ă de partea carosabil ă a drumului sau restul
domeniului public şi privat
b) Parcare public ă - totalitatea parc ărilor amenajate în condiţiile stipulate la lit. (a) aflate pe
domeniul public şi privat al Municipiului Tecuci
c) Parcare public ă cu plată - parcare amenajata pe domeniul public sau privat al
Municipiului Tecuci, pentru folosirea c ăreia se percepe un tarif de sta ţionare şi care poate fi
gestionată prin gestiune direct ă de către autoritatea administra ţiei publice locale sau gestiune
indirectă de către un agent economic, amenajat ă în condiţiile stipulate la lit. a.
d) Parcare privat ă - orice parcare amenajata în condi ţiile lit.(a) pe un teren proprietate
privată.
e) Parcare de reşedinţă_— orice parcare amenajat ă în condiţiile stipulate la lit.(a) la mai pu ţin
de 30 m de frontul imobilelor, destinat ă utilizării de locatarii acestor imobile, cu excep ţia
parcărilor de pe c ăile de comunicaţii semnalizate corespunz ător.
Art. 3. In parcările de reşedinţă, care sunt situate la mai pu ţin de 30 m de frontul imobilelor
utilizate de locatari, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament. Daca num ărul
cererilor dep ăşeşte suprafaţa disponibilă, atribuirea se va face prin licita ţie. Preţul de pornire al
licitaţiei îl reprezintă tariful de baz ă stabilit prin HCL pentru parc ările de re şedinţă.
Art. 4. Arhitectul şef, prin Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat împreun ă cu
asociaţiile de proprietari vor identifica spaţiile af1ate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor,
care îndeplinesc condi ţiile necesare pentru a fi amenajate ca parc ări de reşedinţă.
Art. 5. Locurile de parcare af1ate la o distan ţă mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, complexe
comerciale, s ăli de spectacole, baze sportive, vor fi atribuite acestora pe baz ă de abonament de
către Primăria Municipiului Tecuci sau de c ătre concesionar, cu aprobarea concedentului.
Art. 6. Sumele încasate drept taxe pentru parcare vor fi v ărsate la bugetul local, cu excep ţia
cazurilor în care prin contractul de delegare a gestiunii, închiriere sau de concesionare se
prevede altfel.
Art. 7. Gestionarul sau administratorul parc ărilor publice, indiferent de modul de gestionare sau
administrare au urtnătoarele obligaţii:
arnenajarea locurilor de parcare,
executarea şi întreţinerea sernnaliz ării parcărilor: indicatoare şi marcaje, conforrn
norrnativelor în vigoare,
întreţiflerea şi repararea p ărţii carosabile aferenta parc ărilor,
dotarea cu co şuri de gunoi,
asigurarea condi ţiilor de încasare a tarifelor de parcare, unde este cazul.
in cazui parc ăriior publice concesionate, aceste ohliga ţii se vor realiza conforrn
i)revederilor contractuale.
Art. S. Pentru persoare1e juridice care vor primi în expioatare 1)arc ări publice. prezentuJ.
Reguianent se va compieta şi cu clauzele s1pu1ate în c.oniractele de concesionare, de delegare a
gestiu1ii saii contractele de închiriere, dup ă caz, ce vor fi încheiate cu adrninistra ţia publică
cală. Contracteie de concesionare, cie deiegare a geiiunii sau de închiriere existente la dala
iti ării în vlgoaie a 1)1C ecer1or piezentuii legu1arnet voi Fi ienegociate în scopul puneiu ae

