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I. Prezentare generală 
 Municipiul Roman are o populaţie de aproximativ 76.000 locuitori si este situat în centrul 

Moldovei, pe artera principală de circulaţie a acesteia, atât feroviar cât şi auto, făcând parte din 

magistrala de cale ferată Bucureşti – Ploieşti – Adjud – Suceava – Dorneşti – Cernăuţi – Varşovia, 

şi a şoselei de interes european E 85, care leagă România de Polonia prin Ucraina, şi de Turcia şi 

Grecia prin Bulgaria. Vatra oraşului este situată în centrul Podişului Moldovei, la confluenţa 

râurilor Moldova şi Siret, având o suprafaţă de ≈ 3008 hectare din care 1378 intravilan. 

 Drumul European E 85 tranzitează municipiul Roman prin centrul acestuia având prevăzuta 

pe această porţiune patru benzi de circulaţie pentru autoturisme. Datorita numărului mare de 

autoturisme ce staţionează în zona centrală a municipiului o bandă de circulaţie a drumului 

European 85 este in permanenţă blocată pe un sens de circulaţie de autoturismele parcate pe 

aceasta bandă. În acest fel se încalcă dispoziţiile legale in vigoare care interzic staţionarea 

autovehiculelor pe drumurile naţionale şi europene. 

 Din punct de vedere economic, datorită poziţiei geografice propice, Municipiul Roman a 

avut dintotdeauna o bogată activitate economică şi comercială. În prezent în Municipiul Roman 

sunt înregistrate peste 378 de societăţi, care acoperă diferite ramuri economice: transport, 

industrie, servicii şi agricultură. Principalele ramuri ale economiei în municipiul Roman sunt 

reprezentate de: industria prelucrătoare (textile, îmbrăcăminte, încălţăminte, pielărie, prelucrarea 

lemnului, industria chimică, energetică, industria materialelor de construcţii, industria 

constructoare de utilaje), comunicaţiile, transportul, comerţul, turismul şi serviciile imobiliare. 

 În Municipiul Roman sunt constituie 71 asociaţii de locatari/proprietari aferente celor 724 

blocuri în care se află 19.500 apartamente, locuite de aproximativ 56.100 de persoane. Din 

analiza datelor prezentate mai sus rezultă că pentru locuitorii celor 19.500 de apartamente 

conform legislaţiei in vigoare ar fi necesar cel puţin un loc de parcare aferent fiecărui apartament, 

ceea ce ar presupune un efort investiţional însemnat din partea Autorităţii publice locale si al 

operatorilor acestor servicii. 
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 În municipiului Roman Serviciul de parcare nu este infiintat, desi acesta ar trebiu sa fie un 

serviciu public local de gospodărie comunală, organizat, coordonat, reglementat, condus, 

monitorizat şi controlat de autoritatea administraţiei publice locale. 

 Pe raza municipiului Roman sunt 2 operatori care gestionează cele 3 parcări cu timp limitat 

şi anume S.C. NORD EST GROUP S.R.L. şi S.C. PARC AUTO S.R.L., societăţi comerciale cu 

capital integral privat cu care Autoritatea locală are încheiate contracte de închiriere  a spatiilor de 

parcare din municipiu.  

 În contractele încheiate nu au fost menţionate clauze referitoare la: 

- programul  lucrărilor de investiţii (modernizări, extinderi, dezvoltări) şi al lucrărilor de 

întreţinere, reparaţii curente, reabilitări; 

- sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii şi programele de 

reabilitări, reparaţii; 

- indicatorii de performanta ce ar fi trebuit stabiliţi prin caietul de sarcini şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a serviciului referitor la  calitatea şi cantitatea serviciilor prestate şi modul 

de evaluare a acestora, condiţii şi garanţii, ceea ce a condus la  imposibilitatea determinării 

economicităţii, eficienţei şi a eficacităţii  aceastei activitatăţi. 

- nivelul tarifelor practicate de către operator ( tarife ce nu sunt fundamentate pe baza 

costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi a profitului 

operatorului). 

           Aprobarea tarifelor pentru parcare trebuie să fie făcuta de către Consiliului Local în 

condiţiile respectării următoarelor cerinţe: 

a)  asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelurile de calitate şi indicatorii de 

performanta stabiliţi de Consiliul Local prin caiete de sarcini, regulamentele de organizare şi 

funcţionare a serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz; 

b) realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe 

perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile 

contractante; 
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c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi 

privat al unităţii administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de parcare în municipiu. 

 Autorităţile locale au avut intenţia de delegare a gestiunii, dar nematerializată în final, 

motivat de reacţia cetăţenilor şi a mass-media cu privire la această modalitate de gestionare a 

serviciului. 

 Deşi s-a emis R.O.F. nu s-au stabilit nivelurile de calitate şi indicatorii de performanta ai 

serviciului, precum şi modul de tarifare - facturare şi încasare a contravalorii serviciilor 

furnizate/prestate.  

 Contractele de delegare a gestiunii realizate prin închiriere nu au fost însoţite de 

următoarele anexe: 

a) caietul de sarcini; 

b) regulamentul de serviciu; 

c) inventarul bunurilor proprietate publica şi privată, aferente serviciului; 

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului de 

parcare. 

 Autorităţile publice locale nu au consultat asociaţiile de locatari în vederea identificării 

parcărilor de reşedinţă, adoptarea normelor locale, şi nici nu au realizat o informare periodică 

despre politicile de dezvoltare a acestui serviciu public, cu toate că acestea reprezintă obligaţii 

prevăzute de lege. Autorităţile administraţiei publice nu au identificat împreună cu asociaţiile de 

proprietari spaţiile aflate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor, care pot fi amenajate ca parcări 

de reşedinţa. 

