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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 27.09.2018 

 
privind aprobarea Regulamentului  privind regimul juridic, 

întreţinerea şi exploatarealocurilor de parcare de pe raza 

Municipiului Roman actualizat 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinînd expunerea de motive nr. 17597/24.09.2018 din iniţiată de către  

dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 17598/24.09.2018 din întocmit de către Serviciul Administrare 
Parcări și Semnalizare Rutieră; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.09.2018 al Comisiei de 
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. ___ din 
27.09.2018  al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ 
din 27.09.2018 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. Administrarea și exploatarea locurilor de parcare de pe teritoriul 

Municipiului Roman se va realiza de către Serviciul Administrare Parcări şi 

Semnalizare Rutieră din cadrul Direcției Servicii Edilitare. 
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Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi 

exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman actualizat, 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.              

 

             Art. 3. Se aprobă tarifele percepute în cadrul serviciului de întreţinere şi 

exploatare a locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman, conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 

             Art. 4. Se aprobă formularele tipizate utilizate în cadrul procedurii de 

închiriere locuri de parcare de reşedinţă de pe raza Municipiului Roman, 

conform anexelor nr. 3_1 – 3_7 la prezenta hotărâre. 
 

             Art. 5. Se aprobă locațiile parcarilor publice cu plata de pe raza 
Municipiului Roman, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 
 

             Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. Roman nr. 

101/2012 cu modificarile ulterioare, se abrogă. 
 

             Art. 7. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă                                             Contrasemnează 
                Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 
    Iulia HAVRICI TOMȘA                                    Gheorghe CARNARIU    
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 27.09.2018 

 

 
CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1 Prezentul regulament reglementează parcarea, staţionarea şi oprirea vehiculelor pe 

reţeaua stradală a Municipiului Roman, precum si amenajarea, întreţinerea şi exploatarea 

locurilor de parcare. 
Art.  2  În  sensul  prezentului  regulament  se  definesc  următorii  termeni: 
a) Parcarea – reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării vehiculelor, 

semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau 

restul domeniului public ori privat;  
b) Parcările de reşedinţă – sunt acele spaţii destinate parcării autovehiculelor, situate la 

mai puţin de 50 m, dar nu mai aproape de 3 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, în 
funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare putându-se depaşi aceasta limită;  

c) Parcările publice fără plată – sunt acele spaţii, de interes public, destinate parcării 

autovehiculelor pentru care nu se percep tarife de parcare. De aceste spaţii de parcare vor 

beneficia toţi posesorii de autovehicule din municipiu sau din afara lui.  
d) Parcările publice cu plată – sunt acele spaţii, special semnalizate, destinate parcării 

autovehiculelor pentru care se percep tarife orare/zilnice de parcare;  
e) Operatori de parcare – sunt operatorii economici specializaţi prin intermediul cărora 

autorităţile administraţiei publice locale, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Local, întreţin 

şi exploatează locuri de parcare de pe raza Municipiului Roman;  
f) Vehicul fără stăpân – este vehiculul de orice categorie, fără placuţă de înmatriculare 

sau alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;  
g) Vehicul abandonat – este vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau 

privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar 

sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie 

circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezulta intenţia neechivocă a proprietarului sau 

a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului; 
h) Zona rezidenţială – este perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de 

circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare;  
i) Zona pietonală – este perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate 

circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având 

intrările şi ieşirile semnalizate ca atare;  
 

j) Oprire - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 
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minute;  
k) Staţionare – imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată mai 

mare de 5 minute.  
 
 

CAPITOLUL II : OPRIREA, STAŢIONAREA ŞI PARCAREA 

VEHICULELOR PE REŢEAUA STRADALĂ A MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Art. 3. Vehiculul oprit sau staţionat pe drumul public trebuie aşezat lângă şi în paralel cu 
marginea drumului, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. 
Motocicletele fără ataş, ciclomotoarele şi bicicletele pot fi oprite sau staţionate şi câte două, una 

lângă alta. 
Art. 4. Vehiculele cu tracţiune animală, precum şi cele trase sau împinse cu mâna, vor circula 

numai pe traseele stabilite prin H.C.L. nr. 133 din 30.06.2009. 
Se interzice oprirea sau staţionarea vehiculelor cu tracţiune animală, precum şi a celor trase sau 

împinse cu mâna pe drumurile publice din Municipiul Roman. 
Oprirea sau staţionarea acestora se poate face numai pe acostament, iar în lipsa acestuia, în afara 

părţii carosabile, dar nu pe spaţii verzi. 
Art. 5. Se interzice staţionarea şi parcarea autovehiculelor care efectuează transport public 

judeţean, interjudeţean sau internaţional de călători prin servicii regulate şi transport regulat special 

de călători, pe domeniul public al Municipiului Roman. 
Staţionarea şi parcarea autovehiculelor prevăzute la alin. 1 se poate face numai în parcări special 

amenajate sau în autogări autorizate, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
Atât autovehiculele menţionate la alin. 1, cât şi cele care efectuează transport public local de călători, 

au obligaţia să oprească numai în staţiile special amenajate şi semnalizate corespunzător de către 

administratorul drumului, cu avizul Poliţiei Rutiere a Municipiului Roman. 
Art. 6. Parcarea autovehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui 

scop, semnalizate prin indicatoare şi/sau marcaje. În aceste locuri, vehiculele vor trebui aşezate 

unul lângă altul, conducătorii lor având obligaţia să respecte şi celelalte reguli stabilite pentru 
staţionare. 
Locurile de parcare semnalizate şi marcate corespunzător, destinate persoanelor cu handicap, vor fi 

folosite în exclusivitate de către persoanele care dovedesc cu acte încadrarea într-o grupă de 

handicap şi care au aplicat în colţul din stânga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de 

Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 
Este interzisă folosirea oricăror dispozitive sau altor mijloace care îngrădesc accesul în locurile de 

parcare, indiferent de categoria din care face parte parcarea respectivă (parcare de reşedinţă, parcare 

publică cu plată sau fără plată, parcare închiriată instituţiilor de interes public). 
 
 
CAPITOLUL III: ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA LOCURILOR DE 

PARCARE 
 

Art. 7. (1)  Monitorizarea activităţii de marcare, administrarea serviciului  de întreţinere şi 

exploatare a parcărilor publice gratuite şi de reşedinţă se va realiza  de către Serviciul Administrare 
Parcări şi Semnalizare Rutieră din cadrul Direcţiei Servicii Edilitare a Primăriei Municipiului 
Roman. 

(2) Administrarea şi exploatarea parcărilor  publice cu plată, prevăzute în anexa nr. 4 la 
prezenta hotărâre, se va realiza de către Serviciul Administrare Parcări şi Semnalizare Rutieră din 

cadrul Direcţiei Servicii Edilitare a Primăriei Municipiului Roman. 
Art. 8. Tarifele, reducerile şi gratuităţile menţionate în prezentul regulament se propun de 
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către administratorul de parcare şi se supun aprobării Consiliului Local, acestea trebuind să acopere 
cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat şi plata tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de 

lege. 
Art. 9. Parcările de reşedintă sunt amplasate la mai puţin de 50 m, dar nu mai aproape de 3 m 

de frontul imobilelor utilizate de locatari, în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare 

putându-se depăşi această limită. 
Art. 10. Contractele pentru închirierea locurilor din parcările de reşedinţă se încheie, pentru 

persoane fizice domiciliate sau persoane juridice proprietare sau chiriaşe ale unor apartamente/spaţii 

cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în imobilele arondate acestor parcări, pentru o perioadă de 1 

an sau pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului în curs, în intervalul orar 0-24, la un tarif 
rezultat în urma unei licitaţii organizate de către administratorul de parcare, licitaţie ce porneşte de la 

un tarif de bază prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre şi aprobat de Consiliul Local al 

Municipiului Roman. 
Plata se va face în două tranşe egale, cu termene de plată 31 martie şi 30 septembrie a anului 

în curs.Neplata la termen atrage majorări de întârziere, conform legislaţiei în vigoare. 
Intervalul orar poate suferi modificări în parcările de reşedinţă din vecinătatea centrelor comerciale, 

instituţiilor publice etc., unde traficul auto impune acest lucru, caz în care tariful de bază se modifică 

proporţional cu perioada de ocupare, prin dispoziţie de primar, la propunerea compartimentului de 

specialitate din cadrul primăriei. 
Persoanele fizice sau juridice pot închiria loc de parcare de reşedinţă dacă posedă autoturism 

proprietate sau deţin în folosinţă, cu contract de comodat in forma autentica,  un  autovehicul  
aparţinând  unei  alte  persoane  sau  operator  economic.  

