RO MÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUC1
- CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREANr.
Din
2017

Privind : privind aprobarea Reu1amentu1ui de organizare si func ţionare a sistemului de parcare din
municipiul Tecuci
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci jude ţul Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectuiui:,3//it/2._2017;
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţui Galaţi, întrunit în şedinţă O,41- în data
de j
/2.. 2017;
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub
2017;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de serviciul,Administrarea Domeniuiui
Pubiic şi Privat înregistrat sub nr.3/3 ţ / /12017;
Având în vedere Minuta dezbaterii publice privind proiectul de hot ărâre pentru aprobarea
Regulamentului de func ţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci, din 12.12.2017;
Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate
In baza prevederilor O.G. nr.71/2002 privind organizarea si func ţionarea serviciilor
publice deadministrare a domeniului public si privat de interes iocal;
In baza art. 45, alin.(3) din Legea 215/2001 a administra ţiei publice locale, republicat ă în
2007:
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art. 1 .- Se aprob ă ,,Regulamentul de organizare si func ţionare a sistemului de parcare din
municipiul Tecuci conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hot ărâre.
Art.2.
Parcările de reedinţa din municipiul Tecuci vor fi utilizate conform
,,Regulamentului de atribuire si folosire a locnrilor de parcare in parc ările de reedinţă din municipiul
Tecuciconform anexei 2 ,parte integranta din prezenta hot ărâre.
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 hotărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grij a secretarului municipiului
Tecuci.

PREŞEDINTE DE Ş EDINŢĂ,
SECRETAR
Jr. Valaclie
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EXPUNERE DE MOTIVE

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

La aceasta data in municipiul Tecuci autovehiculele sunt parcate atât in interiorul
proprietăţilor particulare cat si pe domeniul public sau privat al localităţii.
Organizarea si functionarea sistemului de parcare a fost reglementata prin adoptarea HCL
65/2010 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 Ia nivelul municipiului parcarile de re şedinţa amenajate
nu asigura numarul de locuri de parcare pentru to ţi potenţialii beneficiari.
Având in vedere acest aspect se impune stabilirea unor perioade limitate timp pentru
rezervarea parc ărilor respective aa încât in timpul zilei orice proprietar de autovehicul sa poat ă
beneficia de parc ările municipiului.
În aceste condi ţii propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ărâre in forma
propusa.

PRIMAR_
Catalin Constanti
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Privind:privindaprobareaRegulamentuluideoranizaresifunctionareasistemuluideparcaredin
municipiulTecuci

In conformitate cu prevederile O.G. 7 1/2002 privind organizarea si func ţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local activit ăţile
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 administreaz ă domeniul public şi privat
al localităţii
Faţă de aceste preciz ări, considerăm că proiectul de hot ărâre îndepline şte condiţiile de
legalitate şi oportunitate.
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PROIECT DE REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE DIN
MUNICIPIUL TECUCI

Capitolui 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 staţionării autovehiculelor, semnalizat prin
indicatoare şi marcaje care îl delimiteaz ă de partea carosabil ă a drumului sau restul
domeniului public şi privat
b) Parcare publică - totalitatea parc ărilor amenajate în condi ţiile stipulate la lit. (a) aflate pe
domeniul public şi privat al Municipiului Tecuci
c) Parcare pubtic 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 directă 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 privată - 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 Iit.(a) la mai puţin
de 30 m de frontul imobilelor, destinat ă utilizării de locatarii acestor imobile, cu excep ţia
parcărilor de pe căile de comunicaţii semnalizate corespunzător.
Art. 3. In parcările de reşedinţă, care sunt situate la mai pu ţin de 30 m de fiontu1 imobilelor
utilizate de locatari, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament. Daca num ărul
cererilor depăşeşte suprafaţa disponibilă, atribuirea se va face prin licitaţie. Preţul de pornire al
licitaţiei îI reprezintă tariful de bază stabilit prin HCL pentru parc ările de reşedinţă.
Art. 4. Arhitectul şef, prin Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat împreun ă cu
asociaţiile de proprietari vor identifica spa ţiile af1ate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor,
care îndeplinesc condi ţiile necesare pentru a fi amenajate ca parc ări de re şedinţă.
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 adrninistratorul parc ărilor publice, indiferent de modul de gestionare sau
administrare au urm ătoarele obligaţii:
amenaj area locurilor de parcare,
executarea şi întreţinerea semnalizării parcărilor: indicatoare şi marcaje, conform
normativelor în vigoare,
întreţinerea şi repararea p ărţii carosabile aferenta parc ărilor,
dotarea cu co şuri de gunoi,
asigurarea condiţiilor de încasare a tarifelor de parcare, unde este cazul.
In cazul parc ărilor publice concesionate, aceste obliga ţii se vor realiza conform
prevederilor contractuaie.
Art. S. Pentru persoaneie juridice care vor prirni în exploatare parc ări publice, prezentul
Regularnent se va coinpleta şi cu clauzele stipulate în cont] -acteie de concesionare, de delegare a
gestiunii sau comractele de închiriere, dup ă caz, ce vor f1 încheiatc cu adininistraţia publică
Iocală. Contracteie de concesionare, de delegare a gestiunii sau de închiriere existente la data
jntrării în vigoare a prevederilor prezentului Regu]arnent vor fi renegociate în scopul puflerii de

acord a clauzelor existente în contracte cu cele din prezentul Regulament de organizare şi
funcţ ionare aI sistemului de parcare din Municipiul Tecuci.
Capitolul 11 - ZONE DE TARIFARE
Art. 9. Sistemul 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), corespunzătoare zonelor de impozitare.
Art. 10. În parcările 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