  În consecinţă, nu au atribuit aceste parcări de reşedinţă cu plata  pe bază de abonament, 

contrar prevederilor art. 24 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local . 

 În cazul activităţii „Parcări" nu s-a elaborat un studiu de oportunitate pe baza căruia să se 

poată decide care dintre formele de gestiune este cea mai indicată şi nu s-a elaborat şi aprobat 



 

S.C. PINCONSULT SRL 
Str. Mărăşeşti nr. 30, Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi 

C.U.I: R018504850; Nr. Înregistrare: J25/159/21.03.2006, 
Cont: RO06BTRL02601202469323XX Banca Transilvania, 

Tel: 0214238039; Fax: 0352401014; Mobil; 0749183700 
 

 

 7 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui serviciu, aşa cum prevede legea. 

 De asemenea, pentru  serviciul de „Parcări" autorităţile locale nu s-au organizat şi nu au 

luat masuri in vederea atribuirii locurilor de parcare de reşedinţă lăsând aceste activităţi la 

latitudinea beneficiarilor de autoturisme. 

 In acest caz, autorităţile administraţiei publice locale şi-au asumat nemijlocit toate sarcinile 

şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, finanţarea, gestionarea şi controlul 

funcţionarii serviciului de administrare a domeniului public, respectiv administrarea şi exploatarea 

infrastructurii aferente serviciului „Parcări". 

 Autoritatea locală nu a stabilit strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi 

lung a serviciului public, în conformitate cu prevederile art. 27 din O.G. 71/2002.  Aceste prevederi 

sunt cuprinse si in Legea nr. 51/2006. Autorităţile nu au înfiinţat şi organizat un serviciu în cadrul 

aparatului propriu bazat pe efectuarea unor studii de fundamentare (art. 9 din O.G. 71/2002) 

 Autorităţile nu au elaborat şi aprobat norme locale, regulamente de serviciu şi R.O.F. a 

operatorilor, în termen de 3 luni de la publicarea normelor-cadru şi a regulamentelor cadru ( art. 

28 lit. i din O.G. 71/2002 ). 

 In perioada 2002-2005 s-au identificat un număr de 4 noi spatii de parcare care au fost 

amenajate şi pentru care s-au executat anual lucrări de întreţinere - reparaţii si marcaje. Aceste 

acţiuni au fost realizate şi urmărite de către Serviciul Investiţii din cadrul primăriei. 

 Nici autorităţile publice locale şi nici operatorii nu s-au preocupat in mod deosebit de 

informarea şi sondarea opiniei populaţiei şi a celorlalţi beneficiari ai serviciului de „Parcări". 

 Referitor la această activitate a fost efectuat un sondaj de opinie a beneficiarilor serviciilor 

de parcare, din municipiul Roman, fără însă a utiliza corespunzător tehnicile de specialitate privind 

eşantionarea, chestionarea, centralizarea şi interpretarea informaţiilor. 

 

 Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de parcare  sunt: 



 

S.C. PINCONSULT SRL 
Str. Mărăşeşti nr. 30, Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi 

C.U.I: R018504850; Nr. Înregistrare: J25/159/21.03.2006, 
Cont: RO06BTRL02601202469323XX Banca Transilvania, 

Tel: 0214238039; Fax: 0352401014; Mobil; 0749183700 
 

 

 8 

- persoane fizice, locuitori ai oraşului; 

- agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Municipiului; 

- Instituţii publice cu sedii sau filiale în Municipiul Roman. 

 La începutul anului 2007 structura parcului de autoturisme deţinută de persoanele fizice si 

juridice de pe teritoriul Municipiului Roman era următoarea: 

 

Nr.                  

Crt. 

Capacitate 

cilindrica (cmc) 

Persoane     

fizice 

Persoane  

juridice 

Total 

1 < 1600 9346 823 10.169 

2. >1600 <2000 1576 295 1871 

3. >2000<2600 258 78 336 

4. >2600<3000 58 26 84 

5 >3000 57 31 88 

 

 Consiliul Local ar putea decide modul de gestionare a serviciului de parcare, în urma 

întocmirii STUDIULUI DE OPORTUNITATE privind stabilirea formei de gestionare a serviciului. 

 Cantitatea estimată a serviciilor de parcare se va face în funcţie de numărul locuitorilor 

Municipiului ROMAN, care ar putea încheia contracte cu operatorii serviciului de parcare. Astfel, 

Municipiul  Roman cu o populaţia  de 76.000 locuitori înregistraţi în medie pe an, inclusiv flotanţii, 

dintre care 19% locuiesc la case şi 81% sunt constituiţi în asociaţii de locatari/proprietari. 

 Consiliul Local al Municipiului Roman are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

cetăţenilor prin: 

a) promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii; 

b) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

c) protecţia mediului înconjurător. 
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Beneficiile atribuirii spaţiilor de parcare prin licitaţie publică 
 

 Prin realizarea unui proces de licitaţie publică deschisă se vor putea obţine următoarele 

beneficii: 

- tarife care să reprezinte un raport optim preţ - calitate, de care vor beneficia locuitorii 

Municipiului Roman; 

- creşterea calităţii serviciilor de parcare, datorită selecţionării operatorului pe baza 

unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de performanţă, dotările tehnice etc.; 

- asigurarea serviciilor de parcare astfel încât să se presteze servicii tuturor 

utilizatorilor,  din municipiul Roman; 

- îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin introducerea obligativităţii tuturor 

posesorilor de autoturisme din municipiul Roman de a avea contract încheiat cu prestatorul 

serviciilor de parcare.               