acord a clauzelor existente în contracte cu cele din prezentul Reguiament de organizare ş i
funcţionare ai temu1ui de parcare din Municipiul Tecuci.
Capitoiul 11 - ZONE DE TAR1FARE
Art. 9. Sisternul de parcare cu plat ă, exploatat direct, prin delegare de gestiune sau prin
concesionare, se aplic ă împărţind teritoriul municipiului în patru zone tarifare (Zona A, Zona B,
Zona C si zona D), corespunz ătoare zonelor de impozitare.
Art. 10. În parc ările publice cu plată exploatate direct, prin delegare de gestiune sau prin
concesionare, staţionarea autovehiculelor este permis ă numai prin plata tarifului de parcare
aferent zonei respective, zilnic între orele 7.00-16.00.
Capitolul 111 - CONDI ŢII DE PLATĂ
Art. 11. Tarifele de staţionare în parc ările publice cu plată, se aprob ă de Consiliul Local,
indiferent de modul de gestionare al acestora, în func ţie de zona de tarifare.
Tarifele se pot achita prin monezi, bancnote, tichete, abonamente, SMS sau prin alte sisteme
de plată.
Art. 12. Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe baz ă de:
chitanţe
tichete de parcare
abonamente tip re şedinţă
abonament tip riveran
abonament tip persoan ă cu handicap
abonament tip persoan ă fizică
abonament tip persoan ă juridică
abonament tip persoană fizică - universal
abonament tip persoan ă juridică - universal
abonament tip - una zi
Aceste abonamente se elibereaz ă de gestionarul parc ărilor cu plată care le are în exploatare
indiferent de modul de gestiune.
Art. 13.
(1) Abonamentul tip reşedinţă se elibereaz ă conform HCL nr......../............
(2) Abonamentul tip riveran se eliberează persoanelor fizice care au domiciliul în dreptul
parcării, între limitele semnalizate ale acesteia şi care nu au alt loc de parcare în imediata
apropiere. Persoanele care au domiciliul conform celor de mai sus, în imobile care au cur ţi
interioare sau în imobile situate între dou ă străzi, din care numai o strad ă are amenajată
parcare cu plat ă, nu beneficiază de acest tip de abonarnent.
La cererea de eliberare a abonamentului tip riveran solicitantul va anexa urm ătoarele:
- copie sirnpl ă după actul de identitate pentru identificarea domici]iului
- copie după certificatul de înmatriculare sau copie dup ă contractul de leasing pentru dovedirea
faptului ca soiicitantul de ţine în proprietate/folosinţă autovehiculul respectiv
Pot beneficia de abonament tip riveran conforrn celor de mai sus, numai persoanele fizice şi
doar pentru un singur autovehicul/solicitanl.
3) Abonamentul tip pcl-soan ă fizică se elibei-eaz ă exciusiv persoanelor fizice pentru parcarea
în zilele iucrătoare valabil în parc ările publice cu plat ă în afai-a parc ărilor de re şedinţă.
(4) Aboriarnentul tip persoan ă juridic ă se elibereaz ă exclusiv persoanelor fizice autorizate şi
persoanelor uridice pentru parcarea în zilele lucr ătoare valabil în parc ările publice cu p]at ă în
afara parc ărilor de re şedinţă .
(5) Abonanienti] tip persoari ă fizică - univci-sal se elibereaz ă excJusiv j3ersoanelor fizice
pentru parcarea PtâË în zilele lucr ătoare, cât şi în zilele nelucr ătoare, intru parc ări1c turistice
sau de interes c eptie parc ăi ile cle reşedi ilă

(6) Aboriainentul tip persoan ă juridică - universail se eiibereaz ă exclusiv persoanelor fzice
autorizate ş i persoane]or jurice pentru parcarea atât în ziiele lucr ătoare, cât ş
zilele
nelucrătoare, pentru parc ările turistice sau de intres, excep ţie parc ările de re şedinţă.
(7) Abonarnentul tip - una zi se elibereaz ă atât persoanelor fizice cât şi persoaneior fizice
autorizate şi persoanelor juridice, pentru parcarea în toate parc ările publice cu p1ată pentru
întreaga zi inscripţionată pe acesta, în afara parc ărilor de re şedinţă.
(8) Abonamentele pentru persoane cu handicap se elibereaz ă gratuit persoanelor fizice care
suferă de un handicap fizic, care fac dovada c ă posedă permis de conducere şi sunt proprietarii
autoturismului. Acest tip de abonament confer ă dreptul de staţionare pe timp nelimitat, în orice
zonă tarifară, numai pe locurile de parcare rezervate şi semnalizate prin semnul interna ţional
pentru persoane cu handicap. Abonamentul se inscrip ţionează cu un cod de gratuitate şi nu este
transmisibil.
Art. 14. (1) Persoanele care posed ă abonament de parcare pentru una din zonele men ţionate la
art. 23 nu vor mai pl ăti tariful pe oră aferent parc ării din zona respectiv ă.
(2) Posesorii de abonamente de parcare pentru Zona A pot parca f ără plata tarifului pe or ă şi în
zonele B şi C si D.
(3) Posesorii de abonamente de parcare pentru Zona B pot parca f ără plata tarifului pe or ă şi în
zonaCiD.
Art. 15. (1) Abonamentele menţionate la art. 13 se elibereaz ă de gestionarul parc ărilor
indiferent de modul de gestiune.
(2) Pe abonamente se inscripţionează perioada de valabilitate şi sunt netransmisibile.
(3) Abonamentele de orice tip nu asigur ă deţinătorului rezervarea unui loc de parcare în zona
pentru care a fost emis cu excep ţia abonamentului tip rezervat şi abonamentului de re şedinţă.
(4) Tichetele de parcare se vor pune în vânzare prin grija gestionarului parc ării.
Art. 16. Confirmarea pl ăţii tarifului de staţionare în parcările cu plat ă se va face prin expunerea
la loc vizibil, în interiorul autovehiculului (pe bord), a chitan ţelor, tichetelor sau abonamentelor,
astfel încât la efectuarea controalelor sa poat ă fi descifrat.
Exceptii
Art. 17. Plata tarifului de staţionare în parc ările publice cu plat ă este obligatorie pentru toate
autovehiculele cu excepţia:
a) autovehiculelor apar ţinând: Poliţiei, Pompierilor, Ambulanţei, Ministerului Ap ărării şi
autovehiculele de intervenţie gaze, inscripţionate vizibil;
b) autovehiculele aparţinând următoarelor instituţii publice: Consiliul Local Tecuci, Consiliul
Judeţean Galaţi, Prefectura Galaţi.
Art. 18. In fiecare parcare public ă se va rezerva câte un loc de parcare pentru mijloacele auto
aparţinând poliţiei, pompierilor, ambulan ţei şi intervenţie gaze.
Art. 19. Pentru persoanele cu handicap, în toate spa ţiile de parcare vor fi amenajate, rezervate şi
seninalizate prin semnul internaţional rninimum 4% din num ărul total al locurilor de parcare,
dar nu mai puţin de două locuri pentru parcarea gratuit ă a mijloacelor de transport ale
persoanelor cu handicap sau înso ţitorii acestora.
Art. 20. In spaţiile de parcare ale domeniului public şi cât mai aproape de domiciliu,
administratorul acestora va repartiza locuri de parcare gratuit ă persoanelor cu handicap care au
solicitat şi au nevoie de astfel de parcare.
Art. 21. Este interzis ă staţionarea altor rnijloace de transport pe locurile de parcare amenajate,
rezervate şi sernnajizate prin semnul interna ţional l3entru j)ersoanele cu handicap.
Art. 22. Este interzis ă staţionarea rna şinilor si utilajelor agricole, vehiculelor industriale,
camioaneior şi a tuturor rnijloacelor de transport care nu intr ă în spaţiul de parcare delimitat prin
rnarcaje speciale cu excep ţia autccareior peniru transportul turi ştilor.
Cîpitolul IV - TARIFE VALAEJ!E P1NTRU LOCUR1LE DE PARCARE