-

CONDIŢ II DE PLATĂ

Art. 11. Tarifele de staţionare în parc ările publice cu plată, se aprobă 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 persoană cu handicap
abonament tip persoană fizică
abonament tip persoan ă juridică
abonainent tip persoan ă fizică - universal
abonament tip persoană 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) Abonainentul tip re şedinţă se eliberează 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 amenajat ă
parcare cu plat ă, nu beneficiază de acest tip de abonament.
La cererea de eliberare a abonamentului tip riveran solicitantul va anexa urm ătoarele:
- copie simpl ă după actul de identitate pentru identificarea domiciliului
- copie după certificatul de îrimatriculare sau copie dup ă contractul de leasing pentru dovedirea
faptului ca solicitantul de ţine în proprietate/folosin ţă autovehiculul respectiv
Pot beneficia de abonament tip riveran conform celor de mai sus, numai persoanele fizice şi
doar pentru un singur autovehicul/solicitant.
(3) Abonamentul tip persoari ă fizică se elibereaz ă exclusiv persoanelor fizice pentru parcarea
în zilele lucrătoare valabil în parc ările publice cu plat ă în afara parc ărilor de reşedinţă .
(4) Abonainentril tip persoan ă juridicâ se elibereaz ă exclusiv persoanelor fizice autorizate şi
persoanelor juridice pentru parcarea în zilele lucr ătoare valabil în parc ările publice cu plat ă în
afara parc ărilor de re şedinţă.
(5) Abonamentul tip persoau ă fizică - universal se eliherează exclusiv persoanelor fizice
pentru parcarea atât în zilele 1ucr ătoare cât şi în zilele nelucrătoare, pentru parc ările turistice
sau de interes, excep ţie parcările de reşedinţă.

(6) Abonamentul tip persoan ă juridică - universal se elibereaz ă exclusiv persoanelor fizice
autorizate şi persoanelor juridice pentru parcarea atât în zilele Iucr ătoare, cât şi îri zilele
nelucrătoare, pentru parc ările turistice sau de interes, excep ţie parc ările de re şedinţă.
(7) Abonainentul tip - una zi se elibereaz ă atât persoanelor fizice cât şi persoanelor fizice
autorizate şi persoanelor juridice, pentru parcarea în toate parc ările publice cu plat ă pentru
întreaga zi inscrip ţionată 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 staţ ionare pe timp nelimitat, în orice
zonă tarifară, numai pe locurile de parcare rezervate şi semnalizate prin semnul intema 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 or ă aferent parc ării din zona respectivă.
(2) Posesorii de abonamente de parcare pentru Zona A pot parca f ără plata tarifului pe or ă şi în
zoneleB şiC 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 men ţionate la art. 13 se elibereaz ă de gestionarul parc ărilor
indiferent de modul de gestiune.
(2) Pe abonamente se inscrîp ţionează 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 reşedinţă.
(4) Tichetele de parcare se vor pune în vânzare prin grija gestionarului parc ării.
Art. 16. Confrmarea plăţii tarifului de staţionare în parcările cu plată se va face prin expunerea
la loc vizibil, în interiorul autovehiculului (pe bord), a chitan ţelor, tichetelor sau abonamentelor,
astfel încât Ia efectuarea controalelor sa poat ă fî descifrat.
Exceptii
Art. 17. Plata tarifului de sta ţionare în parc ările publice cu plat ă este obligatorie pentru toate
autovehiculele cu excep ţia:
a) autovehicu1elor apar(inând: Poli ţiei, Pompierilor, Ambulanţei, Ministerului Apărării şi
autovehiculele de interven ţie 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, ambulanţei şi intervenţie gaze.
Art. 19. Pentru persoanele cu handicap, în toate spa ţiile de parcare vor fi amenajate, rezervate şi
semnalizate prin semnul interna ţional minimum 4% din numărul 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 mijloace de transport pe locurile de parcare amenajate,
rezervate şi semnalizate prin seirinul internaţional pentru persoanele cu handicap.
Art 22 Este interzis ă staţionaiea maş iniloi si uti]ajelor agricole, vehiculeloi industiiale,
carnioanelor şi a tuturor mijloacelor de transport caie nu intr ă în spaţiul de parcare delimitat prin
rnarcaje speciale cu excep ţia autocarelor pentru transportul turi ştilor.
CaDito1 IV - TARIFE VALABILE PENTRU LOCUR1LE DF PARCARE

Art.23. 1) Tarifele pentru parcarea la suprafa ţă sunt stabilite după curn urrnează:
- Zona A 2
lei/ora (inclusiv TVA)
2 - Zona B 1 ,50 lei/ora (inclusiv TVA)
3 - Zona C 1,00 lei/ora (inclusiv TVA).
4 - Zona D 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 - 14 lei

Capitolul V - CONTRAVENŢII ŞI SANC Ţ1TJNI
Art. 24. A. (1) Constituie contraven ţii următoarele fapte s ăvârşite de către conduc ătorii auto sau
de către deţinătorii de vehicule, dup ă 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 conducătorii auto în zonele rezervate autovehiculelor
speciale ale persoanelor cu handicap;
d) Depăşirea de către conducătorii auto a timpului de parcare pl ătit;
e) Staţionarea maşinilor 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 pentTu transportul turi ştilor;
f) Parcarea efectuat ă de către conducătorii 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
(I) Incălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage r ăspunderea disciplinar ă,
materială, 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 juridic ă care exploateaz ă parcarea,
indiferent de modul de gestiune.
Art. 25. (1) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Poliţia Local ă
Tecuci, conform prezentulni regulament.
Procedura de amendare