 Datorită nevoii de implementare a unui sistem eficient de colectare a sumelor aferente 

serviciilor publice de parcare prestate populaţiei, în vederea finanţării desfăşurării activităţii de 

parcare din Municipiului Roman, Consiliul Local ar putea  decide delegarea gestiunii serviciului 

public de parcare al Municipiului Roman prin contract de concesiune. 

II. Metodologia de lucru 
La întocmirea prezentului studiu al  serviciilor publice de parcare s-a folosit următoarea 

metodologie de lucru: 

- interviuri pe bază de chestionar structurat cu reprezentanţi ai asociaţiilor de 

locatari/proprietari şi proprietari din Municipiul Roman; 

- interviuri pe baza de chestionar cu agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul Municipiului Roman; 

- interviuri cu agenţii şi instituţii implicate în controlul şi monitorizarea procesului de 

parcare si supraveghere a circulaţiei; 

- analiza documentelor puse la dispoziţie de Primăria Municipiului Roman, privind 
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programele de dezvoltare a acestei activităţi, date statistice privind numărul de autoturisme şi 

componenta parcului de autoturisme, regulamentul de funcţionare al serviciului de parcare al 

Municipiului Roman, contracte existente, Procese-verbale ale I.P.M. etc. 

În urma interviurilor desfăşurate cu reprezentanţi ai asociaţiilor de locatari/proprietari şi cu agenţi 

economici din Municipiul Roman au fost relevate principalele nemulţumiri şi probleme ale 

locuitorilor oraşului şi ale reprezentanţilor instituţiilor publice şi societăţilor comerciale, printre care 

enumerăm: 

- Nerespectarea de către operatorii serviciilor de parcare a clauzelor contractuale; 

-  Nu toţi proprietarii de autoturisme ce locuiesc in municipiul Roman au încheiate 

contracte cu operatorii pentru prestarea serviciilor de parcare; 

- Nu sunt cunoscute modurile în care se pot încheia contractele de prestare a serviciului 

de parcare; 

- Amplasarea locurilor de parcare se face în locuri neamenajate; 

- Operatorii serviciilor de parcare nu fac cu consecvenţă curăţarea locurilor de parcare. 

-  S-a întocmit un chestionar privind parcările si s-a solicitat formularea opiniilor personale 

cu privire la întrebările din chestionar unui număr de 90 persoane fizice si juridice, cărora li s-au 

expediat aceste chestionare si de la care s-au primit numai 87 de răspunsuri. 

 Alegerea persoanelor fizice si juridice s-a făcut pe baza următoarelor criterii principale: 

- cetăţeni care figurează în evidenţele Direcţiei de impozite si taxe locale, posesori de 

autoturisme proprietate personala 

- cetăţeni care locuiesc la bloc şi în imobile individuale, atât cei din centrul municipiului 

cât şi cei din cartierele mai îndepărtate 

- salariaţi ai unor instituţii publice şi agenţi economici, de regula din zonele aglomerate 

 Din analiza rezultatelor răspunsurilor date în chestionarul centralizator privind parcările, a 

graficelor întocmite si a întrebărilor specifice serviciului „Parcări ", au rezultat următoarele opinii cu 

privire la modul de funcţionare şi administrare a serviciului de parcări din municipiul Roman: 

 Respondenţii nu cunosc în general cine prestează serviciul „parcări cu timp limitat" şi nici 

serviciul ,,parcări de reşedinţă" 
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 Cele mai frecvente cauze percepute de către respondenţi ca fiind reale cu privire la criza 

locurilor de parcare au fost, creşterea explozivă a numărului de maşini şi dezinteresul primăriei în 

a găsi soluţii viabile de amploare şi de perspectivă. 

 Conform părerii unui mare procent al respondenţilor, serviciul „Parcări" este perceput ca o 

sursă de venituri la bugetul local. 

 În opinia a 40% din respondenţi autorităţile au „puţin" în vedere menirea legală şi morala a 

acestui serviciu de a răspunde intereselor legitime ale cetăţenilor şi de a contribui la ridicarea 

gradului de civilizaţie şi de confort al acestora. 

 Persoanele chestionate susţin într-un procent de 67% că nu a fost informată de către 

primărie asupra preocupărilor acesteia pentru îmbunătăţirea situaţiei  parcărilor, în timp ce 19% 

susţin că au fost informaţi detaliat. 

 De asemeni 34% din repondenţi susţin că autorităţile se implică puţin în vederea 

identificării, împreună cu asociaţiile de proprietari, a spaţiilor care pot fi amenajate ca parcări de 

reşedinţă,  în timp ce 26% nici nu ştiu de această acţiune. 

 De altfel peste 50% din respondenţi văd în licitarea locurilor în parcările de reşedinţă  o 

măsură care vizează confortul cetăţenilor, dar nu consideră justificată măsura extinderii pentru noi 

parcări in condiţiile în care cetăţenii plătesc la bugetul local impozit pe autoturisme. 

 De remarcat este faptul că 37% dintre respondenţi sunt nemulţumiţi de modul în care se 

prezintă parcările cu timp limitat, în ceea ce priveşte trasarea, curăţenia, siguranţa, îndepărtarea 

zăpezii, astuparea unor gropi. 

