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La Proiectul de Hotàrâre privind "Modificarea H.C.L. nr.274/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului 

de parcare din Municipiul Tecuci". 

In baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transprenta  decizionalä In 
administratia publicã, U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat Luni, 04.03.2019, ora 16.00 la 
Sediul Primãriei Municipiu!ui Tecuci, In Sala de sedinte, dezbaterea publica a proiectului de 
hotärâre privind: "Modificarea H.C.L.rir.274/20 17 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare  a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci". 

Proiectul de hotärâre a fost publicat pentru consultare pe site —ul oficial al institutiei 
la adresa www.primariatecuci.ro

'
in data de 06.02.2019. 

Initiatorul Proiectului de hotärâre - Primarul Municipiului Tecuci. 
La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pâna la data de 21.02.2019, 

s-a Inregistrat o singurä recomandare scrisä, conform adresei nr.10860/21.02.2019. 
In vederea participärii la dezbaterea publicà s-au trimis 80 de invitatii  persoanelor 

juridice, persoanelor fizice, asociaii1or de proprietari, etc. 
La dezbaterea publicä participã initiatorul proiectului de hotãrâre si un numär de 25 

persoane, conform tabelului anexat. 
Sedinta este deschisä de cãtre initiatorul proiectului de hotärâre, cu o prezentare 

succintä a proiectului. 
Domnul Primar precizeazä cä, dupa data aplicárii H.C.L. 274/2017, Regulamentul 

de organizare si functionare  a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci va avea o serie de 
modificäri. 

De asemenea domnul Primar dä citire recomandArii scrise nr.10860/21.02.2019 a 
domnului Mazilu. 

Domnul Primar anunta  cä, pentru o mai bunã desffiurare a dezbaterii publice 
persoanele care doresc sã se Inscrie la cuvânt, o pot face. 

Domnul viceprimar Pintilie D - "Locurile rämase libere dupa a doua licitatie sà 
poatä fi atribuite si proprietarilor de apartament, care nu au domiciliul la adresa respectivã, 
indiferent de localitatea de domiciliu." 

Domnul Primar - "La ultima Intâlnire comerciantii  din Piata centralä au solicitat ca 
dupa ora 14 cei care Ii desraoara activitatea comercialä In piete sä aibä locul de parcare fàrä 
a mai plati o contravaloare". 

Domnul Ardeleanu T - "Am Inteles  cä domnul Mazilu a solicitat In recomandare sa, 
ca persoanele cu handicap §i cele cu dificultati de locomotie  (proprietari sau membri ai 
familiei), care pot face dovada stärii br de sänätate, sä fie exciuse de la procedura de licitatie, 
dacä acest lucru se aprobä, de ce nu s-ar aproba si pentru veteranii de räzboi si pentru 
deportaii sau detinutii  politici". 
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Domnul Ene C-tin — " Daca se poate modifica Regulamentul privind programul de 
parcare sa fie 24h din 24h, chiar daca se va modifica taxa." 

Domnul viceprimar Pintilie D —" Ar insemna blocarea orasului pe timpul zilei." 
Domnul Catana D — ,,Am dori amenaj area mai multor locuri de parcare, de asemenea 

sunt persoane care ocupa locuri de parcare care nu sunt inchiriate de ei." 
Domnul Primar — " In urmatoarea perioada se vor aplica sanctiuni, atata timp cat nu 

vii la o licitatie dar insa vii pe domeniul public si it ocupi este o lipsa de respect impotriva 
celor care vin la o licitatie si platesc o taxa de parcare anuala. 

In urmatoarea perioada va intra in proprietatea U.AT —ului terenul de la fosta unitate 
de Jandarmi, vom incerca in prima faza, amenajarea unei parcari." 

Domnul Patriche V — Domnul Patriche vrea sa stie daca s-au stabilit masuri/sanctiuni 
pentru cei care ocupa in mod abuziv un be de parcare platit. 

Domnul Andrei D - "Prima data ii vom avertiza, apoi vom trece la sanctiuni, 
amenzile find intre 200-500 lei". 

Domnul Grosu C-tin — "S-a hotarat ca pe locurile de parcare inchiriate sa se scrie 
"rezervat". 

Domnul Primar — " Am o rugaminte pentru domnul Gradea seful SADPP, in 
subordinea caruia se afla si Compartimentul monitorizare asociatii de proprietari/parcari, as 
dori ca numarul Politiei Locale sa fie obligatoriu afisat la fiecare intrare in bloc precum si la 
avizier." 

Domnul Ene C-tin — "As dori amenajarea unor locuri de parcare in zona APIA 
pentru cei ce nu detin nici un loc de parcare inchiriat". 

Domnul Primar specifica faptul ca, la aceasta intrebare a raspuns, terenul de la fosta 
unitate de Jandarmi va fi folosit pentru amenajarea unei parcari. 

Domnul Druta —intreaba cand se va ajunge cu amenajarea locurilor de parcare in zona 
Kaufland. 

Domnul Burlacu V — " In spatele blocului AG4, zona CEC, este o zona verde , care 
este in mare parte deteriorata, as dori readucerea la forma initiala a acestui spatiu verde". 

Domnul Primar — "Aceasta zona are sanse 90% sa intre in reabilitare". 
Avand in vedere ca nu mai sunt alte puncte de vedere , dezbaterea publica de astazi 

privind " Modificarea H.C.L. nr.274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci" se considers incheiata. 
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