•

(2) Odată cu procesul verbal de constatare a contraven ţiei se va comunica contravenientului,
înştiinţarea de plat ă şi dacă este posibil şi proba săvârşirii faptei, astfel încât s ă rezulte:
încadrarea autovehiculului în parcarea supus ă prezentului regulament, nurn ărul de înmatriculare
şi bordul autovehiculului unde ar trebui s ă se regăsească documentul de certificare a pl ăţii
tarifului de parcare.
(3) Proba săvârşirii contravenţiei, în parcările publice concesionate, se va face de c ătre
concesionar.
(4) Irnpotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contraven ţiei se poate face
plângere în termen de 1 5 zile de la data comunic ării acestuia.
(5) Plângerea însoţită de o copie a procesui•ui verbai se va depune la Priin ăria Municipiului
Tecuci, iar soluţionarea sc va face de instan ţa competentă.

Art. 26.( 1) Contraven ţiile prevăzute la art.24, lit.(a), (c)(d),(e) s ăvârsite de c ătre conducătorii
auto se sancţionează cu amend ă înti•e 200 - 300 lei.
(2) Contravenţiile prevăzute la art.24, lit.(b) s ăvârşite de către conduc ătorii auto se sanc ţionează
cu amendă între 50-100 lei.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 24, lit.(f), s ăvârşite de c ătre conduc ătorii auto sau de ţinătorii
de autovehicule, dup ă caz, se sanc ţionează 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 , jum ătate din minimul amenzii, agentul
constatator făcând menţiunea despre aceast ă posibilitate în procesul-verbal de constatare a
contravenţiei.
(5) Dispoziţiile prezentului articol se completeaz ă cu prevederile OG nr.2/200 1 privind regimul
juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobat ă cu modifîcări prin Legea nT. 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 plată de către persoanele j uridice care exploateaz ă aceste
parcări în baza unui contract de delegare a gestiunii, de concesionare sau închiriere, se face de
către Primăria Municipiului Ţecuci prin Serviciul ADPP.
Art. 28. Monitorizarea şi verifîcarea 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 fîscal se face de c ătre Primăria
Muiiicipiului 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
verifîcarea încadrării în termenii contractuali şi confîrinarea efectu ării la zi a plăţilor de către
Primăria Municipiului Tecuci prin Direcţia General Economica, Investi ţii, Achiziţii.
Capitolul VII - DISPOZIŢ II FINALE
Art. 28. Gestionarea parcărilor publice din Municipiul Tecuci se realizeaz ă prin următoarele
modalităţi:
gestiune directă
gestiune indirectă
Art. 30. Alegerea formei de gestiune a parc ărilor publice se face prin hot ărâri ale Consiliului
Local în f.incţie de specifîcul parcării 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 fî reglementate prin
contracte încheiate cu gestionarii parc ărilor, indiferent de forma de gestiune a acestora.
Art. 32. Primarul Municipiului Tecuci, Arhitectul Şef, Serviciul Monitorizare Servicii Publice,
Poliţia Locală Tecuci, Direc ţia General Economica, Investi ţii, Achiziţii şi gestionarii parcărilor
publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentului regulament.

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

B. DISPOZITJI GENERALE
Art.2
În parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare, daca este posibil, pentru
fiecare apartament/spa ţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, la taxa stabilit ă prin H.C.L. sau
la taxa licitat ă, cu excepţia persoanelor care de ţin garaje autorizate, pe domeniul public si privat.
Locurile de parcare din parc ările de re şedinţă vor fi atribuite/ Iicitate 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 Prirn ăria
Municipiului Tecuci în Municipiul Tecuci este permis ă numai pe baza unui abonament
valabil, eliberat de administratorul parc ării, respectiv Prim ăria Municipiului Tecuci.
(2) În parcările de re şedinţă se vor atribui locuri de parcare numai
proprietarilor/deţinătorilor de autovehicule cu masa maxim autorizat ă sub 3,5 t.
(3) Deţirierea unui autovehicul, având inspec ţia tehnic ă periodică la zi, în proprietate
sau în folosinţă, conslituie condiţie obligatorie pentru a participa Ia procedura de atribuire/]icitare
a]ocurilor de parcare din parc ările de reşedinţă anenajate de Prirn ăria Municipiului Tecuci.
Art.4