 41% dintre repondenţi nu ştiu cum se prezintă relaţia primăriei cu operatorii, 25% percep 

această relaţie ca oneroasă, generată şi generatoare de corupţie şi numai 17% o percep ca pe o 

relaţie corectă, orientată către cetăţeni. 

 Acest fapt se datorează şi modului în care autoritatea locală a desfăşurat sondaje de opinie 

în rândul cetăţenilor. Respondenţii susţin că nu s-a mai efectuat niciodată de către primărie 

sondaje (43%) sau că nici nu au auzit de aşa ceva (27%). 
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 Din sondaje reiese că nici operatorii nu au sondat opinia publică (50%) , iar (26%) susţin că 

nici nu au auzit de aşa ceva. 

 Cu toate că majoritatea respondenţilor, care s-au declarat „nemulţumit" sau „total 

nemulţumit„ de modul cum se desfăşoară serviciul de parcare„ consideră că pentru îmbunătăţirea 

calităţii trebuie adresate informări, sesizări şi reclamaţii la Primăria Municipiului Roman, foarte 

puţini au făcut aceste demersuri (numai 16%), din neîncredere în autorităţi şi în operatori. 

 În concluzie, despre modul cum se desfăşoară serviciul de parcare în localitatea Roman, 

majoritatea respondenţilor au răspuns prin „nemulţumit" (61%) sau „total nemulţumit„ ( 6%). 

Motive de ordin legislativ 

 Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare. 

 Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autovehicule din localităţi 

aprobat de MLPAT prin Ordinul nr. 10/N/06.04.1993 

 H.G. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului  nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local.  

 HOTĂRÂREA Guvernului nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului 

de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice  

 În temeiul prevederilor art. 38, alin 2, lit."f", şi ale art. 46 alin 2 din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare, Consiliului Local al 

municipiului Roman ar trebui să adopte o HOTĂRÂRE prin care sa aprobe un Regulament de 

exploatare în regim de taxare si autotaxare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe 

teritoriul municipiului Roman si regulamentul de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare 

a vehiculelor staţionate neregulamentar pe teritoriul municipiului Roman - Administratorul drumului 

public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia. 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 3, 4 si 5 din HOTĂRÂREA Guvernului nr. 1.391 din 4 



 

S.C. PINCONSULT SRL 
Str. Mărăşeşti nr. 30, Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi 

C.U.I: R018504850; Nr. Înregistrare: J25/159/21.03.2006, 
Cont: RO06BTRL02601202469323XX Banca Transilvania, 

Tel: 0214238039; Fax: 0352401014; Mobil; 0749183700 
 

 

 13

octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului            nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice administratorul drumului public are următoarele 

obligaţii: 

- în scopul desfăşurării în condiţii de siguranţa a circulaţiei pe drumurile publice, 

administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajări rutiere pentru a determina 

participanţii la trafic sa respecte semnificaţia semnalizării rutiere. 

- administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea şi la ieşirea din 

localitate, indicatoare cu aceste semnificaţii. 

-     proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privată, deschis circulaţiei 

publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare şi panouri 

adiţionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor şi pietonilor. 

- la intrarea pe un drum care nu este deschis circulaţiei publice, proprietarul sau 

administratorul acestuia este obligat sa instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificaţia "Accesul 

interzis" şi panou cu inscripţia "Drum închis circulaţiei publice". 

- închiderea sau crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor ori a pietonilor pe 

drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensităţii traficului, pentru protecţia unor 

sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrări, în condiţiile stabilite de lege. 

- în cazul unor evenimente rutiere sau în situaţia în care siguranţa traficului rutier este 

periclitata datorită unor fenomene naturale, poliţia rutiera sau administratorul drumului public, cu 

avizul poliţiei rutiere, poate dispune restricţii temporare de circulaţie, informând participanţii la 

trafic cu privire la interdicţie, durata acesteia şi rutele ocolitoare de deplasare. 

-      administratorul drumului public este obligat sa ia măsuri de înlăturare imediata a 

cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuraţiei, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare 

a acestuia. 

- în cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este 

obligat sa îl cureţe, sa înlăture obstacolele aflate pe partea carosabilă şi sa readucă drumul la 

starea iniţială. 

 Prin dispoziţiile art. 142 lit. m si n este interzisa in mod expres oprirea pe partea carosabila 
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a autostrăzilor, a drumurilor expres şi a celor naţionale europene (E) sau pe trotuar, dacă nu se 

asigura spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor  

 Conform prevederilor art. 144 din H.G. nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului  nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice administratorul drumului public are următoarele drepturi si obligaţii: 

- sa delimiteze şi sa semnalizeze corespunzător sectoarele de drum public unde este 

interzisă oprirea sau staţionarea vehiculelor. 

- poate permite oprirea sau staţionarea, parţial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu 

respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacă rămâne liber cel puţin un culoar de 

minimum 1 m lăţime înspre marginea opusă parţii carosabile, destinat circulaţiei pietonilor. 

 

Noţiunile specifice, utilizate în prezentul studiu 
 

- autoritate competentă – Consiliul Local al Municipiului Roman. 

- Zona de staţionare - sector al domeniului public destinat staţionarii autovehiculelor, 

delimitata prin marcaj rutier longitudinal, aflata intre partea carosabila a drumului si zona 

pietonala. 

-   Parcare - sector al domeniului public amenajat sau neamenajat, utilizat in scopul 

staţionarii autovehiculelor, având funcţiuni si regim de utilizare identic cu ale zonei de staţionare. 