Persoanele fizice care deţin în folosinţă autovehicule de serviciu, vor putea închiria  un loc  
din  parcarea  de  reşedinţă,  dacă  vor  face  dovada  domiciliului  în imobilele  arondate  acestor  

parcări,  precum  şi  a  dreptului  de  folosinţă  al autovehiculului. 
În cazul persoanelor căsătorite şi care au aceeaşi reşedinţă, unul din cei doi soţi poate fi titular 

de contract, chiar dacă autovehiculul este pe numele celuilalt. 
Persoanele fizice vor putea face dovada domiciliului pe baza următoarelor documente: carte 

de identitate/buletin de identitate, contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere înregistrat 

la Administraţia finanţelor publice cu valabilitate de minim 1 an, declarative unica ANAF contract 
de comodat sau cesiune cu  valabilitate de minim 1 an, in forma autentica. 

Este interzisă ocuparea parcării de reşedinţă de către un alt autoturism decât cel prevăzut în 

contractul de închiriere, fără acordul titularului de contract, precum şi blocarea prin diferite mijloace 

a accesului în astfel de parcări. 
Art. 11. Parcările de reşedinţă se contractează astfel: 

1) Se stabileşte un perimetru teritorial bine delimitat, care cuprinde un anumit număr de locuri de 

parcare de reşedinţă, amenajate ca atare şi evidenţiate prin schiţele întocmite în vederea localizării şi 

numerotării acestora.  
2) Se începe procedura de închiriere a locurilor de parcare de reşedinţă din cadrul perimetrului   

respectiv, după cum urmează:  
a) Se organizează licitaţii pentru fiecare loc de parcare situat în zona denumită  “parcare de 

reşedinţă”.  
b) Se stabileşte o perioadă de 5(cinci) zile lucrătoare înaintea datei organizării primei 

licitaţii, perioadă în care se primesc cererile de solicitare a închirierii locurilor de parcare de 

reşedinţă, împreună cu celelalte documente necesare (specificate pe formularul de cerere). Această 

perioadă va fi anunţată către populaţie prin anunţuri în presa locală, cât şi prin asociaţiile de 

proprietari din zona respectivă.  
c) În această primă etapă a procedurii se poate solicita doar un singur loc de parcare de 

reşedinţă pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi numai dacă 
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solicitantul nu deţine garaj amplasat pe domeniul public sau un alt loc de parcare închiriat la aceeaşi 

adresă.  
d) Solicitantul va achiziţiona caietul de sarcini, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre şi 

va achita taxa de participare.  
e) În cazul în care pe un loc de parcare de reşedinţă există un singur solicitant, acesta va 

adjudeca locul de parcare la preţul de bază, acelaşi cu tariful aprobat de către Consiliul Local, fapt ce 

va fi stipulat în procesul verbal al licitaţiei .  
f) În cazul în care pe un loc de parcare de reşedinţă sunt două sau mai multe solicitări,  

se organizează licitaţie deschisă cu strigare la care preţul de pornire este tariful de bază, aprobat 

de către Consiliul Local, iar pasul minim este de 10% din preţul de pornire.  
g) În cazul în care, după epuizarea primei etape a procedurii, respectiv ulterior datei primei 

licitaţii, nu se ocupă toate locurile de parcare de reşedinţă din zona  respectivă, în scopul optimizării 

exploatării spaţiului, se pot contracta şi mai multe locuri pentru acelaşi apartament/spaţiu cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă, utilizându-se aceeaşi procedură privind depunerea documentaţiilor, 

cu următoarea licitaţie la interval de 15 zile lucrătoare după data primei licitaţii, continuându-se 
astfel, în etape, până la completarea locurilor. 

h) În aceleaşi condiţii de la litera g), pot solicita loc de parcare de reşedinţă şi persoanele 

ce deţin garaj închiriat pe domeniul public al Municipiului Roman. 
i) Licitaţiile vor fi organizate de către o comisie stabilită prin dispoziţie de primar, constituită 

din 3(trei) membri reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Roman, respectiv doi membri  din cadrul 
Direcţiei Servicii Edilitare şi un membru din cadrul Biroului Juridic Contencios . Comisia de 
licitaţie, împreună cu reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari din zona respectivă, vor stabili şi 

imobilele (blocurile) care sunt deservite de o anumită parcare din zona respectivă . 
j) Termenul de contestare a licitaţiei este de 2(două) zile lucrătoare de la data organizării 

licitaţiei, iar de soluţionare a contestaţiei de 3(trei) zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

Adjudecatarul licitaţiei este obligat ca în termen de 6(şase) zile lucrătoare de la data licitaţiei să 

încheie contractul de prestări servicii cu administratorul de parcare. În cazul în care adjudecatarul 

licitaţiei nu achită suma stabilită la data prevăzută în procesul-verbal, locul de parcare de reşedinţă 

va reveni participantului la licitaţie care a oferit preţul echivalent cu pasul imediat inferior sumei 

adjudecate. În situaţia neachitării sumei de către nici unul dintre participanţii la licitatie, locul 

rămâne vacant şi se va organiza o nouă licitaţie.  
k) contractul de închiriere loc parcare de reşedinţă poate fi reînnoit anual la expirarea 

termenului de valabilitate , caz în care locatarul respectiv trebuie să prezinte o cerere de reînnoire a 

contractului, conform anexei nr. 3, pct.6 la prezenta hotărâre, cu o nouă documentaţie, care să releve 

neschimbarea datelor contractuale în ceea ce priveşte locatarul sau, după caz, care să justifice 

eventualele schimbări intervenite, în sensul îndeplinirii condiţiilor de contractare. Documentaţia 

necesară este specificată în cererea de reînnoire şi conţine şi dovada plăţii noului contract, perioada 

de depunere a acesteia fiind ultimele 20(douăzeci) de zile lucrătoare dinaintea datei expirării 

contractului iniţial, urmând să fie întocmit un act adiţional la contract, conform anexei nr. 3 pct.7 la 

prezenta hotărâre, în care să fie specificată noua perioadă de valabilitate.  
Valoarea noului contract are la bază tariful contractului iniţial şi este proporţional cu perioada 
rămasă până la sfârşitul anului.  
 Plata se face în două tranşe egale, cu termene de plată 31 martie şi 30 septembrie a anului în curs, 

fără a mai fi necesară documentaţia prevăzută mai sus. 
l) Locurile de parcare se atribuie în mod gratuit şi prioritar persoanelor cu handicap, veteranilor 

de război, persoanelor persecutate politic şi deportate, precum şi membrilor A.F.D.P.R., dacă 

dovedesc cu acte aceste apartenenţe. 
În cazul vânzării sau închirierii unui apartament la care există închiriat un loc de parcare de 
reşedinţă, contractul de închiriere poate fi preluat de către noul proprietar sau chiriaş, prin 
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schimbarea titularului şi păstrându – se toate celelalte clauze contractuale, la cererea scrisă a acestuia 