În situaţ iile în care nurn ărul de solicit ări depăşeşte nurn ărul de Iocuri arnenaate în
parcarea de re şedinţă sau cârid unul sau mai rnulte locuri sunt solicitate expres de rnai mul ţi
locatari, atribuirea se va face prin licita ţie publică . Preţul de pornire aI licitaţiei îl reprezint ă taxa
de bază stabilită prin hotărâre a consiliului local.
Art.5
Procedura de atribuire/licita ţie se va organiza nominal pentru fiecare Ioc de parcare
situat în parcarea de re şedinţă.
Art.6
(1) Atribuirea locurilor din parc ările de reşedinţă ş i 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 domiciliul/reziden ţa şi persoanele juridice care nu
pot dovedi calitatea de proprietar/posesor aI unui imobil, în imobilele arondate parc ării de
reşedinţă respective.
- persoanele fizice sau juridice care înregistreaz ă datorii la bugetul local.
(3) Persoanele care nu se pot prezenta la procedura de atribuire/licita ţie pot mandata terţe
persoane fizice saujuridice 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 aferentă acestora, sau se pot
atribui mai multe locuri de parcare pentru acela şi imobil, cu condiţia achitării taxelor aferente.
Art.8
(1) Abonamentele 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 abonamentului se va face integral pentru perioada de la data atribuirii pân ă la
31.12. a anului în curs.
(3) Concomitent cu efectuarea pl ăţii Primăria Municipiului Tecuci va elibera titularului
abonamentului, o vignet ă valabil ă pe perioada anual ă achitată. Modelul vignetei este cel prevăzut
în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
(4)Vignetele vor fi expuse la Ioc vizibil în interiorul autovehiculului pentru identificare
în caz de control.
(5)Neexpurierea vignetei la loc vizibil în autovehicul se sanc ţionează conforrn
prevederilo.r art. 3 1 din prezentul Regulament.

(6) În cazul îri care solicitantul c ăruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de
reşedinţă nu achită în termen de 15 zile de Ia data atribuirii Iocului de parcare taxa aferent ă, va
pierde locul de parcare atribuit, care va putea f reatribuit altor solicitan ţi.
(7) Beneficiarii Iocurilor de parcare care doresc prelungirea atribuirii locului de
parcare sunt obligaţi să achite în termen de 30 de zile de la expirarea abonamentului,
contravaloarea anual ă a acestuia.
(8) Contravaloarea abonamentului de parcare va fi actualizat ă anual prin HCL
C. TAXELE DE PARCARE
Art.9
(1) Tarifele de parcare practicate în parc ările de reşedinţă amenajate de Prim ăria
Municipiului Tecuci sunt urm ătoarele:
- Zona A- ......lei/an
- Zona B......lei/an
- Zona C - ......lei/an
- Zona D ......lei/an
(2) Tarifele de parcare stabilite conform articolului precedent pot fi actualizate prin
HCL.
(3) Pentru locurile de parcare date în folosin ţă conform prevederilor prezentului
regulament, 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.lO

(1) Deţinătorii de abonamente de parcare de re şedinţă a căror valabilitate expiră 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 condiţiile 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 ş i taxa de baz ă se va achita integral.

Art.11
(1) În parc ările de reşedinţă se atribuie în mod gratuit, Iocuri de parcare:
a) persoanelor cu handicap (înso ţitorii acestora), dac ă dein autovehicule;
b) posesorilor de autovehicule: veterani de r ăzboi, beneficiari ai Legii 189/2000, riurnai în cazul
în care atribuirea se face Ia taxa de baz ă; în caz de licita ţie, se achită taxa integral ă licitată;
c) altor categorii de persoane care se încadreaz ă în prevederi ale unor alte acte norrnative şi
Hotărâri ale Consiliului Local Tecuci.

(2) Pentru a beneficia de faci]it ăţ ile prev ă zute la alin. (1), persoanele îri
cauză trebuie s ă so!icite ş i să dovedeasc ă cu docurnente încadrarea în prevederile
respective.
(3) Administratorul
abonament.

parcării va men ţiona gratuitatea pe acest tip de

D.INSTRUC ŢIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE
ATRIBUIRE/LICITA ŢIE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARC ĂRILE DE
RESEDIN ŢĂ
Art.12
(1) 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 Asociaţie 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 r ăzboi sau beneficîar al prevederilor Legii l 89/2000 sau orice alte
documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale
Consiliului Local Tecuci (dacă este cazul);
g) Dovada c ă nu înregistreaz ă debite faţă de bugetul local al municipiului Tecuci;
h) Cuponul de pensii (soţ + soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dac ă e
cazul);
i) Declaraţie pe propria răspundei•e c ă nu deţine garaj amplasat pe domeniul public sau privat al
municipiului. Persoanelejuridice:
a) Cerere;
b) Act de proprietate, contract de închiriere în imobil;
c) Certificat ernis de Registrul Cornerţului care s ă ateste că societatea nu este radiat ă djr
evidenţele Registruiui Cornerţului, nu rnai vechi de 30 zile Ia data licitaţ iei;
d) Copie dup ă certificatul de înrnatriculare a autovehiculului/autovehiculelor de ţiriute în
proprietate sau în folosin ţă .

(2) Copiile dup ă documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie
răspundere de c ătre solicitant.
Art.13
a) Primaria Municipiu!ui Tecuci va anun ţa termenui lirnit ă până la care se vor depune şi
conţinutul documentelor necesare în vederea particip ării la procedura de atribuire/!icita ţie
a locurilor de parcare din parc ările de reşedinţă, precurn ş i taxele anuale aprobate de
Consiliul Loca! al Municipiului Tecuci.
b) Primăria Municipiului Tecuci va face anuntul cu privire la data, ora şi locul des1a şurării
procedurii de atribuire/licita ţie.
E. PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITATIE A LOCURILOR DE PARCARE
DIN PARCĂRILE DE RE Ş EDIN
Art.14
Comisia de atribuire/licitaţie va fi formată din 5 (cinci) persoane, dup ă cum urmează:
- preşedinte, secretar si trei membri, desemna ţi prin dispoziţie de primar.
Art.15
Procedura de atribuire/Iicita ţie se va organiza la data, ora şi locul anunţate. La procedura
de atribuire/licitaţie vor fi prezenţi toţi membri comisiei de atribuire/licita ţie precum şi
solicitanţii sau reprezentan ţii mandataţi ai acestora.
Art.16
Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitan ţi în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi va întocmi !ista cu solicitan ţii 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
() Pre şedintele comisiei de atribuire/licita ţie va anunţa num ărul de locuri din parcarea de
reşedinţă şi numărul de solicitanţi admi ş i la procedură precum şi modul de desfaşurare a
procedurii de atribuire/licita ţie.
(2) Procedura • de atribuire/Iicita ţie se va desfăşura respectându-se ordinea
de priorităţi, astfel:
I.