- Tarif - reprezintă suma de bani datorata in conformitate cu prezentul regulament, 

pentru ocuparea de câtre un autovehicul, a domeniului public pe durata staţionarii sau parcării, in 

locuri special delimitate. 

- Tarif majorat-reprezintă tariful datorat pentru ocuparea de câtre un autovehicul, in mod 

neregulamentar, a domeniului public, indiferent de durata timpului de staţionare. 

- Tichet de parcare - legitimaţie ce atesta plata tarifului de parcare pe perioade 

determinate de 1/2 ora, 1 ora sau 1 zi, si a cărui validare da dreptul posesorului sa staţioneze 

legal in perioada indicata. 
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- Validarea tichetului - operaţiune prin care se evidenţiază prin răzuire luna, ziua si, 

după caz, ora si minutul la care începe perioada legala de staţionare sau parcare. 

- Nota de constatare - act emis la fata locului prin care agentul constatator constata si 

informează in acelaşi timp posesorului unui autovehicul parcat neregulamentar faptul ca acesta 

din urma datorează plata unui tarif de parcare majorat. 

- Abonament de parcare - rovinienta ce atesta plata tarifului de parcare pe o perioada 

de 1 luna, 6 luni sau 1 an, si care da dreptul posesorului sa staţioneze legal in perioada indicata. 

- Utilizator - proprietarul autovehiculului care se afla oprit pe o perioada mai mare de 5 

minute in zona destinata sau parcarea de pe domeniul public. 

- Loc de parcare - spaţiul din parcare sau din zona de staţionare cu dimensiunea de 2,5 

m latine x 6 m lungime. 

-   Regulamentul serviciului de exploatare în regim de autotaxare sau taxare a parcărilor 

şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe teritoriul municipiului Roman si activitatea de blocare, 

ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe teritoriul 

municipiului Roman care ar trebui sa cuprinda urmatoarele capitole: 

III     Organizatorice definiţie si încadrare 
 1. Prin parcare se înţelege un spaţiu special destinat staţionarii vehiculelor, semnalizat 

prin indicatoare si/sau marcaje si delimitat de partea carosabila a drumului public. Instituirea 

zonelor cu restricţie de staţionare se va face către Administraţia Străzilor, în baza avizului 

Comisiei tehnice de siguranţa si fluenta circulaţiei, astfel încât sa rezulte cat mai multe spatii de 

parcare. 

Staţionarea sau parcarea in zonele prevăzute in Hotărârea Consiliului Local este regulamentara 

daca utilizatorul îndeplineşte cumulativ următoarele obligaţii: 

a) sa achiziţioneze tichete sau abonamente de parcare înainte de ocuparea 

locului de parcare sau in max. 5 min. de la oprire; 

b) ocupa un loc de staţionare regulamentar; 

c) poziţionează autovehiculul potrivit indicaţiilor conţinute de indicatorul „P cu 
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plata”, in limitele marcajului rutier care delimitează zona de staţionare; 

d) afişează abonamentul de parcare prin lipire pe parbriz sau expune tichetul pe 

bord la începutul perioadei de staţionare in interiorul autovehiculului, vizibil din exterior tichetul 

validat, potrivit instrucţiunilor înscrise pe el sau abonamentul de parcare; 

e) nu depăşeşte timpul de staţionare la care are dreptul potrivit termenului de 

validitate al tichetului sau abonamentului; 

f) Ocuparea temporara a domeniului public prin staţionarea sau parcarea 

autovehiculelor in perimetrul de aplicare al Regulamentului presupune aderarea tacita a 

conducătorului auto la dispoziţiile prezentului act. 

g) Conducătorul auto care nu înţelege sa adere la dispoziţiile Regulamentului 

are obligaţia de a nu parca sau staţiona in acest perimetru. Datorită nevoii de implementare a unui 

sistem eficient de colectare a sumelor aferente serviciilor publice de parcare prestate populaţiei, în 

vederea finanţării desfăşurării activităţii de parcare din Municipiului Roman, Consiliul Local ar 

putea  decide delegarea  gestiunii serviciului public de parcare al Municipiului Roman prin contract 

de concesiune. 

 2. In funcţie de destinaţie spatiile de parcare se clasifica astfel: 

a) "parcaje de reşedinţa", sunt parcajele aferente frontului imobilelor situate la 

mai puţin de 30 m de acesta atribuite locatarilor, persoane fizice sau juridice; 

b) "parcaje de utilitate publica", sunt parcajele in care cererea de parcare este 

temporara si care pot fi: 

- cu plata 

- gratuite 

c) "parcaje de utilitate publica", sunt parcajele in care cererea de parcare este 

datorata unor interese private si care pot fi: 

- gratuite, pentru instituţii publice si nonprofit 

- cu plata, pentru agenţi economici. 

 3. Spatiile si locurile de parcare aflate la mai puţin de 50 m de unităţile hoteliere, mari 

unităţi comerciale, săli de spectacole sau alte unităţi polarizatoare de public, altele decât parcajele 
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de reşedinţa, pot fi încadrate ca parcaje de utilitate privata, cu plata. Numărul de locuri al acestor 

parcaje va respecta prescripţiile din cadrul Normativului departamental pentru proiectarea 

parcajelor de autovehicule din localităţi aprobat de MLPAT prin Ordinul                    nr. 

10/N/06.04.1993 cu avizul Direcţiei tehnice  a municipiului Roman. 

 4. Spaţiile de parcare construite, aparţinând C.L.M. ROMAN, destinate parcării 

autovehiculelor se încadrează in categoria parcajelor de utilitate publica cu plata.  