în termen de 10(zece) zile lucrătoare de la cererea de reziliere a vechiului proprietar. 
m) În cazul în care, pe o parcare de resedinţă se efectuează  lucrări, activităţi de salubrizare 

sau dezăpezire, activităţi de citire a apometrului în situaţia în care parcarea se află în dreptul unui 

cămin de contorizare a apei, titularul contractului de închiriere are obligaţia, în urma înştiinţării 
venite din partea persoanelor autorizate, să elibereze locul de parcare, în ziua şi intervalul orar 
specificate. 

n) Formularele tipizate de caiet de sarcini, cerere închiriere, împuternicire pentru autovehicul 
de servici, proces verbal de licitaţie, contract închiriere, cerere reînnoire contract şi act adiţional de 

prelungire sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  
Art. 12. Parcările publice din Municipiul Roman vor fi administrate şi întreţinute de către 

titularul dreptului de administrare, stabilit conform hotărârii Consiliului Local. 
Art. 13. Parcările publice cu plată sunt acele spații semnalizate si marcate corespunzător, prin 

marcaj de culoare albastră și indicatoare rutiere, pentru care se percep tarife de parcare prevăzute în 
anexa nr. 2 a prezentei hotărâri. 

a) Programul de funcționare al parcărilor publice cu plată este : 
 08 – 18 de luni pâna vineri 
 08 – 14 sâmbăta 
 duminica în intervalul 08 – 14  – doar in zona piețelor 
 00- 24 de luni până duminica în Pietonal Ştefan cel Mare 
În afara intervalului orar menționat aceste parcări au regim de parcări publice fără plată. 

b) Staționarea în parcările publice cu plată este permisă numai cu plata unui tarif orar, zilnic, 
a unui abonament lunar sau in baza unui abonament tip Riveran semestrial sau anual, pentru 
persoane fizice sau juridice. Încasarea tarifului orar și zilnic se face de către distribuitoarele de 
tichete, montate în parcări, iar abonamentele lunare cât și cele tip Riveran semestriale sau anuale  vor 
fi emise de către Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră din cadrul Direcției Servicii 
Edilitare a Municipiului Roman. Cuantumul acestor tarife și abonamente este stipulat in Anexa nr. 2 
la prezenta hotărâre. 
       Utilizatorii, persoane fizice sau juridice care pot achiziționa abonament tip Riveran.  Apartenența 
acestora la anumite parcări publice cu plată, vor fi stabilite prin Dispoziţie de Primar, la 

recomandarea serviciului de specialitate.  
        Abonamentul tip Riveran, se achită anticipat pentru perioade de  un semestru sau un an, fie 

proporțional, pentru perioada rămasă până la sfârșitul semestrului sau a anului.  
        Pe formularul abonamentului tip Riveran se va înscrie strada sau indicativul parcării publice cu 
plată unde poate fi utilizat, numărul de înmatriculare al autoturismului, perioada de valabilitate şi 
termenul „Riveran”. 
        Pe timpul parcării este obligatorie afişarea abonamentului (lunar sau tip Riveran),  pe bordul 

autoturismului, la vedere, în aşa fel încât să se vadă toate datele înscrise pe acesta. 
         Abonamentul tip Riveran da dreptul titularului la ocuparea unui loc de parcare in parcarea cu 
plata pentru care a fost eliberat, fara rezervarea exclusivă a acestuia și se va elibera urmatorilor 
utilizatori: 

1. persoane fizice, cu domiciliul sau reședința legala in zona unde este amenajată parcare cu 
plată şi care fac dovada deținerii unui autoturism in proprietate sau in folosința (cu titlu 
gratuit, inchiriat, in leasing sau masina de serviciu) 

o in cazul deținerii autoturismului in folosința cu titlu gratuit, se va face dovada 
dreptului de folosință cu contract de comodat incheiat in formă autentică 

o in cazul deținerii unui autoturism de serviciu se va face dovada cu o împuternicire 
eliberata de persoana juridica titulară a dreptului de proprietate  

o în cazul deținerii autoturismului in leasing se va face dovada cu copie certificată 

conform cu originalul a contractului de leasing 



 

6 

         Abonamentul de parcare tip Riveran nu este valabil în locurile de parcare rezervate semnalizate 
cu indicatoare şi/sau marcaje pentru locuri rezervate şi în locurile interzise pentru parcare aflate în 

zona parcării sau alăturate acesteia. 
         Pentru eliberarea abonamentului tip Riveran, utilizatorul persoană fizică care deține autoturism 
şi are domiciliul sau reședința legala în zona unde este amenajată parcare publică cu plată, trebuie să 

prezinte, în copie certificată conform cu originalul, cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare 

al autovehiculului și, dupa caz,  copie după contractul de leasing, contract de comodat sau 
împuternicire de utilizare a autoturismului cazul mașinii de servici, pentru dovedirea faptului că 

solicitantul persoană fizică deţine în folosinţă autovehiculul respectiv. 
2. persoane juridice, cu sediul sau punctul de lucru în zona parcării publice respective, care 

vor face dovada cu o  copie după certificatul de înregistrare al societății și a punctului de 
lucru dacă este cazul, cartea de identitate a reprezentantului şi certificatul de înmatriculare 

al autovehiculului în copie certificata, și după caz,  copie după contractul de leasing. 
     
Utilizatorii trebuie să prezinte toate documentele originale pentru confruntare. 
c) Tichetul de parcare va avea inscripţionate următoarele informaţii minime:  

                - suma încasată; 
                 - data şi ora expirării perioadei de valabilitate;   

d) Tichetul de parcare poate face dovada plăţii tarifului de parcare doar în cazul în care este 

expus în mod vizibil pe bordul maşinii. În cazul în care reprezentanţii Poliţiei Locale sau, după caz, 

persoanele desemnate de către operatorul de parcare, nu pot verifica (citi) informaţiile înscrise pe 

tichet, vor considera parcarea ilegală (neplatită) şi vor acţiona în consecinţă. 
e) Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de către reprezentanţi ai  serviciilor 

specializate care vor avea următoarele sarcini şi atribuţii: 
       - verificarea existenţei şi a valabilităţii tichetelor de parcare expuse pe bordul autovehiculelor şi 

luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care există deficienţe sau abateri; 
        - colectarea periodică a cutiilor de la distribuitoarele de tichete de parcare în vederea predării 

sumelor încasate; 
 - verificarea şi asigurarea bunei funcţionări a distriduitoarelor de tichete de parcare; 
 - verificarea  modului de parcare a autovehiculelor; 
 - verificarea stării marcajelor şi a indicatoarelor, a salubrizării sau deszăpezirii dparcărilor 

publice cu plată; 
 - îndrumarea cetăţenilor şi rezolvarea solicitărilor îndreptăţite adresate de către aceştia. 

f) Mijloacele auto aparţinând Primăriei Municipiului Roman, cât şi serviciilor de intervenţie, 

cum ar fi poliţie, pompieri, ambulanţă, intervenţii gaz metan, apa-canal, electrica, vor fi scutite de 
plata tarifului orar numai dacă se află în timpul unei acţiuni de intervenţie.” 
  g) PLATA PARCARII PRIN SMS  

O altă modalitate de plată a staţionării în parcările cu plată este prin intermediul telefoniei 

mobile, prin transmiterea unui mesaj de tip SMS, către un număr scurt în reţelele de telefonie mobilă. 
Utilizatorul trimite un SMS care va conţine corespondentul timpului şi numărul de 