persoane fizice dorniciliate la adresa men ţionată pentru atribuire, proprietare ale

unui autovehicul înrnatriculat Ia adresa de dorniciliu;
11.
locuriie rărnase libere, dup ă atribuirea prin licita ţie persoanelor prev ăzute la
punctul I, se liciteaz ă ş i terţelor persoane fizice sau juridice care îndepiinesc
condiţiile prevă zute de prezentul Regularnent.
(3) Persoanele care se încadreaz ă Ia punctul 1 şi nu s-au prezentat personal sau prin
mandatar, Ia data ş i 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 numărul solicitanţiior admi şi la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru
fiecare solicitant la taxa de baz ă pentru parcările de reşedinţă.
Art.20
În cazul în care num ărul de Iocuri de parcare din parcarea de re şedinţă este mai mic decât
numărul de solicitanţi, sau în cazul în care exist ă mai multe solicit ări pentru acela şi loc de
parcare, atribuirea locurilor se va face prin licita ţie publică cu strigare pentru fiecare loc de
parcare în parte.
Art.21
Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire al licitaţiei de la
care începe strigarea, respectiv taxa de baz ă pentru parcările de re şedinţă, cu precizarea salturilor
de supralicitare stabilite prin prezentul Regulament.
Art.22
(1) SaltuI de supralicitare se stabiIete la valoarea de 10 lei / salt.
(2) Participan ţii la licitaţie vor prezenta oferta de pre ţ prin strigări succesive care trebuie
să respecte condi ţiile de salt anun ţate 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, pân ă la atribuirea tuturor
Iocurilor de parcare disponibile.
Art.24
După anun ţarea de c ătre pre şedintele comisiei a tuturor solicitan ţilor că rora ii s-au atribtiit
Iocuri de parcare, se declar ă închisă procedura de atribuire/licita ţie, în urrna c ăreia se întocrne şte
procesul-verbal care se sernrieaz ă de către mernbrii cornisiei de atribuire/licita ţie.

Art.25
Procesul-verbal, împreun ă cu documentele care au stat Ia baza organiz ării procedurii de
atribuire/Iicitaţ ie a locurilor de parcare din parcarea de re şedinţă, se arhivează la Prim ăria
Municipiului Tecuci.

F. ADMINISTRAREA PARC ĂRILOR DE RE Ş EDIN ŢĂ
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
integrantă din prezentul Regulament.
(3) În situaţia în care dup ă achitarea locului de parcare beneficiarul Iocului de parcare nu
ridică abonamentul, Prim ăria Municipiului Tecuci îl comunic ă beneficiarului prin po ştă cu
confirmare de primire.
Art. 27
(1)Asigurarea exclusivit ăţii Iocului de parcare se face pe baz ă de semnalizare vertical ă şi
orizontală de către Primăria Municipiului Tecuci.
(2) Locurile de parcare vor fi delimitate,. marcate, numerotate şi semnalizate prin
indicatoare de circulaţie de către Prim ăria 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 locului de parcare şi respectiv de prelungire a abonamentului iar Iocul va fi
reatribuit altor solicitanţi.
(3) În cazul înstrăinării irnobilului, 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 totodată are îri proprietate/folosin ţă un autovehicul.
(4) Titularul aboriamentului de parcare de re şedinţă esle obligat s ă informeze Prim ăria
Municipiului Tecuci cu privire la orice modificare survenit ă în perioada de valabilitate a
abonamentului ernjs, respectiv, schimbarea nurn ărului de înrnatriculare, a numelui, etc.
(5) Titularul abonarnentului de parcare ernis cu titlu gratuit sau cu reclucere poate solicita
prelungirea pericadei de valabilitate a abonamentului de parcare Ia data expir ării acestuia,
anexând docurnentejustifcative în acest sens.
Art. 29

Utilizatorii Iocurilor de parcare de re şedinţă au urrn ătoarele obliga ţii:
a) să achite în termenul Iegal tariful pentru locurile de parcare utilizate;
b) să nu ocupe în mod abuziv locul de parcare de re şedinţă, fără achitarea tarifului
aferent;
c) să păstreze curăţenia în parcaje;
d) să nu întreprind ă nici o acţiune cu scopul de a ob ţine venituri de la 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 lucrări edilitare 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, Ia 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 la prezentul Regulament urm ătoarele fapte, dac ă
nu au fost săvârşite în astfel de condi ţii încât, potrivit legii, s ă fie considerate
infracţiuni:
a) Ocuparea unui loc în parcarea de re şedinţă amenajat ă de Primăria Municipiului
Tecuci fară deţinerea abonamentului de parcare valabil pentru locul respectiv, atribuit
conform prevederilor prezentului Regulament şi se sancţionează cu amendă cuprinsă
între 100-300 Iei.
b) Montarea unui dispozitiv de blocare pe locul de parcare se sanc ţionează cu amendă
cuprinsă între 1 000-2000 lei şi ridicarea dispozitivului de blocare;
c) Blocarea locului de parcare prin alte mijloace se sanc ţionează cu amend ă cuprins ă
între 1000-1500 lei;
d) Neexpunerea vignetei Ia 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 Ia data
încheierii procesului-verbal ori, dup ă caz, de la data comunic ării acestuia, jum ătate
din minimul 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 parcare r ărnase iibere în urrna Iicita ţiei vor rărnâne cu caracter public, iar
controlul exploatării Ior intr ă în sarcina Prirn ăriei Municipiului Tecuci.

