ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 21.12.2017
pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul
juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza
Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinînd expunerea de motive nr. 22345 din 20.12.2017 iniţiată de către
Lucian Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 22346 din 20.12.2017, întocmit de către Serviciul Administrare
Parcări și Semnalizare Rutieră;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 21.12.2017 al Comisiei de
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. ___ din
21.12.2017 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _______
din 21.12.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Luând în considerare dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea
reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, ale
H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.
195/2002, ale O.G. nr. 43/1997R privind regimul drumurilor, ale Legii nr.
82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997, ale O.U.G. nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr.
448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Având în vedere art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16 şi 19 din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind
Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de
pe raza Municipiului Roman, așa cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 153 din
Page 1 of 2

12.12.2012, H.C.L. nr. 5 din 28.01.2014, H.C.L. nr. 59 din 29.04.2014, nr. 90
din 30.06.2014, nr. 102 din 24.06.2015, nr. 83 din 21.04.2016 și nr. 136 din
14.07. 2016, după cum urmează:
 Punctul 1. din anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„1. Tarif de bază contract închiriere loc parcare de reşedinţă (în care este
inclusă şi taxa de teren) ………..120 lei/an”
 Punctul 6.1. din Caietul de sarcini – anexa nr. 3, se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„ 6.1. În vederea participării la licitație, solicitantul este obligat să depună la
organizator:
- Taxă caiet sarcini.....................................10 lei
- Taxă participare ......................................10 lei ”
 Punctul 7.1 din Caietul de sarcini – Anexa nr. 3, se modifică și va avea
următorul conținut:
„ 7.1. Prețul de pornire la licitație este de 120 lei/loc/an ”
 La Anexa nr. 2, Taxe și tarife privind exploatarea parcărilor de pe raza
Municipiului Roman, se introduce Aliniatul 3. , care va avea următorul
conținut:
„ 3. În cazul modificării tarifului de bază a contractului de închiriere loc parcare
de reședință, se actualizează și valoarea contractelor încheiate la vechiul tarif de
bază ”
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2018.
Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi
serviciile publice de interes local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604 E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent: Cabinet Primar
Nr. 22345 din 20.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 101 din
30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea
locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
Pentru diminuarea efectelor negative asupra bugetului local
generate de prevederile art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind
Finanțelele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare,
consider, printre altele si necesitatea modificarii tarifului de bază la
închirierea locurilor de parcare de reședință, începând cu data de
01.01.2018.
O creștere a acestui tarif ar susține efortul bugetar în crearea de
noi locuri de parcare pe raza Municipiului Roman, cât și eficientizarea
activității de semnalizare rutieră.
În considerarea celor expuse, propun spre analiză și aprobare,
proiectul de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 101 din
30.08.2012, privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea
locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman.
INIȚIATOR
Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: D.S.E – Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră
Nr. 22346 din 20.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 101 din
30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea
locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

Având în vedere prevederile art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind
Finanțelele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare,
considerăm ca începand cu data de 01.01.2018 este necesară o creștere a
tarifului de bază la închirierea locurilor de parcare de reședință.
Această creștere ar susține efortul bugetar în crearea de noi locuri de
parcare pe raza Municipiului Roman, cât și eficientizarea activității de
semnalizare rutieră.

Director D.S.E.,
Costel ENACHE

Șef S.A.P.S.R.
Bogdan DĂNĂILĂ