înmatriculare al autovehiculului, iar acesta va primi pe telefon un mesaj de confirmare a plăţii, 

precum şi timpul alocat parcării. 
Înainte de expirarea timpului de parcare, utilizatorul va primi o notificare prin care este 

anunţat că valabilitatea se apropie de sfârşit şi îi dă posibilitatea de a prelungi şederea. 
h)PLATA PARCARII CU CARDUL 
Această metodă de plată este similară celei cu SMS.Utilizatorul achită taxa predefinită de 

parcare cu cardul bancar, primeşte o notificare în care sunt menţionate coordonatele parcării: 

numărul de înmatriculare, ora expirării şi costul exprimat în lei, cu TVA-ul inclus. 
Utilizatorii primesc şi un e-mail în care sunt trecute datele amintite mai sus, alături de factura 

emisă pentru plata realizată cu cardul. 
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CAPITOLUL IV: CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 
 

Art. 14. Constituie contravenţie la prezentul regulament şi se sancţionează, următoarele 

fapte: 
a) încălcarea prevederilor art. 5 se sancţionează cu amendă de la 140 lei la 200 lei, aplicată 

conducătorului auto;  
 

b) încălcarea prevederilor art. 6 alin. 3 se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei în 
cazul persoanelor fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei în cazul persoanelor juridice.  

c) încălcarea prevederilor art. 10 alin. 7 se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei, 
aplicată conducătorului auto;  
           d)  în cazul parcărilor publice cu plată,  se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, 
aplicată conducătorului auto încălcarea următoarelor prevederi: 

-staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare fără tichet sau neexpunerea la loc vizibil a 
tichetelor de parcare, astfel încât să nu permită descifrarea acestora; 
-staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare, în situaţia în care durata de parcare pentru 
care a fost achitat tichetul a fost depăşită; 
-parcarea pe locurile rezervate persoanelor cu handicap; 
-parcarea cu nerespectarea marcajelor sau pe zonele haşurate. 

   e) încălcarea prevederilor art. 11 lit. m) se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. 
Art. 15. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face cu respectarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 
Art. 16. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul regulament 

se fac de către Primarul Municipiului Roman, prin împuterniciţii acestuia sau de către agenţii 

Poliţiei Locale . 
Art. 17. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice alte dispoziţii contrare se 

abrogă. 
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Taxe şi tarife privind exploatarea parcărilor de pe raza 
Municipiului Roman. 

 
 
 

1. Tarif de bază contract  închiriere  loc parcare de reşedinţă( în care este inclusă 

şi taxa de teren).............................................................................120 lei/an 

2. Tarif orar – parcări publice cu plată ................................................ 1 leu/oră 

3. Tarif  zilnic parcări publice cu plată................................................. 5 lei/zi 

4. Tarif orar parcare Pietonal Stefan cel Mare………………………. 5 lei/oră 

5. Abonament lunar Pietonal………………………………………… 200lei 

6. Abonament lunar  parcări  publice  cu plată...................................40 lei/ lună 

7. Abonament tip Riveran semestrial ……………………………….60lei 

8. Abonament tip Riveran anual …………………………………120lei 

 

În cazul modificării tarifului de bază a contractului de închiriere loc parcare de 
resedinţă, se actualizează şi valoarea contractelor încheiate la vechiul tarif de bază.  
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Anexa nr. 3_1 la H.C.L. nr. ___ din 27.09.2018      
                                                      

 MUNICIPIUL ROMAN                                                   
Nr.......................din….............................. 
 
 DIRECŢIA SERVICII EDILITARE: SERVICIUL ADMINISTRARE PARCĂRI ŞI 

SEMNALIZARE  RUTIERĂ, 
TEL. 0233/208619 
 
                 

                                  CERERE DE SOLICITARE ÎNCHIRIERE 
                                  LOC PARCARE DE REŞEDINŢĂ      
  
Către: Municipiul Roman, SERVICIUL ADMINISTRARE PARCĂRI ŞI 

SEMNALIZARE RUTIERĂ 
        
 

Subsemnatul……………………………………….., domiciliat în Roman, 
str. …………….…….                                            …………….…………nr. 

……., bl. ……, sc. ……, ap. ……, tel. fix …………………………..…………, 
 tel. mobil ……………………..…………………, reprezentant (în cazul 
persoanelor juridice) al S.C.…………………………………………..…, cu 
sediul în …..…………………..., str. ………….….......... 
……………………… , nr. …… , bl. …… , sc. …… , et. ….. , jud. ..…….., 

posesor al autoturismului cu nr.      de înmatriculare: 
…………….……………….., prin prezenta cerere solicit închirierea unui loc de 
parcare de reşedinţă în str. ………………….………………………………., 
poziţia………………..  

Declar pe propria răspundere că nu deţin garaj sau alt loc de parcare 
de reşedinţă închiriat la aceeaşi adresă - cerinţă valabilă doar pentru prima 
etapă a procedurii de închiriere (prima licitaţie) a acestui loc de parcare de 
reşedinţă.  

 

NOTA: Contractele de închiriere a locurilor de parcare de reşedinţă 
se pot încheia doar pentru autovehiculele a căror masă maximă autorizată 
nu depaşeşte 3,5 tone. 

 

      Anexez prezentei cereri următoarele documente, după cum urmează:         
 

 Pentru persoane fizice: 
- Cerere tip solicitare închiriere loc de parcare de reşedinţă (tipizat 

primărie); 
- Copie contract de vânzare-cumpărare, copie contract de închiriere 

înregistrat la Administraţia finanţelor publice, cu valabilitate de minim un 
an, copie contract de comodat sau cesiune cu valabilitate de minim un an; 

- Carte (buletin) de identitate valabil(ă), pentru dovada domiciliului în zona 
parcării de reşedinţă – original + copie; 

- Certificat de înmatriculare al autoturismului pe numele solicitantului – 
original + copie; 

- Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagină) – original + copie; 
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- În cazul autoturismului de serviciu: - împuternicire de la firmă (tipizat 
primărie)  

- certificat de înregistrare al societăţii – copie   
- Chitanţele de plată la casieria primăriei (două a 10 lei) – taxă caiet sarcini 

şi taxa participare la licitaţie 
- Adeverinţă de la asociaţia de proprietari că nu sunt datorii.                

 
Pentru persoane juridice:  

- Cerere tip solicitare închiriere loc de parcare de reşedinţă (tipizat 
primărie); 

- Carte (buletin) de identitate valabil(ă), pentru dovada domiciliului în zona 
parcării de reşedinţă – original + copie; 

- Certificat de înmatriculare al autoturismului – original + copie; 
- Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagină) – original + copie; 
- Certificat de înregistrare al societăţii – copie; 
- Prima pagină din statutul sau actul constitutiv al societăţii, pentru 

evidenţierea asociaţilor –  copie  
- Dovada adresei punctului de lucru, atunci când este cazul. 
- Chitanţele de plată la casieria primăriei (două a 10 lei) – taxă caiet sarcini 

şi taxă de participare la licitaţie 
- Adeverinţă de la asociaţia de proprietari că nu sunt datorii. 

               
 
 
 
 
 
                    DATA,                                                   SEMNATURA, 
  …………………………………          (Ştampila, în cazul persoanelor juridice)     
                                                                                                             
 
                                                                    ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunţat telefonic pentru licitatie                                               
Ora…………Data……………..                                      Data 
licitaţiei………………………. 
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 DIRECŢIA SERVICII EDILITARE 
 SERVICIUL ADMINISTRARE PARCĂRI ŞI SEMNALIZARE RUTIERĂ   
TEL. 0233/208619 
 
SC.  ………………………………………………….. 

Adresa : ……………………………………………... 

Tel/fax :……………………………………………… 

Nr. ..................... din .................................... 