H. DISPOZITII FINALE
Art. 33
Locurile neatribuite/nelicitate din parc ările de reşedinţă amenajate de Prim ăria
Municipiului Tecuci vor fi aduse Ia cuno ştinţa publicului prin afi şare pe site-ul Prim ăriei
Municipiului Tecuci.
Art. 34
Sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament vor fi coroborate cu prevederile O.G.
nr.2/2001, privind regimul juridic al contraven ţiilor.
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Nr. 71398 din 14 decembrie 2017

MINUTA,
DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2017
privind Proiectul de Hotărâre ,,Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de
parcare din Municipiul Tecuci
În data de 12 decembrie 2017, ora 1600 în Sala de şedinţe a Primariei Municipiului Tecuci s-a
des ăşurat dezbaterea publica a proiectului de hot ărâre privind: ,,Aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci.
La dezbaterea public ă participă iniţiatorui proiectului de hotărâre, persoana desemnat ă
responsabilă pentru relaţia cu societatea civil ă, experţii şi/sau specialiştii care au participat la
elaborarea proiectului de hot ărâre, şefi de direcţii/servicii/birouri din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, reprezentanţi ai societăilor U.A.T, ai mediuluî de afaceri cât şi cetăţeni.
In sală fiind prezenţi aproximativ un nr.de 60 persoane.
La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice , pân ă la data de 05.12.2017, nu s-a
înregistrat nici o recomandare scris ă.
D1. Primar: Ast ăzi am hotărât să ne întâlnîni pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci. Acesta este un proiect care va fi supus
spre a primi girul din partea Consiliului Local Tecuci, iar pentru faptul c ă ne intereseaz ă părerea
dumneavoastr ă, am considerat necesar ă întâlnirea de ast ăzi. La aceast ă dată , în Municipiul Tecuci,
autovehiculele sunt parcate atât în interiorul propriet ăţilor particulare cât şi pe domeniul public sau
privat al localităţii. Organizarea şi funcţionarea sistemuiui de parcare a fost reglementat ă prin H.C.L.
nr.65!2010 privind regimul parcărilor şi aplicarea unor măsuri în cazul vehiculelor parcate
neregulamentar.
Hotărârea respectivă nu a reglementat parcarea autovehiculelor în parc ările municipale în cazul
în care acestea vor fi dotate cu parcometre precum şi contravaloarea tarifului aferent. In acela şi timp
datorită creşterii numărului de maşini Ia nivelul municipiului parcările de reşedinţa amenajate nu
asigură numărul de locuri de parcare pentru to ţi potenţialii benelciari.
Având în vedere acest aspect se impune stabilirea unor perioade Iimitate de timp pentru
rezervarea parc ărilor respective a şa încât în timpul zilei orice proprietar de autovehicul s ă poată
beneficia de parcările municipiului, de aceea am considerat necesar ă promovarea unui astfel de
proiect.
Pentru cei care nu au citit documentaţia pusă la dispoziţie pe site-ul Primăriei Tecuci, vreau s ă
precizez c ă aceste locuri de parcare vor fi necesare şi bugetuiui local, vor fi necesare şi pentru
decongestionarea zonei pie ţei, a parcului central, dar şi pentru rezolvarea tuturor diferendelor care apar
în parcările din zona inter blocuri.
Inainte de a vă Iăsa pe dumneavoastr ă să ne adresaţi întrebări, aş dori să fac o precizare din H.G.
nr. 955/2004 privind amenajarea şi întreţinerea parcărilor.
La art. 24, punctul 7 spune în felul urm ător : ,,Eliberarea abonarnentelor şi autorizaţiilor de
parcare se va face pe baza buietinului/c ărţii de identitate şi după ce se va verifica ca solicitantul nu
deţine garaj amplasat pe domeniul public. Am f ăcu această precizare pentru c ă am fost întrebat în
dese rânduri ce vor face cei ce vor avea şi garaj. Este o hot ărâre de guvern, nu putem noi s ă o
interpretăm.