Art.23. l) Tarifele pentru parcarea ia suprafa ţă sunt slabi]ite dup ă cum urmează :
l - Zona A 2
iei/ora (inc1usi
VA)
2 - ZonaB 1,50 lei/ora (inclusiv TVA)
3 - ZonaC 1,00 lei/ora (inclusiv TVA).
4 - ZonaD 0,50 lei/ora (inclusiv TVA)
2) Tarifele pentru abonamente se stabilesc dup ă cum urmeaz ă:
- Abonament tip riveran - identic cu Abonamentul tip re şedinţă aferent zonei
aprobat prin Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parc ările de
reşedinţă amenaj ate în Municipiul Tecuci
- Abonament tip una zi lucr ătoare -• 1 4 lei
Capitolul V - CONTRAVEN Ţ II $I SANC Ţ IUNI
Art. 24. A. (1) Constituie contraven ţii următoarele fapte s ăvârşite de c ătre conduc ătorii auto sau
de către deţinătorii de vehicule, după caz.
a) Neplata, de c ătre conduc ătorii auto, a tarifului de parcare;
b) Neexpunerea, de c ătre conduc ătorii auto, la loc vizibil, în interiorul autovehiculului (pe
bordul autovehiculului sau pe parbriz, în interior), a chitan ţelor, tichetelor şi
abonamentelor, astfel încât s ă permită descifrarea acestora;
c) Parcarea efectuata de c ătre conduc ătorii auto în zonele rezervate autovehiculelor
speciale ale persoanelor cu handicap;
d) Depăşirea de către conducătorii auto a timpului de parcare pl ătit;
e) Staţionarea maş inilor agricole, a vehiculelor industriale, a camioanelor şi a tuturor
mijloacelor de transport care nu intr ă în spaţiul de parcare delimitat de semnele
orizontale, cu excep ţia autocarelor pentru transportul turi ştilor;
f) Parcarea efectuat ă de către conduc ătorii auto cu nerespectarea marcajelor (pe zonele
haşurate, intrări în imobile şi locuri rezervate);
B. Răspunderi şi sancţiuni pentru persoanele juridice care au în exploatare parc ări publice,
indiferent de modul de gestiune
(1) Incălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage r ăspunderea disciplinar ă,
material ă, civilă, contravenţională sau penală după caz.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa sanc ţioneze persoana juridic ă
care exploateaz ă parcările în cazul în care nu presteaz ă serviciul public de parcare la
nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienţă stabiliţi prin contract sau actele normative
prezente şi viitoare. Măsurile de sancţionare vor fi stabilite prin contractele încheiate
între administraţia publică locală şi persoana juridică care exploateaz ă parcarea,
indiferent de modul de gestiune.
Art. 25. (1) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de c ătre Poli ţia Locală
Tecuci, conform prezentului regulament.
Procedura de amendare