                                                     ÎMPUTERNICIRE 
 
              SC. ……………………………………………………….., nr. de înregistrare la Registrul 

Comerţului…………………………..…. , CUI …………………………., reprezentată de 

Dl./Dna……….……………………………..în calitate de………………………, împuterniceşte pe 

Dl./Dna……………………………………., posesor/posesoare a CI/BI seria……nr. 

…………………. 

să utilizeze autoturismul societăţii cu nr. de înmatriculare……………………….. la adresa de 

reşedinţă. 

              Data,                                                                             Semnătura,  
                                                                                                    Ştampila,    
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 MUNICIPIUL ROMAN                                                    
 DIRECŢIA SERVICII EDILITARE 
SERVICIUL ADMINISTRARE PARCĂRI ŞI SEMNALIZARE RUTIERĂ   
  TEL. 0233/208619 
 
SC.  ………………………………………………….. 

Adresa : ……………………………………………... 

Tel/fax :……………………………………………… 

Nr. ..................... din .................................... 

                                                        ÎMPUTERNICIRE 
 
              SC. ………………………………………………… , nr. de înregistrare la Registrul 

Comerţului……………………................, CUI …………………………., reprezentată de 

Dl./Dna……………….……………………………..în calitate de………………………, 

împuterniceşte pe Dl./Dna……………………………………., posesor/posesoare a CI/BI 

seria……nr. …………………. 

să utilizeze autoturismul societăţii cu nr. de înmatriculare……………………….. la adresa de 

reşedinţă. 

              Data,                                                                             Semnătura,  
                                                                                                    Ştampila, 
 
                               Codul:  F  IPA  SAPSR/DSE              Ediţia:1            Revizia:1                Nr.ex.: 1 
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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 
 

DIRECŢIA SERVICII EDILITARE    
Serviciul: ADMINISTRARE PARCĂRI ŞI SEMNALIZARE RUTIERĂ 
 Nr. _________ din _____________   
 

CAIET DE SARCINI 
PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCULUI DE PARCARE DE REŞEDINŢĂ SITUAT ÎN 

ROMAN 

STR. ………………………………………………………  

POZIŢIA ………………………………. 

                1.    Obiectul închirierii 

       1.1.  Terenul situat în Municipiul Roman, 
str…………………………………….…………   poziţia………………………… , 

precizat în schiţa anexă este destinat pentru închirierea unui loc de parcare de 
reşedinţă aprobat de Consiliul Local. 

       1.2.  Terenul se închiriază prin licitaţie deschisă cu strigare, conform 
prevederilor  prezentei hotărâri. 

       1.3.  În cazul în care pentru un loc de parcare este un singur solicitant, locul se 
va atribui acestuia la preţul de bază aprobat prin hotărâre a Consiliului Local. 

       1.4.  Terenul aparţine domeniului public al Municipiului Roman şi este în 
administrarea Consiliului Local. 

               2.    Durata închirierii 

        2.1.   Terenul situat în Roman, str. 
…………………………………………….… , poziţia ………………., se închiriază 
prin licitaţie deschisă cu strigare, în urma adjudecării, pe perioada de 1 an sau pe 
perioada rămasă până la sfârşitul anului în curs, cu programul orar 0 – 24, cu 
posibilitatea prelungirii exprese sau tacite. 

               3.    Condiţii de participare 

        3.1.   Pot participa la licitaţie persoanele fizice domiciliate sau persoanele 
juridice proprietare sau chiriaşe ale unor apartamente/spaţii cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă, în imobilele arondate acestor parcări. 
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        3.2.   Persoanele fizice sau juridice înscrise la punctul 3.1. pot participa la 
licitaţie dacă posedă autovehicul proprietate sau luat spre folosinţă, cu documente 
legale, şi care să nu aibă masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. 

        3.3.  Participă la licitaţie doar persoanele (fizice sau juridice) ce nu deţin garaj 
amplasat pe domeniul public, nu sunt deţinătoare de curte cu posibilitate de parcare 
şi nu au închiriat un alt loc de parcare de reşedinţă la adresa respectivă. 

               4.   Obligaţii 

         4.1.   Adjudecatarul licitaţiei se obligă: 

a) să achite contravaloarea chiriei integral la termenele stabilite. 
b) să comunice administratorului orice fel de modificare intervenită în statutul 

său juridic sau în datele de identificare. În cazul în care locatarul a 

înstrăinat autoturismul sau apartamentul, acesta are obligaţia ca în termen 

de 10 zile să înştiinţeze Primăria Municipiului Roman. 
c) să respecte marcajele şi semnalizările spaţiului de parcare de reşedinţa 

închiriat; 
d) să întreţină corespunzător spaţiul de parcare de reşedinţă închiriat, să nu 

producă distrugerea acestuia, să nu execute lucrări de reparaţii auto, să nu-l 
folosească pentru depozitare, să menţină curăţenia atât pe timp de vară, cât 
şi pe timp de iarnă; 

e) să comunice în scris, anticipat, cu cel puţin 30 de zile intenţia de a renunţa 

la contractul de închiriere; 
f) să suporte contravaloarea chiriei până la predarea efectivă a spaţiului de 

parcare închiriat; 
g) să prezinte, la reînnoirea expresă  a contractului de prestări servicii parcare 

de reşedinţă, certificatul de înmatriculare al autoturismului care face 

obiectul contractului şi BI/CI cu dovada domiciliului în zona arondată 
parcării. 

h) în cazul în care contractul se reziliază din iniţiativa adjudecatarului, înainte 

de ajungerea la termen, se va restitui partea de chirie aferentă perioadei 

rămase până la expirarea contractului. 
 
5.   Documente necesare  

        5.1.  Documente necesare pentru persoane fizice : 
- Cerere tip solicitare închiriere loc de parcare de reşedinţă (tipizat Primărie) ; 
- Carte (buletin) de identitate valabil(ă) sau, după caz, contract de vânzare-

cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat pentru dovada 
domiciliului în zona parcării de reşedinţă – original + copie 

- Certificat de înmatriculare al autoturismului pe numele solicitantului – 
original + copie  

- Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagina) – copie ; 
- În cazul autoturismului de serviciu: - împuternicire de la firmă (tipizat 

primărie) , 
   - certificat de înregistrare al societăţii - copie  
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    5.2.   Documente necesare pentru persoane juridice: 

- Cerere tip solicitare închiriere loc de parcare de reşedinţă (tipizat primărie); 
- Certificat de înmatriculare al autoturismului – original + copie; 
- Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagină) – original + copie; 
- Certificat de înregistrare al societăţii – copie; 
- Prima pagină din statutul sau actul constitutiv al societăţii, pentru evidenţierea 

asociaţilor  - copie; 
- Dovada adresei punctului de lucru, atunci când este cazul. 

   
          5.3.   Atât persoanele fizice, cât şi cele juridice, pe lângă documentele înscrise 
la punctele  
5.1. si 5.2., vor trebui să prezinte şi documentele care să facă dovada că:                                              
              

- nu au datorii către asociaţia de proprietari la care sunt arondaţi.  
- au achitat taxele prevăzute la art. 6.1. 
- nu au datorii către bugetul local   

 
                  6.  Taxa caiet de sarcini şi taxa de participare 
         6.1.  În vederea participării la licitaţie, solicitantul este obligat să depună la 
organizator: 

                 - Taxă caiet sarcini ………………………………. 10 lei 

                 - Taxă participare………………………………… 10 lei  

                  7.  Elemente de preţ 

         7.1. Preţul de pornire la licitaţie este echivalentul în lei a 120 lei/loc/an sau 
………. lei/loc/an (proporţional cu perioada rămasă până la data de 31 decembrie). 

         7.2. Pasul minim este de 10% din preţul de pornire 

         7.3. Preţul licitat al închirierii va fi cel puţin egal cu cel înscris la punctul 7.1. 
şi va reprezenta contravaloarea în lei la data plăţii. 