 5. In funcţie de clasificarea de la punctul 2, Administraţia Străzilor va supune avizării 

Direcţiei tehnice încadrarea fiecărui parcaj si va asigura semnalizarea corespunzătoare a 

parcajului. Pe măsura avizării, parcajele se înregistrează cu toate datele de identificare si 

nominalizare in "Registrul parcajelor din municipiul Roman" . Pentru vehiculele destinate 

handicapaţilor locomotori parcarea este gratuita, in toate categoriile de parcaje.  

     IV   Amenajare 

 Pentru exploatarea si dezvoltarea serviciului public de parcare este necesara amenajarea 

spatiilor de parcare din Municipiul Roman si apoi concesionarea pentru exploatarea  acestora. 

 Investitiile necesare pentru amenajarea spatiilor de parcare vor fi calculate in functie de 

locul unde se amenajeaza acestea si numarul locurilor de parcare pe care autoritatea publica 

locala isi propune sa le realizaze. 

 Costurile estimate pentru amenajarea unui loc de parcare sunt urmatoarele: 

 - loc de parcare executat in zone neamenajate      -   1.190,64 lei fara TVA 
 - loc de parcare executat in zone amenajate           -  2.003,92 lei fara TVA 
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Deviz  estimativ: 1 loc de parcare  = 12.40 mp  executat in zone neamenajate 

(spatii verzi, pamant,  etc.) 
 
        Obiectivul:  0088  45230000     Antecalculatie loc de parcare              
        Obiectul:    0002  45230000     executat in zone neamenajate      
                                         (spatii verzi, pamant,  etc.)                             
        Categoria de lucrari: 1031        Calcul pentru 100 mp                               
       
   ================================================================= 
        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 
        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 
        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 
        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 
        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 
        ================================================================= 
        001  TSC03G1         100 MC.       6.000        0.00         0.00 
        SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM          0.00         0.00 
        CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT      182.00      1092.00 
        3                                               0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=         1092.00 
                                                                          
        002  TSA01A1         M.C.         20.000        0.00         0.00 
        SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU             2.60        52.00 
        UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H          0.00         0.00 
        <0,6M T.USOR                                    0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=           52.00 
                                                                          
        003  TRA01A05        TONA        116.000        0.00         0.00 
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00 
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00 
        DIST.= 5 KM.                                    8.26       958.16 
                                   0.000         0 Total=          958.16 
                                                                          
        004   DA06A1         M.C.        310.000       19.98      6193.95 
        STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT         6.92      2145.94 
        REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU        14.99      4648.45 
        ASTERNERE MANUAL                                0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=        12988.35 
                                                                          
        005  TRA01A05        TONA        496.000        0.00         0.00 
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00 
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00 
        DIST.= 5 KM.                                    8.26      4096.96 
                                   0.000         0 Total=         4096.96 
                                                                          
        006   DB12A1         TONA        177.000        0.29        50.89 
        STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD         6.28      1111.05 
        CU ASTERNERE MANUALA                           11.88      2101.88 
                                                        0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=         3263.81 
                                                                          
        007   DZ09B1         TONA        177.000      175.87     31128.99 
        PREP BINDERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA         0.72       127.42 
        CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX            13.96      2470.92 
                                                        0.00         0.00 
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                                   0.125        22 Total=        33727.33                                      
 PARA08 pag    2   
        
  ================================================================= 
        008   DB02C1         100 MP.      12.400        0.00         0.00 
        AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST       19.80       245.52 
        IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM        0.00         0.00 
        TAIAT                                           0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=          245.52 
                                                                          
        009   DZ05A1         TONA          1.000     1841.48      1841.48 
        PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC        59.28        59.28 
        DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT                0.00         0.00 
                                                        0.00         0.00 
                                   1.219         1 Total=         1900.76 
                                                                          
        010   DB16D1         MP.        1240.000        0.03        34.10 
        IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA        0.70       863.29 
        CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA            1.08      1342.92 
                                                        0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=         2240.31 
                                                                          
        011   DZ14B1         TONA        117.000      209.99     24568.30 
        PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN                0.90       105.29 
        CRIBLURAEXECUTATLA CALD CU BITUM IN            17.45      2041.65 
        INSTALATII TIP LPX                              0.00         0.00 
                                   0.240        28 Total=        26715.24 
                                                                          
        012  TRA01A05        TONA        305.000        0.00         0.00 
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00 
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00 
        DIST.= 5 KM.                                    8.26      2519.30 
                                   0.000         0 Total=         2519.30 
                                                                          
        013   DE10A1         M           112.000       21.64      2424.15 
        BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT               3.39       379.92 
        TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON        0.00         0.00 
        30 X 15 CM                                      0.00         0.00 
                                   0.113        13 Total=         2804.07 
                                                                          
        013 2100933          M.C.          5.040      151.43       763.21 
        BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622                 0.00         0.00 
                                                        0.00         0.00 
                                                        0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=          763.21 
                                                                          
        014   DF17A1         MP.         120.000        9.26      1111.20 
        MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE                2.50       299.48 
        EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE         3.12       374.40 
        CAROSABILE                                      0.00         0.00 
                                   0.001         0 Total=         1785.08 
                                                                          