D1 Negruţ C: , Am înţeles că pe baza buletinului , îns ă nu ar trebui ca solicitantul s ă facă dovada
că are un autotorisrn?
D1. Prirnar : ,,Arn fâcut aceast ă precizare, în special pentru acei care m-au întrebat în dese rânduri,
ce vor face dac ă deţin garaj. In Regularnent, este prev ăzut foarte clar c ă solicitantul trebuie să facă
dovada proprietăţii în locaţia respectivă, vorbim despre parc ările de re şedinţă şi foarte rnulţi mai deţin
garaj. Am scos acest lucru, este Hot ărârea de Guvern, nu putem, ca administra ţie publică locală să
interpretăm noi. Pentru parc ările publice cu plată, exploatate direct, prin delegare de gestiune sau prin
concesionare, se aplic ă îrnpărţind teritoriul municipiului în patru zone tarifare: zona A, zona B, zona C
şi zona D, corespunzătoare zonelor de impozitare. In parc ările publice cu plat ă exploatate direct prin
deiegare de gestiune sau prin concesionare, sta ţionarea autovehiculelor este permis ă numai prin plata
tarifuiui de parcare aferent zonei respective, zilnic între orele 0700 şi 1 600
Parcările publice cu piată vor fi utilizate contra cost pe baz ă de chitanţă, tichet de parcare,
abonament tip re şedinţă, abonament tip riveran, abonament tip persoan ă fizică, abonament tip
persoană juridică, abonainent tip persoană fizică - universal, abonament tip persoan ă juridică universal şi abonament tip una zi. Dacă aseară arn prezentat acea zonare, vreau s ă precizez c ă pentru
zona A, tariful este de 2 lei/ora, tariful pentru zona B este de 1,50 lei/oră, pentru zona C, tariful este de
1,00 lei/ora şi pentru zona D, tariful este de 0,50 lei/ora ( includ T.V.A).
In primă fază, parcometrele vor fi amplasate pe str. Ştefan cel Mare, în zona pie ţei şi în zona
parcului central. Referitor Ia parc ările de reşedinţă, tarifui cle parcare practicat de U.A.T. Municipiul
Tecuci va fi ca şi un preţ de pornire de 135 lei/Ioc/an. Un lucru destul de important, pensionarii
proprietari de autotorisme, cu o pensie cumulat ă (soţ şi soţie) sub nivelul salariului minim pe
economie, pot benefica de o reducere ce 50% a taxei de parcare aprobat ă de Consiliul Local Tecuci.
Diferenţa dintre taxa licitată de beneficiari şi taxa de bază se va achita integral.In cazul în care,
numărul de locuri de parcare din parcarea de re şedinţă este mai mare sau egal ă cu numărul de solicitări
admişi la procedură se va atribui câte un loc de parcare fiec ărui solicitant la taxa de baz ă pentru
parcările de reşedinţă, iar în cazul în care numărui de Iocuri de parcare din parcarea de re şedinţă este
mai mic decât numărul de solicitări sau în cazul în care există mai multe solicitări pentru acelaşi loc de
parcare atribuirea locurilor se va face prin Iicita ţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare.
D1. Moraru Panaite: ,,Ln eventualitatea în care vine un musafir, acesta unde parcheaz ă? Aveţi
prevăzută o astfel de situaţie ?
DL Primar: ,, Da, sunt prev ăzute iocuri de parcare care nu sunt numerotate pentru cei care vin în
vizită, însă nu este obligatoriu să fie diar în faţa reşedinţei Ia care acea persoan ă merge în vizită.
D1. Negruţ : ,, Am două probleme, iocuiesc pe strada Gheorghe Petra şcu, în faţa poştei, rn-ar interesa
să ştiu, dacă am două inaşini, pot obţine două iocuri de parcare. Asta ar fi o prim ă problemă.
D1. Gradea: ,, 1n conformitate cu art. 2, se va atribui câte un singur loc de parcare pentru fiecare
apartainent, spaţiu destinat locuiţei .
D1. Negruţ C : ,, Când preconizaţi că va începe licitaţia şi punerea în posesie pentru c ă noi deja
avem o problemă. Până în 2012 ain avut câteva locuri concesionate şi acum nu le mai avem şi am
ajuns să ne certăm cu vecinii din cauza locurilor de parcare. Diminea ţa dăm zapada din parcare iar
seara ne trezim cu alt ă maşină acoio. Nu vreau să se ajungă la conflicte de genul acesta. B ănuiesc că
procedura mai dureaz ă.
D1. Gradea L: ,, Dup ă cum bine ştiţi, aţi fost consilier local, dup ă aprobarea de către Consiliul
Locai, putem deinara procedurile.
D1. Negruţ C : ,,A doua întrebare este dac ă se va pune parcare cu plat ă în zona parcului central. Eu,,
aici, am trei firme şi plătesc taxa de concesionare, cum a ş putea să intru în posesia unui abonament?
Suntern asociaţi, avem maşini, vin cii•enţi ia noi.. Aş fi dispus să plătesc încă două locuri de parcare ca
să fie bine. Cum se poate evita ca eu s ă plătesc parcarea şi să mă trezesc cu altcineva ?
D1. Viceprimar: ,,Vor fi sanc ţiuni.