(2) Odat ă cu procesul verbal de constatare a contraven ţiei se va comunica contravenientului,
înştiinţarea de plată şi dacă este posibi] şi proba săvârşirii faptei, astfel încât s ă rezulte:
încadrarea autovehiculului în parcarea Supus ă prezentului regulament, num ărui de înmatriculare
şi bordul autovehiculului unde ar trebui s ă se regăsească docurnentul de certificare a pl ăţii
tarifului de parcare.
(3) Proba s ăvărşirii contravenţiei, în parc ările pub]ice concesionate, se va face de c ătre
concesionar.
L i) Impotriva procesului verbal de constatare si saric ţionare a contravenţiei se poate face
13iângere în lerrnen de 15 zile de la data cornunic ării acestuia.
( Plângerea înso ţită de o copie a procesului verbal s7i va depune la Primăria Municipiului
Tcuci, iar soluţionarea se va face de instan ţa cornpetent

jJ

Art. 26.(1) Contravenii]e prev ăzute la art.24, lit.(a), (c),(d)(e) s ăvârsite de c ătre conduc ătorii
auto se sanc ţioriează c nend ă între 200 - 300 lei.
(2) Contravenţiile prevăzute la art.24, lit.(b) s ăvârşite de către conduc ătorii auto se sanc ţionează
cu amendă întie 50-100 lei.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 24, lit.(f), s ăvârşite de către conduc ătorii auto sau deţinătorii
de autovehicule, dup ă caz, se sancţionează cu amendă între 1 00-200 lei.
(4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal, ori dup ă caz, de la data comunic ării acestuia , jurn ătate din minimul amenzii, agentul
constatator facând men ţiunea despre aceast ă posibilitate în procesul-verbal de constatare a
contravenţiei.
(5) Dispoziţiile prezentului articol se completeaz ă cu prevederile OG nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţ iilor, astfel cum a fost aprobat ă cu modificări prin Legea nr. 1 80/2002, cu
modificări ulterioare.
Capitolul VI - CONTROL
Art. 27. Monitorizarea şi controlul din punct de vedere tehnic, a modului de administrare şi
gestionare a parc ărilor publice cu plat ă de către persoanele juridice care exploateaz ă aceste
parcări în baza unui contract de delegare a gestiunii, de concesionare sau închiriere, se face de
către Primăria Municipiului Tecuci prin Serviciul ADPP.
Art. 28. Monitorizarea şi verificarea încas ărilor provenite din gestionarea parc ărilor publice cu
plată prin contracte de delegare a gestiunii, de concesionare sau închiriere şi încadrarea în
termenii contractuali din punct de vedere financiar şi fiscal se face de c ătre Primăria
Municipiului Tecuci prin Direc ţia General Economica, Investi ţii, Achiziţii.
Renegocierea contractelor de delegare a gestiunii, de concesionare sau închiriere existente la
data intrării în vigoare a prevederilor prezentului Regulament se va face având la baz ă
verificarea încadr ării în termenii contractuali şi confirmarea efectu ării la zi a plăţilor de către
Primaria Municipiului Tecuci prin Directia General Economica, Investitii, Achizitii.
Capitolul VII - DISPOZITII FINALE
Art. 28. Gestionarea parc ărilor publice din Municipiul Tecuci se realizeaz ă prin următoarele
modalităţi:
gestiune direct ă
gestiune indirect ă
Art. 30. Alegerea formei de gestiune a parc ărilor publice se face prin hot ărâri ale Consiliului
Local în funcţie de specificul parc ării şi de interesele locale cu excep ţia parcărilor concesionate
sau închiriate prin contracte încheiate anterior aprob ării prezentului regulament.
Art. 31. Situaţiile prevăzute în actele normative prezente şi viitoare vor fi reglementate prin
contracte încheiate cu gestionarii parc ărilor, indiferent de forma de gestiune a acestora.
Art. 32. Primarul Municipiului Tecuci, Arhitectul Ş ef, Serviciul Monitorizare Servicii Publice,
Poliţia Locală Tecuci, Directia General Economica, Investitii, Achizitii şi gestionarii parc ărilor
publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentului regulament.

PROIECT DE REGULAMENT
DE ATR1BUIRE sI FOLOSIRE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCARILE DE
RESEDINTA DIN MUNICIPIUL TECUCI
A. OBIECTUL REGULAMENTULUI
Art.1
(1) Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii şi folosirii sunt cele situate
în parcările de re şedinţă, amenajate de Prim ăria Municipiului Tecuci, în
coriformitate cu prevederile ,,Regulamentului de organizare
şi funcţionare a
sistemului de parcare din Municipiul Tecuci
aprobat prin HCL nr...../2017
republicată şi prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglement ărilor-cadru
de
aplLcare
Ordonanţei
Guvernului
nr.71!2002
privind
organizarea
şi
a
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, la mai pu ţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari.
(2) În Municipiul Tecuci distanţa de 30 de metri de la frontul imobilelor
utilizate de locatari poate fi dep ăşită în funcţie de configuraţia perimetrului de
amplasare a parc ării.