        015  ACE02A1         BUC.          4.000      568.54      2274.14 
        GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS         21.85        87.40 
        6701-73 CAROSABILA TIP A1                       0.00         0.00 
                                                        0.00         0.00 
                                   1.138         5 Total=         2361.54                                             
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 PARA08 pag    3   
       ================================================================= 
        016  ACA11E1         M           100.000       13.90      1390.22 
        MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN         2.15       215.00 
        EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 140              0.02         2.00 
                                                        0.00         0.00 
                                   0.005         0 Total=         1607.22 
                                                                          
        Cheltuieli directe din articole:                                  
                                                                          
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     
         69.2521   71780.63    5691.59   14074.21   7574.42     99120.85  
        Din care:                                                         
        Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00                   
        Valoare aferenta utilaje electrice =   14074.21                   
                                                                          
        Detaliere transporturi:                                           
        -Articole TRA                                           7 574.42  
                                                                          
        Alte cheltuieli directe:                                          
                                                                          
        -CAS:                                                             
               (     5691.59 +     14074.21 * 0.000 +                     
                      7574.42 * 0.000) * 0.19500 =              1 109.86  
        -SOMAJ:                                                           
               (     5691.59 +     14074.21 * 0.000 +                     
                      7574.42 * 0.000) * 0.02000 =                113.83  
        -CTB.ACC.MUNCA                                                    
               (     5691.59 +     14074.21 * 0.000 +                     
                      7574.42 * 0.000) * 0.00821 =                 46.73  
        -SANATATE                                                         
               (     5691.59 +     14074.21 * 0.000 +                     
                      7574.42 * 0.000) * 0.06000 =                341.50  
        -CTB.CONCEDII SI INDEMNIZATII                                     
               (     5691.59 +     14074.21 * 0.000 +                     
                      7574.42 * 0.000) * 0.00850 =                 48.38  
        -CTB CREANTE SALARIALE                                            
               (     5691.59 +     14074.21 * 0.000 +                     
                      7574.42 * 0.000) * 0.00250 =                 14.23  
                                                                          
        Total cheltuieli directe:                                         
                                                                          
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     
         69.2527   71780.63    7366.11   14074.21   7574.42    100795.37  
                                                                          
        Cheltuieli indirecte:                                             
                 100795.37 * 0.1250 =                          12 599.42  
        Profit:                                                           
                 113394.79 * 0.0500 =                           5 669.74  
                                                                          
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                  119 064.53  
  
        TVA      119064.53 * 19.0% =                           22 622.26   
 
        TOTAL cu TVA                                          141 686.79  
                                                                          
                                                                          
             Pret / 1 loc de parcare = 1 190,64 lei fara TVA 
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Dviz estimativ pentru un loc de parcare (a 15 mp/loc) cu dezafectare trotuar  

                                                                                           
        Categoria de lucrari: 1000 Calcul pentru un spatiu de 20 mp                                       
        ================================================================= 
        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 
        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 
        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 
        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 
        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 
        ================================================================= 
        001  TSC03G1         100 MC.       7.200        0.00         0.00 
        SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM          0.00         0.00 
        CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT      182.00      1310.39 
        3                                               0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=         1310.39 
                                                                          
        002  TSA01A1         M.C.         40.000        0.00         0.00 
        SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU             2.60       104.00 
        UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H          0.00         0.00 
        <0,6M T.USOR                                    0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=          104.00 
                                                                          
        003  TRA01A05        TONA       1310.000        0.00         0.00 
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00 
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00 
        DIST.= 5 KM.                                    8.26     10820.60 
                                   0.000         0 Total=        10820.60 
                                                                          
        004   DA06A1         M.C.        300.000       19.98      5994.15 
        STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT         6.92      2076.72 
        REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU        14.99      4498.50 
        ASTERNERE MANUAL                                0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=        12569.37 
                                                                          
        005  TRA01A05        TONA        480.000        0.00         0.00 
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00 
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00 
        DIST.= 5 KM.                                    8.26      3964.80 
                                   0.000         0 Total=         3964.80 
                                                                          
        006   DB12A1         TONA        171.000        0.29        49.16 
        STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD         6.28      1073.38 
        CU ASTERNERE MANUALA                           11.88      2030.62 
                                                        0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=         3153.17 
                                                                          
        007   DZ09B1         TONA        171.000      175.87     30073.77 
        PREP BINDERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA         0.72       123.10 
        CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX            13.96      2387.16 
                                                        0.00         0.00                                   
0.125        21 Total=        32584.03                                                          



 

S.C. PINCONSULT SRL 
Str. Mărăşeşti nr. 30, Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi 

C.U.I: R018504850; Nr. Înregistrare: J25/159/21.03.2006, 
Cont: RO06BTRL02601202469323XX Banca Transilvania, 

Tel: 0214238039; Fax: 0352401014; Mobil; 0749183700 
 

 

 22

PARA08 pag    2        
================================================================= 
        008   DB02C1         100 MP.      12.000        0.00         0.00 
        AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST       19.80       237.60 
        IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM        0.00         0.00 
        TAIAT                                           0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=          237.60 
                                                                          
        009   DZ05A1         TONA          1.000     1841.48      1841.48 
        PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC        59.28        59.28 
        DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT                0.00         0.00 
                                                        0.00         0.00 
                                   1.219         1 Total=         1900.76 
                                                                          
        010   DB16D1         MP.        1200.000        0.03        33.00 
        IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA        0.70       835.44 
        CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA            1.08      1299.60 
                                                        0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=         2168.04 
                                                                          
        011   DZ14B1         TONA        113.000      209.99     23728.36 
        PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN                0.90       101.69 
        CRIBLURAEXECUTATLA CALD CU BITUM IN            17.45      1971.85 
        INSTALATII TIP LPX                              0.00         0.00 
                                   0.240        27 Total=        25801.90 
                                                                          
