
ROiÂxiA 

JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROIECT DE HOTARARE NR. 

DIN 	.2019 

Privind: Modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci 
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :______________________ 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	, în data 
de 	 .2019; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr 	.2019; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea domeniului public si 

	

privat, înregistrat sub nr. 	.2019; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 

In baza prevederiior: 
- H.C.L. Tecuci 274/2017; 
- art.36 alin 2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  Iocală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.5,pct.2,alin.j din O.G. nr.71/2002 privind organizarea si func ţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 
-art. 147 din Constitutia Romaniei; 
- Deciziei CCR 384/2018 , art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea 

215/2001 a administra ţiei publice locale, republicată  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 Se aproba modificarea HCL 274/2017 privind 	Regulamentul de organizare si 
funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci dupa cum urmeaza: 

Art. 11 alin (1) lit b din Regulamentul de atribuire si folosire a locurilor de parcare in 
parcarile de resedinta din Municipiul Tecuci se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
,,posesorilor de autovehicule veterani de razboi,beneficiari ai Decretului Lege 1 1 8/1 990 ,ai 
Legii 1 89/2000,numai in cazul in care atribuirea se face la taxa de baza;in caz de licitatie ,se 
achita taxa integrala licitata 

Art. 13 pct.2,alin(3) din Regularnentul de organizare si functionare al sistemului de 
parcare din Municipiul Tecuci se rnodifica si va avea urrnatorul cuprins: 
,,Pot beneficia de abonament tip riveran, conform celor de mai sus, numai persoanele fizice, 
doar pentru un singur autovehicul/solicitant si care nu inregistreaza datorii scadente la bugetul 
local. 

Art.32 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
,,Prin exceptie,locurile de parcare ramase libere dupa desfasurarea a trei sedinte de licitatie 
pot fi atribuite ,Ia cerere, soicitanti1or ce indeplinesc criteriile de atribuire,inclusiv 

ersoăneior fizice ce detin inmatriculate la adresa de dorniciliu un numar de autovehicule rnai 
inare decat numarul garaj elor afiate in proprietate. 



Airiburea se va l'ace nurnai dupa expirarea uuui ern -)en de 7 zile ca]endarisiee de la data 
depunerii cererii si numai daca in aceasta perioada nu a fost depusa o alia solicitare eligibila 
pentru acelasi loc de parcare.In caz contrar se va proceda la organizarea unei licitatii pentru 
locurile de parcare solicitate de mai multe persoane." 
Art.2 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi dus ă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 

PRIMAR 	 SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 
DIN 

Privind:  Modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci 

Sistemul de parcare in municipiul Tecuci este reglementat conform 

Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin HCL 274/2017. 

In aplicarea prevederilor documentului susmentionat in cursul anului 

2018 au fost organizate mai multe sedinte de licitatii pentru atribuirea locurilor 

de parcare de resedinta.Dupa desfasurarea acestora au ramas locuri neatribuite 

ce pot fi atribuite altor persoane . 

Dintre acestea multe detin garaje ceea ce face imposibila participarea 

la procedura de atribuire chiar daca raman locuri disponibile.In acelasi timp una 

dintre conditiile impuse la atribuirea locurilor de parcare de resedinta este 

inexisten-ta debitelor fata de bugetul local aspect de care trebuie sa tina seama si 

beneficiarii parcarii tip riveran. 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
RAPORT DE SPECIALITATE NR. 

DIN 

Privind: Modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci 

Potrivit art.36 alin 2 lit c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 

publică  locală , republicată  in 2007, cu modificările i completările ulterioare, 

consiiiile locale au atribuţii privind administrarea domeniului public i privat al 

unităţii administrativ teritoriale. 
In conformitate cu prevederile O.G. 71/2002 privind organizarea si 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si 

privat de interes local, activit ăţile specifice serviciilor de administrare a 
domeniului public se face pe baza unui regulament aprobat de consiliul local. 

Avănd în vedere cele menţionate mai sus, considerăm că  proiectul de 

hotărăre indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate. 

Şef Serviciu ADPP 



; 	 ) 

TECUCI 

Nr.573 din 31.01.2019 

e-11: registraturwwmunicipiuhecuci.ro 

PRIMAR 
Catalin Constantin Hurdubae 

Referat 

- Referitor la modificarea HCL 274/2017 
- Document emis de serviciul ADPP 

Subsemnatul Lucian Gradea sef serviciu ADPP, va aduc la cunostinta ca la aceasta 
data parcarea in Municipiul Tecuci este reglementata in baza HCL 274/2017. 

In urma licitatiilor desfasurate am constatat ca sunt locuri de parcare nesolicitate de 
persoanele eligibile conforrn regulamentului aprobat prin hotararea susmentionata. 

Avand in vedere acest aspect consider ca se impune promovarea unui proiect de 
hotarare de completare a regulamentului existent. 

Potrivit art.7,alinl si 2 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica,acesta trebuie supus dezbaterii publice. 

Tinand cont de cele prezentate rog analizati si dispuneti demararea procedurilor legale 
prin serviciul de specialitate asa incat proiectul sa poata fi promovat in ce1 mai scurt timp . 

Sef serviciu 