B. DISPOZI Ţ 1J GENERALE
Art.2
În parcările de re şedinţă se va atribui câte un loc de parcare, daca este posibil, pentru
fecare apartament/spa ţiu cu altă destinaţie decât cea de locuin ţă, la taxa stabilit ă prin H.C.L. sau
la taxa licitată, cu excep ţia persoanelor care de ţin garaje autorizate, pe domeniul public si privat.
Locurile de parcare din parc ările de re şedinţă vor fi atribuite/ licitate numai dup ă
amenajarea, semnalizarea vertical ă şi orizontal ă şi numerotarea acestora de c ătre administratorul
parcării de reşedinţă.

Art.3
(1) Parcarea autovehiculelor în parc ările de re şedinţă amenajate de Prim ăria
Municipiului Tecuci în Municipiul Tecuci este permis ă numai pe baza unui abonament
valabil, eliberat de administratoru1 parc ării, respectiv Prirn ăria Municipiului Tecuci.
(2) În parc ările de re şedinţă se vor atribui locuri de parcare nurnai
proprietarilor/deţ inătorilor de autovehicule cu rnasa rnaxirn autorizat ă sub 3,5 t.
(3) Deţinerea unui autovehicul, având inspec ţ ia tehnică periodică la zi, în proprietate
sau în folosinţă, constituie condiţie obligatorie pentru a participa Ia piocedura de atribuire/licitare
a locurilor de parcare din parc ările de reşedinţă arnenajate de Prirn ăria Muuicipiului Tecuci.

Art.4

În situaţ ile îa care nurn ărul de solicitări dep ăşeşte nurn ărul dc Iocuri arnenajate în
parcarea de re şedinţă sau când unul sau rnai rnulte locuri sunt solicitate expres de rnai rnul ţ i
locatari, atribuirea se va face prin licita ţie pubiică. Preţui depornire al Iicitaţiei îI reprezint ă taxa
de bază stabilită prin hotărâre a consiliului local.
Art.5
Procedura de atribuire/licita ţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare
situat în parcarea de re şedinţă.
Art.6
(1) Atribuirea Iocurilor din parc ările de reşedinţă şi eliberarea abonamentelor de re şedinţă
se va face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente sau persoanelor juridice
proprietare/posesoare ale unor imobile arondate acestor parc ări.
(2) Nu pot participa la procedura de atribuire:
- persoanele fizice care nu pot dovedi dorniciliul/reziden ţa in imobilele arondate şi
persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar/posesor aI unui imobil, în imobilele
arondate parc ării de re şedinţă respective,cu exceptia insotitorilor persoanelor cu handicap
domiciliate in imobilele arondate parcarii.
- persoanele fizice sau juridice care înregistreaz ă datorii la bugetul Iocal.
(3) Persoanele care nu se pot prezenta la procedura de atribuire/licita ţie pot mandata terţe
persoane fizice sau juridice s ă le reprezinte.
Procura de reprezentare nu trebuie s ă îmbrace forma autentic ă.
Art.7
În cazul în care num ărul de solicitanţi este mai mic decât num ărul de locuri de parcare
amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru locatari persoane fizice sau juridice din
imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de re şedinţă aferent ă acestora, sau se pot
atribui mai multe locuri de parcare pentru acela şi imobil, cu condiţia achitării taxelor aferente.
Art.8
(1) Abonarnentele de re şedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare zilnic în
intervalul orar 16:00-07:00. Acestea se vor elibera de gestionarul parc ării, respectiv, Prim ăria
Municipiului Tecuci, de la data închirierii pân ă la data de 31.12. a anului în curs.
(2) Plata abonarnentului se va face integral pentru perioada de la data atribuirii pân ă la
31.12. a anului în curs.
(3) Concornitent cu efectuarea pl ăţii Prirn ăria Municipiului Tecuci va elibera titularu]ui
abonarnentului, o vignet ă valabilă pe perioada anual ă achitată. Modelul vignetei este cel prevăzut
în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
(4)Vignetele vor fi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului pentru identificare
în caz de contro].
(5)Neexpunerea vignetei la loc vizibil în autovehicul se sanc ţionează conforrn
prevederilor art. 3 1 din prezentul Regularnent.