                  8.  Data licitaţiei 

          8.1. Licitaţia va avea loc în data de …………………………. ora 

……………….., în sala de sedinţe a Primăriei Roman. 

                 9.  Termen de contestaţie 

          9.1. Termenul de contestare a licitaţiei este de 2 zile lucrătoare de la data 
organizării licitaţiei şi se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de către 
Primarul Municipiului Roman. 

                 Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de 
închiriere. 
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Vă veţi prezenta în perioada …………………………..., 
în vederea ridicării Contractului de închiriere a locului de 

parcare de reşedinţă adjudecat 

                                  

                                                     

 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  

                         Nr. ................... din .............................. 

 

Proces verbal al comisiei de licitaţie 
Încheiat astăzi, ……………..........….., orele 17,00 

 

În cadrul şedinţei de licitaţie privind închirierea parcării de reşedinţă, situată în 

_______ ______________________________________ 
 Comisia de licitaţie numită prin Dispoziţia nr. 19 din 08.01.2018, modificată prin 

Dispoziţia nr. 543 din 19.06.2018, constituită din: 

1. Bogdan Dănăilă – Şef Serviciu Administare Parcări şi Semnalizare Rutieră 
2. Maricica Ştefănescu  –  Direcţia Servicii Edilitare 
3. Raluca Ciomîrtan – Biroul Juridic Contencios 

 
Membrii supleanţi: 

 
1. Angela Sauciuc  –  Serviciul Administare Parcări şi Semnalizare Rutieră 
2. Popa Gabriel - Serviciul Administrare Parcări şi Semnalizare Rutieră 
3.   Irimia Elena Simona - Biroul Juridic Contencios 

 
 
                   
 Constată că au fost îndeplinite condiţiile legale, precum şi publicarea anunţului 

privind licitaţia în presa locală şi prin afişare la sediile ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI.

    

 Preşedintele comisiei declară şedinţa deschisă şi anunţă numele ofertanţilor            

Pentru locul de parcare de reşedinţă nr. P _____ /____ din zona Str.________________,  
identificată prin schiţa anexă, s-au înscris următoarele persoane: 

  

mailto:primaria@primariaroman.ro
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Participanţi prezenţi la licitaţie:                Semnătura 

1._______________________________________________           _____________________ 

2._______________________________________________           _____________________ 

3________________________________________________ _____________________ 

4________________________________________________ _____________________ 

 

 Conform anexei nr. 2 preţul de pornire al licitatiei aferent unui loc de parcare este de 

120 lei/an/persoană fizică  sau persoană juridică, preţul incluzând şi TVA. 

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare.  

Pasul minim stabilit pentru licitaţie este de 10% din preţul de pornire. 

 

Licitator  ……………………………….......         oferă preţul de ……………………… lei/an 

Licitator   ………………………………......         oferă preţul de ……………………… lei/an 

Licitator  ……………………………….......         oferă preţul de ……………………… lei/an 

Licitator ……………………………….......           oferă preţul de ……………………….lei/an 

Licitator  ……………………………….......         oferă preţul de ……………………….lei/an 

Licitator  ……………………………….......         oferă preţul de ……………………….lei/an 

Licitator ……………………………….......           oferă preţul de ……………………… lei/an 

Licitator  ……………………………….......         oferă preţul de ……………………… lei/an 

Licitator  ……………………………….......         oferă preţul de ……………………… lei/an 

Licitator  ……………………………….......         oferă preţul de ……………………… lei/an 

Licitator ……………………………….......           oferă preţul de ……………………… lei/an 

Licitator  ……………………………….......         oferă preţul de ……………………….lei/an 

Licitator ……………………………….......           oferă preţul de ……………………….lei/an 

Licitator ……………………………….......          oferă preţul de ……………………….lei/an 

Licitator  ……………………………….......         oferă preţul de ……………………… lei/an 

Licitator  ……………………………….......         oferă preţul de ……………………… lei/an 

 

Deoarece la a treia strigare nu a fost oferit un preţ mai mare decât al d-lui(d-na) 

………………………………….., comisia constată că locul de parcare de reşedinţă nr. 

P______/______, din zona…………………………., a fost adjudecat la preţul de ……. lei/an 

de către dl/dna …………………………………………………………………….. 

Observaţiile Comisiei de licitaţie sau ale participanţilor: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Termenul de contestaţie al licitaţiei este de 2 (două) zile lucrătoare de la data licitaţiei. 
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Eventualele contestaţii se vor depune la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului 

Roman şi vor fi soluţionate în termen de 3 (trei) zile lucrătoare. 

Prezentul proces verbal, încheiat în două exemplare, se supune la vot de către 

preşedintele comisiei şi se aprobă cu votul  a  3  membri din  3   . 

 Preşedintele  declară licitaţia închisă. 

 

Comisia de licitaţie,       Semnătura, 

 

1.   Bogdan Dănăilă                                                         .......................................... 

 

2.   Maricica   Ştefănescu                                                      ..................................... 

 

3.    Raluca Ciomîrtan                                                         ……………………….. 

  

Membrii supleanţi: 
 

                  

1. Angela Sauciuc               ............................................ 

 

2. Popa Gabriel                                                               …………………………… 

 

3.Irimia Elena Simona                                                     …………………………..  

 

 

 

           

 Participanţi,       Semnătura, 

 

1. .................................................................                .......................................... 

2. .................................................................                    .......................................... 

3..................................................................                     ..........................................        

4..................................................................                     ..........................................               

5..................................................................                     .......................................... 
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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 
                                    
Emitent: Serviciul emitent: Administrare parcări si semnalizare rutieră 
Nr. __________din______________                          E-mail: primaria@primariaroman.ro 

                            

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOC PARCARE DE 
REŞEDINŢĂ PE DOMENIUL PUBLIC 

 
    Având în vedere procesul verbal de licitaţie nr........................... 

din............................. şi prevederile prezentei hotărâri s-a încheiat prezentul 
contract de închiriere loc de parcare de reşedinţă pe domeniul public, după cum 
urmează : 

 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
Art. 1 MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, cod fiscal 

2613583, reprezentat legal prin Lucian Ovidiu Micu, având funcţia de Primar, în calitate de 

„ADMINISTRATOR ” 
 şi  
d-nul/d-na .............................................................................................., legitimat(ă) cu ......... 
seria ......... nr. .....................CNP............................................, adresa 
................................................................................................,      ……………………reprezentant 

(în cazul persoanelor juridice) al S.C. ................................................................... cu sediul în 
Roman ,   str. ...............................................nr. ............ ,bl. ....... ,et. ..... ,ap. ....... , nr. de 
înregistrare la Registrul Comerţului ....................................... , C.U.I. .........................................  

în calitate de “ LOCATAR ”. 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Art. 2 Obiectul contractului îl constituie închirierea unui loc de PARCARE DE REŞEDINŢĂ 

AUTOTURISME, situat în Municipiul Roman, după cum urmează:  
 

Număr 
înmatriculare 

 
Poziţia 

 
Strada 

 
Detalii parcare 

  
P _____/ 
___    

  

 
III. TERMENUL: 
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Art. 3   Contractul privind închirierea locului de parcare de reşedinţă nr. P_______/__________ 
are valabilitate de la data încheierii până la sfârşitul anului în curs şi are efect  în intervalul orar 

0 - 24.      
La expirarea duratei contractului, acesta se va prelungi în mod tacit până la sfârşitul anului 

următor, în cazul în care niciuna dintre părţi nu a notificat denunţarea unilaterală şi titularul 

contractului achită chiria contractuală la termenele stabilite. 