D1. Prirnar: ,,Cu sigurafl ţă, locurile care vor fi concesionate de firme, vor fi semnalizate cu t ăbliţe,
iar cei care nu vor respecta ceea ce scrie pe indicatoarele respective se vor supune prezentului
Regulament. Sanc ţiunile sunt prevăzute în cuantum rnaxim de 300 lei.
D1. Negruţ C: ,,Am o propunere, taxa pentru zona A de 2 lei/or ă, mi se pare foarte mare. In zona
centrală a oraşului Braşov, a scăzut de la 1 ,5 lei/oră la 1 ,3 Iei/oră de la 1 septernbrie 20 1 7.
D1. Primar : ,,Mai întâi s ă ajungern ca Braşovul, dorirn să ajungern ca Bra şovul ...
D1 Catana: ,,Pe domeniul public, unii şi-au făcut grădinî, au contruit, cine trebuie s ă vină să le
dărâme? Dacă aş fi fost în cadrul prim ăriei, 1e-aş fi făcut adresă către fiecare s ă îşi ia gardul, grădina
de pe domeniul public şi să lase locul de parcare liber pentru maşini. O altă problemă o reprezintă
maşinile abandonate.
D1. Primar: ,,Vis-a-vis de maşinile abandonate, înc ă din luna ianuarie 2018, vă vom prezenta un
Regulament prin care aceste autotorisme vor fi ridicare şi duse într-un anumit loc. Vorn face apel la
taote persoanele care au ridicate gr ădini, garaje, etc., pe domeniul public s ă îşi strângă lucrurile şi să
nu mai ocupe abuziv domeniul public.
D1. Diaconu V: ,,Dup ă cum bine ştiţi, în majoritatea şedinţelor de consiliu, arn solicitat
amplasarea acestor parcometre, atât pe str. Ştefan cel Mare, cât şi în zona pieţei unde există o
agiorneraţie foarte mare, în schimb, consider, c ă preţui care se soiicită este destul de mare. Dac ă la
parcarea cu ora., cred c ă trebuia rnenţiflut acel 1,50 iei/ora care exist ă în majoritatea ora şelor rnari, la
parcările de reşedinţă, preţul este exagerat şi cred că nu reflectă situaţia socio-economică a locuitorilor
Municipiului Tecuci. Consider ca 70 lei/loc/an, cum era pân ă acum era suficient. Atât în Bucure şti, în
cartiere, tariful anual este de 70 lei/loc/an iar 135/loc/an, consider c ă este exagerat. In cazul în care la
o parcare de reşedinţă sunt 7 Iocuri şi 10 cereri, se va ajunge Ia o în ţelegere şi se vor repartiza primele
7 locuri urmând ca ceilalţi să vină Ia licitaţie? Nu este clar în Regulament cum se va face departajarea
locurilor de parcare în cazul cererilor ce dep ăşesc numărul locurilor de parcare.
D1. Gradea L: ,,La art.4 din Regulament se specific ă că, în situaţiile în care numărul de solicitări
depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de re şedinţă sau când unul sau mai multe locuri
sunt solicitate expres de mai mul ţi locatari, atribuirea se va face prin licita ţie publică. Preţul de pornire
al Iicitaţiei îl reprezintă taxa de bază stabilită prin hotărâre a Consiliului local.
D1. Diaconu V : ,,Nu mi-aţi răspuns Ia întrebare. Curn se va face departajarea? Sunt 7 locuri de
parcare şi 10 cereri. Pe locui de parcare se face cererea sau pe totalul Iocurilor de parcare din zona
respectivă? Se vor licita toate cele 7 locuri de parcare la care ani f ăcut referire?
Di. Gradea: ,,Fiecare loc de parcare se va iicita separat, conform art.5 din Regulament iar
procedura de atribuire/licita ţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare sîtuat în parcarea
de reşedinţă .
D1. Diaconu V: ,,În cazul acesta, un loc de parcare poate ajunge la 300 de lei, iar altul s ă fie gol
D1. Gradea: ,,Corect.
D1. Diaconu: ,,Deci se poate ajunge la situa ţia când se vor certa pentru un anumit loc de parcare, iar
altul va fi gol.
D1. Gradea: ,,Da.
D1. Diaconu V: ,,Propunerea mea este ca din banii încasa ţi ar trebui să se facă investiţii pentru
amenajarea a noi Iocuri de parcare.
Di Calmuc C: ,,Aş vrea să vă întreb dacă înainte de a veni cu acest proiect de hot ărâre s-a f ăcut o
analiză serioasă a situaţiei actuaie din Tecuci, adic ă câte locuri de parcare rezidenţiale sunt ia ora
actuală, numărul parcărilor cu plată, câte autoturisrne sunt în Municipiul Tecuci precum şi care este
migraţia zilnic ă, câţi vin din zonele limitrofe şi staţionează în Tecuci, dacă aţi făcut o astfel de analiz ă,
nu putem să dezbatem dacă nu avern aceste cifre în fa ţă .
D1. Gradea: ,,Anaiiz ă pe ceea ce spuneţi s-a făcut mai puţin pe migraţia de care faceţî referire.
D1 Calmuc C: Vă spun din start c ă o să bulversaţi oraşul şi sunt multe situaţii care nu sunt luate în
calcul în analiza dumneavoastră. Soluţia nu este să luăm banii tecucenîlor ci soluţia este să se
construiască alte locuri de parcare. Cum a ţi fundamentat preţul de pornire de 135 de lei?

D1. Gradea: ,Pre ţu1 de pornire este cel de anul trecut stipulat în Hot ărârea de Consiliu Local şi
acest preţ de pornire 1-am calculat în a şa fel încât s ă putem face în 10 ani o alt ă parcare.
D1 Primar ,,Acest proiect va suporta îrnbun ătăţiri, nu-1 considerăm perfect, ne va fi greu cu
problemele care vor ap ărea, vom încerca s ă le facem faţă odată cu promovarea acestui Regulament.
Având în vedere c ă nu inai sunt aite puncte de vedere, dezbaterea public ă privind ,,Aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci se
consideră Incheiată.

PRIMAR
Cătălin Constantin Hurdubae

S ECRETAR
U.A.T. Municipiul Tecuci
jr. Valerict

Redactat,
Responsabil pentru relaţia
cusocie tea ivilă
buţă
consilier 4