(6) În cazul în care solicitantul c ăruia i s-a atribuit Ioc de parcare în parcarea de
va
reşedinţă nu achită în terin de 15 zile de Ia data atribuirii locului de parcare taxa
pierde locul de parcare atribuit, care va putea fi reatribuit altor solicitan ţi.
(7) Beneficiarii locurilor de parcare care doresc prelungirea atribuirii locului de
parcare sunt obligaţi să achite în termen de 30 de zile de Ia expirarea abonamentului,
contravaloarea anual ă a acestuia.
Art.9
(1) Tariful de parcare de baza practicat în parc ările de re şedinţă amenajate de Prim ăria
Municipiului Tecuci este de 135 iei/loc/an
(2) Tariful de parcare stabilit conform articoluiui precederit poate fi actualizat prin
HCL.
(3) Pentru iocurile de parcare date în folosin ţă conform prevederilor prezentului
regu!ament,
se stabile şte taxa pe teren care reprezint ă sarcina fiscal ă a
titularilor dreptului de folosin ţă în condiţii similare impozitului pe teren.
Art.1O

(1) Deţinătorii de abonamente de parcare de re şedinţă a căror valabilitate expir ă la data de
31.12. a anului in curs pot solicita men ţinerea locului de parcare atribuit prin licita ţie,
pe bază de abonament, în condi ţiile prezentului Regulament.
(2) Pensionarii, posesori de autovehicule, cu o pensie cumulat ă (soţ+soţie) sub salariul
minim pe economie, pot beneficia de o reducere cu 50% a taxei
de parcare aprobat ă de Consiliul Local al Municipiului Tecuci. Diferenţa dintre
taxa licitată de beneficiari şi taxa de bază se va achita integral.

Art. 11
(1) În parcările de re şedinţă se atribuie în mod gratuit, locuri de parcare:
a) persoanelor cu handicap (înso ţitorii acestora) , dac ă deţin autovehicule;
b) posesorilor de autovehicule: veterani de r ăzboi, beneficiari ai Legii 1 89/2000, numai în cazul
în care atribuirea se face la taxa de baz ă; în caz de Iicita ţie, se achită taxa integral ă licitată ;
c) altor categorii de persoane care se încadreaz ă în prevederi a!e unor aite acte normative ş i
Hotărâri aie Consiliului Local Tecuci.
(2) Pentru a beneficia de faciiit ăţile prevăzute la alin. (i), persoanele în
cauză trebuie s ă solicite ş i să dovedeasc ă cu docurnente încadrarea în prevederile
respective.

(3) Adrninistratorui
abonarnent.
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D.INSTRUCTIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE
ATRIBUIRE/LICITA Ţ IE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARC ĂRILE DE
RESEDINTĂ
Art. 12
(I) În vederea particip ării la procedura de atribuire/licita ţie solicitanţii vor depune la
Primăria Municipiului Tecuci, urm ătoarele documente:
Persoanelejizice:
a) Cerere;
b) Documente privind domiciliul / reziden ţa, respectiv: copie B.I./C.I. sau act de proprietate,
contract de închiriere în imobilul aparţinând Asociaţ ie proprietari/locatari şi act de donaţie sau
moştenire;
c) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ autovehiculelor de ţinute în
proprietate sau în folosin ţă;
d) Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act
de donaţie, act de mo ştenire, Contract de comodat în form ă autentic ă, cu excepţia rudelor de
gradul I;
e) Certificat de încadrare într-o grup ă de handicap (dacă e cazul);
f) Dovada că este veteran de război sau beneficiar aI prevederilor Legii 1 89/2000 sau orice alte
documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale
Consiliului Local Tecuci (dac ă este cazul);
g) Dovada c ă nu înregistrează debite faţă de bugetul local al municipiului Tecuci;
h) Cuponul de pensii (so ţ + soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dac ă e
cazul);
i) Declaraţie pe propria răspundere că nu deţ ine garaj amplasat pe domeniul public sau privat aI
municipiului. Persoanelejuridice:
a) Cei-ere;
b) Act de proprietate, contract de închiriere în irnobil;
c) Certificat emis de Registrul Corner ţului care să ateste că societatea nu este radiat ă din
evidenţele Registrului Cornerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licita ţiei;
d) Copie dup ă certificatul de înrnatriculare a autovehiculului/autovehicule]or de ţinute în
pi-oprietate sau în folosin ţă.
(3) Coj)iile dup ă docurnentele doveditoare vor fi sernnate pentru conforrnitate pe pro]31-ie
răspundcre de c ăti-e sol icitant.
e) Dovada că riu înregistreaz ă debite faţă de bugetul local al rnunicipiului Tecuci;
JFI