IV. CHIRIA: 
Art. 4  Chiria stabilită pentru închirierea unui loc parcare de reşedinţă este de 120 lei / an / loc 
de parcare de reşedinţă, inclusiv TVA sau proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul 

anului în curs, respectiv … lei. 
Art. 5  Plata chiriei se poate face integral, cu termen de plată data de 31 martie sau în două 

tranşe egale, având ca termene de plată 31 martie, respectiv 30 septembrie a anului în curs. 

Neplata la termen atrage majorări de întârziere, conform legislaţiei în vigoare. 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
Art. 6  Obligaţiile locatorului (administratorului): 
a) să predea locul de parcare de reşedinţă marcat şi semnalizat adecvat – în funcţie de condiţiile 

meteorologice; 
b) să verifice modul de utilizare şi de întreţinere al spaţiului de parcare de reşedinţă; 
c) să refacă periodic marcajele (în funcţie de condiţiile meteorologice) atunci când este nevoie 

şi, unde este necesar, să amplaseze semne de parcare de reşedinţă, pe cheltuiala 
administratorului; 

d) să asigure locul de parcare de reşedinţă, conform H.C.L. nr. XXX/2018; 
e) să restituie chiriaşului contravaloarea chiriei în cazul în care acesta înstrăinează autoturismul 

înainte de expirarea contractului, proporţional cu perioada rămasă din contract în care nu se 

utilizează locul de parcare de reşedinţă respectiv; 
f) să dispună măsuri pentru eliberarea locurilor de parcare care fac obiectul închirierii şi care 

sunt ocupate de alte autoturisme;                                                            
       Art. 7 Obligaţiile locatarului: 

a) să achite contravaloarea chiriei la termenele stabilite; 
b) să comunice administratorului orice fel de modificare intervenită în statutul său juridic sau 

în datele de identificare. În cazul în care locatarul a înstrăinat autoturismul sau 

apartamentul, acesta are obligaţia ca în termen de 10 zile să înştiinţeze Primăria 

Municipiului Roman; 
c) să respecte marcajele şi semnalizările spaţiului de parcare de reşedinţă închiriat; 
d) să întreţină corespunzător spaţiul de parcare de reşedinţă închiriat, să nu producă 

distrugerea acestuia, să nu execute lucrări de reparaţii auto, să nu-l folosească pentru 

depozitare, să menţină curăţenia atât pe timp de vară, cât şi pe timp de iarnă; 
e) să predea spaţiul de parcare de reşedinţă la expirarea contractului (să elibereze 

amplasamentul); 
f) să comunice în scris, anticipat, cu cel puţin 30 de zile înainte, intenţia de a renunţa la 

contractul de închiriere; 
g) să prezinte, la reînnoirea expresă a contractului de prestări servicii parcare de reşedinţă, 

certificatul de înmatriculare al autoturismului care face obiectul contractului şi BI/CI al 

titularului de contract; 
 

VI.   SUBÎNCHIRIEREA SAU CESIUNEA: 
Art. 8 Pe durata contractului, locatarului îi este interzisă subînchirierea, cesiunea sau orice 

altă formă de înstrăinare către terţi a locului de reşedinţă închiriat;     
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VII. ÎNCETAREA, REZILIEREA: 
     Art. 9 Contractul de închiriere încetează dacă una din părţi notifică celeilalte părţi 

denunţarea unilaterală.          În cazul în care niciuna dintre părţi nu denunţă expres contractul, 

acesta se prelungeşte tacit până la sfârşitul anului următor. 
    Art.10  În cazul rezilierii contractului prin denunţare unilaterală de către locatar, acesta nu mai 

are dreptul de a închiria un loc în aceeaşi parcare, pentru o perioadă de 1(un)an. 
     Art. 11  Contractul de închiriere se poate rezilia prin acordul părţilor, cu respectarea 

termenului prevăzut la art. 7 litera f. 
 
Art. 12  Rezilirea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale operează de 

drept fără îndeplinirea unor alte formalităţi. 
 
Art. 13 Rezilierea unilaterală a contractului din iniţiativa administratorului locului de parcare 

poate fi făcută în cazuri justificate de interes public, pentru motive de utilitate publică, 

revendicări ale foştilor proprietari, alte  prevederi ale  regulamentului cu privire la regimul, 
amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman şi 

ale legislaţiei.   
 

VIII. CLAUZE SPECIALE 
Art. 14  Orice modificare în contract se face cu acordul scris al administratorului locului de 

parcare de reşedinţă. 
 

IX.     DISPOZIŢII FINALE: 
Art.15 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, azi ……………………...câte 

unul pentru fiecare parte contractantă. 
 

  ADMINISTRATOR  PARCARE,  
       MUNICIPIUL  ROMAN                                                                          LOCATAR, 
 
  Primar,                                                                                                                  
           Lucian  Ovidiu  Micu 
 
 
  Secretar, 
           Jr. Gheorghe Carnariu 
 
 
  Reprezentant Birou juridic, 
 
            
 

Serviciul  administrare parcări  şi semnalizare rutieră 
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 MUNICIPIUL ROMAN                                                   Nr.................din.............................. 
 DIRECŢIA SERVICII EDILITARE 
 SERVICIUL ADMINISTRARE PARCARI  ŞI  SEMNALIZARE RUTIERĂ  
 TEL. 0233  208619 
 
                 
                   CERERE DE REÎNNOIRE CONTRACT  ÎNCHIRIERE 
                               LOC PARCARE DE REŞEDINŢĂ      
  
 
Către: Mun. Roman, D.S.E., Serviciul administrare parcări şi semnalizare rutieră 
 
     Subsemnatul………………………………………. domiciliat în Roman, str. …………….  
……………………nr. ……., bloc. ……, sc. ……, ap. ……, tel. fix …………………………, 
 tel. mobil …………………………………, reprezentant(în cazul persoanelor juridice) al 
S.C. ……………………………………, cu sediul în …………………..., str. ………….......... 
……………………… , nr. …… , bl. …… , sc. …… , et. …… , jud. …………….., posesor al 
autoturismului cu nr. de înmatriculare ……………………….., prin prezenta cerere solicit 
reînnoirea contractului nr. ……….. din………………………privind închirierea locului de 
parcare de reşedinţă poziţia………….. din strada……………………………………….. . 
 
 
     Anexez prezentei cereri următoarele documente, după cum urmează:         
 
 Pentru persoane fizice: 

- Cerere tip reînnoire contract de închiriere loc de parcare de reşedinţă (tipizat 
Primărie); 

- Carte (buletin) de identitate valabilă, pentru dovada domiciliului în zona parcării de 
reşedinţă – original + copie; 

- Certificat de înmatriculare al autoturismului pe numele solicitantului – original + 
copie; 

- Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagina) – original + copie; 
- În cazul autoturismului de serviciu: - împuternicire de la firma (tipizat Primarie), 
                                                                - certificat de înregistrare al societăţii – copie   
- Dovada achitării chiriei (chitanţă de la casieria Primăriei) pentru următoarea perioadă 

de 1(un) an sau ............ luni.              
                                           

Pentru persoane juridice:  
- Cerere tip reînnoire contract de închiriere loc de parcare de reşedinţă (tipizat 

Primarie); 
- Certificat de înmatriculare al autoturismului – original + copie; 
- Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagina) – original + copie; 
- Certificat de înregistrare al societăţii –  copie; 
- Prima pagină din statutul sau actul constitutiv al societăţii, pentru evidenţierea 

asociaţilor –  copie  
- Dovada adresei punctului de lucru, atunci când este cazul. 
- Dovada achitării chiriei (chitanţă de la casieria Primăriei) pentru următoarea perioadă 

de 1(un) an. 
 

