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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.
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