Art.13
a) Prirnaria Municipiului Tecuci va anun ţa terrnenul lirnit ă până la care se vor depune ş i
conţinutu1ocumenteIor necesare în vederea particip ării la procedüra de atribuire/Iicita ţie
a locurilor de parcare din parc ările de re şedinţă, precurn ş i taxele anuale aprobate de
Consiliul Local aI Municipiului Tecuci.
b) Primăria Municipiului Tecuci va face anuntul cu privire la data, ora şi locul desfăşurării
procedurii de atribuire/l icitaţie.
E. PROCEDUA DE ATRIBUIRE/LICITATIE A LOCURILOR DE PARCARE
DIN PARCĂRILE DE RE$EDIN ŢĂ
Art.14
Comisia de atribuire/licitaţie va fi forrnat ă din 5 (cinci) persoane, dup ă cum urrneaz ă :
- preşedinte, secretar si trei mernbri, desemna ţi prin dispoziţie de primar.
Art.15
Procedura de atribuire/licita ţie se va organiza la data, ora şi locul anunţate. La procedura
de atribuire/licitaţie vor fi prezen ţi toţi membri comisiei de atribuire/licita ţie precum şi
soicitanţii sau reprezentan ţii mandataţi ai acestora.
Art.16
Comisia de atribuire/licita ţ ie va analiza documentele depuse de solicitan ţi în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi va întocmi lista cu solicitanţii acceptaţi să
participe la procedura de atribuire/licita ţie excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat
în totalitate documentele sau care nu se încadreaz ă în prevederile prezentului Regulament.
Art. 17
Comisia de atribuire/licitaţie va stabili, pe baza Planului de situa ţie cu amplasarea
parcajelor, num ărul de locuri care urmeaz ă a fi atribuite/licitate.
Art.18
(1) Pre şedintele cornisiei de atribuire/licita ţie va anuriţa numărul de locuri din parcarea de
reşedinţă şi numărul de solicitanţi admi şi la procedură precum ş i modul de desfăşurare a
procedurii de atribuire/li cita ţie.
(2) Procedura de atribuire/licita ţie se va desf ăşura respectându-se ordinea
de priorităţi, astfel:
I.
I1.

3ersoane fîzice domiciliate la adresa rrien ţ ionat ă pentru atribuire, proprietare ale
unui autovehicul înrnatriculat Ia adresa de domiciliu;
lccuriie rărnase iibere, dup ă atribuirea prin licitaţ ie persoanelor prev ăzute ia
punctul 1, se licitcaz ă ş i terţ elor persoane fîzice sau juridice care îndeplinesc

condi ţ iile prev ăzute de prezentul Regulanent.
(3) Persoanele care se încadreaz ă la punctul I ş i nu s-au prezentat personal sau prin
rnandatar, Ia data si ora anunţate, pentru procedura de atribuire/Iicita ţie, pierd dreptul de
prioritate asigurat la punctul I.
Acestea se pot prezenta ulterior în cadrul unei alte proceduri organizate de c ătre
Primăria Municipiului Tecuci.
Art.19
În cazul în care num ărul de locuri de parcare din parcarea de re şedinţă este mai mare sau
egal cu num ărul solicitanţilor admi şi la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru
fiecare solicitant Ia taxa de baz ă pentru parc ările de re şedinţă.
Art.20
În cazul în care nurn ărul de locuri de parcare din parcarea de re şedinţă este mai mic decât
numărul de solicitanţi, sau în cazul în care exist ă mai multe solicitări pentru acela şi loc de
parcare, atribuirea Iocurilor se va face prin licita ţie publică cu strigare pentru fiecare Ioc de
parcare în parte.
Art.2 1
Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire al licita ţiei de la
care începe strigarea, respectiv taxa de baz ă pentru parc ările de re şedinţă, cu precizarea salturilor
de supralicitare stabilite prin prezentul Regulament.
Art.22
(1) Saltul de supralicitare se stabi1ete la valoarea cle 10 lei / salt.
(2) Participanţii Ia licitaţie vor prezenta oferta de pre ţ prin strigări succesive care trebuie
să respecte condi ţiile de salt anunţate de pre şedintele comisiei.
Art.23
Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strig ă o sumă mai mare, pre şedintele
comisiei anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima
sumă. Procedura se repet ă pentru fiecare loc de parcare în parte, p ănă la atribuirea tuturor
locurilor de parcare disponibile.
Art.24
După anunţarea de c ătre pre şedintele comisiei a tuturor solicitan ţilor cărora li s-au atribuit
locuri de parcare, se declar ă închisă procedura de atribuire/]icita ţie, în urma c ăreia se întocme şto
procesul-verba] care se sernrieaz ă de către rnernbrii cornisiei de atribuire/licita ţie.
Art.25

Procesul-verbal, împreun ă cu docurnentele care au stat la baza organiz ări procedurii de
atribuire/Iicitaţ ie a locuriior de parcare din parcarea de re şedinţă, se arhiveaz ă la Prirn ăria
Municipiiui Tecuci.

F. ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DE RE ŞEDINŢĂ
Art.26
(1) Abonamentele de parcare de re şedinţă se vor elibera de Prim ăria Municipiului Tecuci
prin SADPP.
(2) Modelul abonamentului de parcare de re şedinţă este conform anexei 1, parte
integrant ă din prezentul Regulament.
Art. 27
(1)Asigurarea exclusivit ăţii locului de parcare se face pe baz ă de semnalizare vertical ă sau
orizontală de către Prim ăria Municipiului Tecuci.
(2) Locurile de parcare vor fi delimitate, marcate, numerotate şi semnalizate prin
indicatoare de circula ţie de către Primăria Municipiului Tecuci.
Art. 28
(1) La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare de re şedinţă se pot
elibera alte abonamente pentru o perioad ă de 1 an, cu condiţia achitării taxelor aferente locului
de parcare în condi ţiile prezentului Regulament, în baza unei cereri formulate cu cel pu ţin 30 zile
înainte de expirarea abonamentului ini ţial.
(2) În cazul în care titularul abonamentului de parcare de re şedinţă nu achită taxa
aferentă în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia va pierde
dreptul de utilizare a Iocului de parcare şi respectiv de prelungire a abonamentului iar locul va fi
reatribuit altor solicitan ţi.
(3) În cazul înstr ăinării imobilului, noul proprietar poate solicita preluarea locului de
parcare, cu condi ţia ca acesta s ă aibă domiciliul/reşedinţa la adresa imobilului pentru care se
solicită preluarea locului de parcare şi totodat ă are în proprietate/folosin ţă un autovehicul.
(4) Titularul abonamentului de parcare de re şedinţă este obligat s ă informeze Prirn ăria
Municipiului Tecuci cu privire la orice rnodificare survenit ă în perioada de valabilitate a
abonamentului emis, respectiv, schimbarea num ărului de înmatriculare, a nurnelui, etc.
(5) Titularul abonamentului de parcare emis cu titlu gratuit sau cu reducere poate solicita
prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului de parcare la data expir ării acestuia,
anexând documente justificative în acest sens.
Art. 29
Utilîzatorii Iocurilor de parcare de re şedinţă au următoarele obligaţii:
a) să achite îri terrrienul legal tariful pentru locurile de parcare utilizate;
b) să nu ocupe în mod abuziv locul de parcare de re şeclinţă, fără achitarea tarifului

aferent;
c) să păstreze cur ăţenia in parcare;
d) să nu întreprind ă nici oacţiune cu scopul de a obţ irie venituri de Ia al ţi utilizatori, ca
urmare a folosirii locului de parcare atribuit;
e) să asigure eliberarea necondi ţionată a locului de parcare în situa ţia
necesităţii efectuării unor Iucr ări ediiitare care impun ocuparea temporar ă a
acestuia sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit alt ă destinaţie.
În situaţiile de la alin e, titularilor de abonamente de parcare, la cererea acestora, li se va
restitui contravaloarea taxelor achitate pe perioada de neutilizare a locului de parcare.
f) să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de
parcare ocupat, persoanelor împuternicite conform legii s ă efectueze controlul.
G. CONTRAVENTII sI SANCTIUNI
Art. 31
(1) Constituie contraven ţii Ia prezentul Regulament urm ătoarele fapte, dac ă
nu au fost s ăvârşite în astfel de condi ţii încât, potrivit legii, s ă fîe considerate
infracţiuni:
a) Ocuparea unui loc în parcarea de re şedinţă amenajată de Primăria Municipiului
Tecuci îară deţinerea abonamentului de parcare valabil pentru locul respectiv, atribuit
conform prevederilor prezentului Regulament şi se sancţionează cu amendă cuprinsă
între 100-300 lei.
b) Montarea unui dispozitiv de blocare pe locul de parcare se sanc ţionează cu amend ă
cuprinsă între 1 000-2000 Iei şi ridicarea dispozitivului de blocare;
c) Blocarea locului de parcare prin alte mijloace se sanc ţionează cu amend ă cuprinsă
între 1000-1500 lei;
d) Neexpunerea vignetei la loc vizibil în autovehicul şi se sancţionează cu
amendă cuprinsă între 50-100 lei.
e) Nerespectarea prevederilor art.30. lit. b) - lit. f) din prezentul Regulament
şi se sancţionează cu amend ă cuprinsă între 100-350 lei.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, dup ă caz, de la data comunic ării acestuia, jum ătate
din rninimul amenzii prev ăzute în prezentul Regularnent.
Art.32
Constatarea contraven ţiilor se face pe baz ă de proces verbal de contraven ţie de către
Poliţia Local ă Tecuci.
Locurile de jarcare r ămasc libere în urrna licita ţ iei vor rărnâne cu caracter public, iar
coritroiul exploatării Ior intr ă în sarcina Prirn ărei Muriicipiului Tecuci.

H. DISPOZITII FINALE
Art. 33
Locurile neatribuite!nelicitate din parc ările de re şedinţă amenajate de Prirn ăria
Municipiului Tecuci vor fi aduse Ia cuno ştinţa publicului prin afi şare pe site-uI Prim ăriei
Municipiului Tecuci.
Art. 34
Sancţiunile prevă zute de prezentul Regulament vor fi coroborate cu prevederile O.G.
nr.2l200, privind regimul juridic al contraven ţiilor.
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