                   DATA,                                                             SEMNĂTURA 
  …………………………………                      (Ştampila, în cazul persoanelor juridice)     
                                        
                                                                              ……………………………………… 
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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 
 

Emitent: D.S.E. –Serviciul administrare parcări şi semnalizare rutieră 

Nr. ________ din ____________                E-mail: primaria@primariaroman.ro 
                  

 
 

ACT ADIŢIONAL 
LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE LOC PARCARE 

DE REŞEDINŢĂ Nr. ................ din .......................... 
 

  Încheiat între MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, 

cod fiscal 2613583, reprezentat legal prin Lucian Ovidiu Micu, având funcţia de Primar, în 
calitate de „ADMINISTRATOR ”, pe de o parte şi 
       D-nul/D-na 
......................................................................................................................................, 
adresa..........................................................................................................................................................
...., reprezentant (în cazul persoanelor juridice) al S.C. 
………….................................................................... cu sediul în …………………..……., str. 
………............................................nr. ............, bl. ....... ,et. ..... ,ap. ....... , nr. de înregistrare la 
Registrul Comerţului ....................................... , C.U.I. ........................................, în calitate de 
„LOCATAR ”, pe de altă parte, care au stabilit următoarele: 
1) Articolul 3 din Contractul de închiriere loc de parcare de reşedinţă pe domeniul public se 

modifică şi va avea următorul conţinut:  
„Contractul privind închirierea locului de parcare de reşedinţă nr. _____/_____ are valabilitate 
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie ale anului în curs şi are efect în intervalul orar 0,00-
24,00. La expirarea duratei contractului, acesta se va prelungi în mod tacit până la sfârşitul 
anului următor, în cazul în care nici una dintre părţi nu a notificat denunţarea unilaterală şi 
titularul contractului achită chiria contractuală la termenele stabilite.” 

  2)  Celelalte clauze ale contractului rămân nemodificate. 

   
 
  ADMINISTRATOR  PARCARE,                                                           LOCATAR, 
       MUNICIPIUL  ROMAN     
                       
Primar, Lucian Ovidiu Micu                                                        ……………………….. 
        ..........................................                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Secretar, Jr. Gheorghe Carnariu 
        .................................... 
Director D.S.E.,  
        ..................................... 
Reprezentant juridic,  
        .......................................    
Serviciul administrare parcări şi semnalizare rutieră,  
        ......................................     
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LOCAŢIILE  

PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ 

 

   Locaţiile parcărilor publice cu plată, evidenţiate prin marcaj de 
culoare albă și indicatoare rutiere, sunt următoarele: 

1. Str. Dobrogeanu Gherea  
2. Bd.Roman  Muşat 
3. Str. Ştefan cel Mare 
4. Pietonal Ştefan cel Mare 
5. Piața Roman –Vodă 
6. Str. Tineretului 
7. Str. Oituz  
8.  Str. Libertații 
9. Str Cuza Vodă 
10. Str. Unirii(în spatele Casei de cultură)  
11. Parcarea din zona fântânii arteziene situate pe Bd. 

Roman Muşat, vis-à-vis de Spitalul vechi  
12. Parcarea  dintre  sediul Telekom şi clădirea Poştei din 

Str. Cuza Vodă . 

 

 



 

                
   MUNICIPIUL ROMAN  

             Piaţa Roman-Vodă nr.             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. 17597 din 24.09.2018  
 

 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
Regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe 

raza Municipiului Roman 
 
 
 Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 101/2012 s-a aprobat 
Regulamentul privind Regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de 

parcare situate pe raza Municipiului Roman prin care s-au reglementat atât 
sistemul de parcări cu plată cât și regimul parcărilor de reşedință. 
      Aplicarea acestei reglementari inițiale în timp, a impus o serie de modificări 

sau completări, care au fost aprobate prin mai multe hotărâri. Având în vedere 

că aceste modificări sunt aprobate prin acte administrative diferite, se impune 
aprobarea unei forme actualizate, unitare, care să facă actul mai facil de 
cunoscut și aplicat.   
     Separat de aceste aspecte, în acest moment se impune completarea acestui act 
administrativ cu reglementarea regimului juridic al zonelor care au fost 
reabilitate prin finanțari nerambursabile și care au fost exploatate până în acest 

moment în regim de post implementare. Mai exact, aceste zone nu puteau fi 
generatoare de venit. Cum aceasta perioadă, a expirat se impune includerea 
acestor zone în regimul de parcări publice cu plată. 
   Pentru a înlătura eventualele nemulțumiri ale utilizatorilor care locuiesc în 
imediata vecinătate a acestor parcări publice cu plată, se impune reglementarea 
unor facilități pentru aceștia, care să asigure un echilibru în utilizarea acestor 
locuri de parcare. 
         În acest sens, se impune completarea Regulamentului privind regimul 
juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului 

Roman, cu reglementări care să vizeze dreptul ca persoanele fizice sau juridice 
din proximitatea acestor parcări publice cu plată, să poată beneficia de 



 
abonamente de tip riveran, eliberate de către Serviciul Administrare Parcări şi 

Semnalizare Rutieră, din cadrul Direcţiei Servicii Edilitare. 
     Astfel, se va completa și modifica art. 13 din Regulament, în sensul 
introducerii unui abonament anual tip Riveran, al cărui preț să fie echitabil 

pentru utilizatori. 
 
          În considerarea celor expuse, propun spre analiză și aprobare, proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind Regimul juridic, 
întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului 

Roman- forma actualizată.  
 
 
 

                                              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 şi Semnalizare Rutieră 
Nr. 17598  din  24.09.2018 
 

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul 
juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza 

Municipiului Roman 
 
      În scopul optimizării activității de administrare a parcărilor, se impune 
aprobarea unei forme actualizate, unitare a Regulamentului privind regimul 
juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului 

Roman, care să facă actul mai facil de cunoscut și aplicat.   
     Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 101/2012 s-a aprobat 
Regulamentul privind Regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de 

parcare situate pe raza Municipiului Roman prin care s-au reglementat atât 
sistemul de parcări cu plată, cât și regimul parcărilor de reşedință. 
      Aplicarea acestei reglementari inițiale în timp, a impus o serie de modificări 

sau completări, care au fost aprobate prin mai multe hotărâri. Avand în vedere 

ca aceste modificări sunt aprobate prin acte administrative diferite, se impune 

aprobarea unei forme actualizate, unitare, care să facă actul mai facil de 

cunoscut și aplicat.   
     Separat de aceste aspecte, în acest moment se impune completarea acestui act 
administrativ cu reglementarea regimului juridic al zonelor care au fost 
reabilitate prin finanțari nerambursabile și care au fost exploatate până în acest 

moment în regim de post implementare. Mai exact, aceste zone nu puteau fi 
generatoare de venit. Cum aceasta perioadă, a expirat se impune includerea 

acestor zone în regimul de parcări publice cu plată. 
   Pentru a înlătura eventualele nemulțumiri ale utilizatorilor care locuiesc în 

imediata vecinătate a acestor parcări publice cu plată, se impune reglementarea 

unor facilități pentru aceștia, care să asigure un echilibru în utilizarea acestor 

locuri de parcare. 



 
         În acest sens, se impune completarea Regulamentului privind regimul 
juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului 

Roman, cu reglementări care să vizeze dreptul ca  persoanele fizice sau juridice 
din proximitatea acestor parcări publice cu plată, să poată beneficia de 

abonamente de tip riveran, eliberate de către Serviciul Administrare Parcări şi 

Semnalizare Rutieră, din cadrul Direcţiei Servicii Edilitare. 
      

 
Astfel, se va completa și modifica art.13 din Regulament, în sensul 

introducerii unui abonament anual tip Riveran, al carui preț să fie echitabil 
pentru utilizatori. 
 
 
 
          Director D.S.E.,                                          Șef  S.A.P.S.R.                                    
         Costel ENACHE                                       Bogdan DĂNĂILĂ                                                 

 