        012  TRA01A05        TONA        325.000        0.00         0.00 
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00 
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00 
        DIST.= 5 KM.                                    8.26      2684.50 
                                   0.000         0 Total=         2684.50 
                                                                          
        013   DE10A1         M           212.000       21.64      4588.57 
        BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT               3.39       719.13 
        TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON        0.00         0.00 
        30 X 15 CM                                      0.00         0.00 
                                   0.113        24 Total=         5307.70 
                                                                          
        013 2100933          M.C.          9.540      151.43      1444.64 
        BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622                 0.00         0.00 
                                                        0.00         0.00 
                                                        0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=         1444.64 
                                                                          
        014   DF17A1         MP.         100.000        9.26       926.00 
        MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE                2.50       249.57 
        EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE         3.12       312.00 
        CAROSABILE                                      0.00         0.00 
                                   0.001         0 Total=         1487.57 
                                                                          
        015  ACE02A1         BUC.          8.000      568.54      4548.28 
        GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS         21.85       174.80 
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        6701-73 CAROSABILA TIP A1                       0.00         0.00 
                                                        0.00         0.00 
                                   1.138         9 Total=         4723.08 
                                                                          
                                                       PARA08 pag    3   
        ================================================================= 
        016  ACA11E1         M           100.000       13.90      1390.22 
        MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN         2.15       215.00 
        EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 140               0.02         2.00 
                                                        0.00         0.00 
                                   0.005         0 Total=         1607.22 
                                                                          
        017   DG04B1         M           200.000        0.00         0.00 
        DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE          1.62       325.00 
        BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON          0.00         0.00 
                                                        0.00         0.00 
                                   0.000         0 Total=          325.00                                                                         
        Cheltuieli directe din articole:                                                                    
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     
         83.3741   74617.64    6294.71   13812.13  17469.90    112194.37  
        Din care:                                                         
        Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00                   
        Valoare aferenta utilaje electrice =   13812.13                                                                     
        Detaliere transporturi:                                           
        -Articole TRA                                          17 469.90                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                          
                                                                          
        -CAS:        (6294.71 +     13812.13 * 0.000 +                     
                     17469.90 * 0.000) * 0.19500 =              1 227.47  
        -SOMAJ:      (6294.71 +     13812.13 * 0.000 +                     
                     17469.90 * 0.000) * 0.02000 =                125.89  
        -CTB.ACC.MUNCA:(6294.71 +     13812.13 * 0.000 +                     
                     17469.90 * 0.000) * 0.00821 =                 51.68  
        -SANATATE    (6294.71 +     13812.13 * 0.000 +                     
                     17469.90 * 0.000) * 0.06000 =                377.68  
        -CTB.CONCEDII SI INDEMNIZATII                                     
                     (6294.71 +     13812.13 * 0.000 +                     
                     17469.90 * 0.000) * 0.00850 =                 53.51  
        -CTB CREANTE SALARIALE                                            
                     (6294.71 +     13812.13 * 0.000 +                     
                     17469.90 * 0.000) * 0.00250 =                 15.74  
       Total cheltuieli directe:                                                                                                              
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     
         83.3740   74617.64    8146.67   13812.13  17469.90    114046.34                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                             
                 114046.34 * 0.1250 =                          14 255.79  
        Profit:  128302.13 * 0.0500 =                           6 415.11                                                                       
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                  134 717.24  
        TVA      134717.24 * 19.0% =                           25 596.28  
        TOTAL cu TVA                                          160 313.52  
 Pret/mp de parcare =    133,60 lei/mp cu TVA 
 Pret/loc parcare   =   2.003,92 lei/loc de parcare cu TVA 
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V   Atribuire 
 

 Atribuirea locurilor de parcare in parcajele de reşedinţa se face de către Administraţiile 

domeniului public, anual, pe baza de contract încheiat intre acestea si persoana fizica sau juridica 

căreia i s-a atribuit locul de parcare. 

 În parcajele de reşedinţa situate Ia mai puţin de 30 m de frontul clădirii se atribuie locurile 

de parcare in proporţie de un Ioc de parcare pentru fiecare apartament, pentru autovehicule cu 

capacitatea de  3,5 tone masa maxim autorizata, cu avizul administraţiei imobilului. In cazul in care 

cererea de locuri de parcare este mai mare decât numărul de locuri existente, atribuirea locurilor 

de parcare se va face cu aprobarea administraţiei imobilului, cu prioritate pentru handicapaţii 

locomotorii posesori de autovehicule speciale. 

 În parcajele situate la mai mult de 30 m de frontul unei clădiri, daca cererea de atribuire 

este mai mare decât numărul de locuri, atribuirea se face pe baza de licitaţie. Licitaţia începe de la 

valoarea tarifului de baza pentru un loc de parcare. 

 Atribuirea locurilor de parcare in parcajele de utilitate gratuita se face de către Direcţia 

tehnică. Pentru necesităţile operative ale serviciilor de intervenţie ale salvării, politiei, pompierilor 

si exploatării gazelor se pot atribui,  funcţie de încadrarea parcajului, locuri de parcare in limita 

strict necesara, cu prioritate şi fără plată.  

 Atribuirea locurilor in parcajele de utilitate privată, cu plată, se va face pe bază de licitaţie. 

 Atribuirea locurilor in parcajele de utilitate privată, gratuită, atunci când cererea este mai 

mare decât oferta, se face in baza unui protocol de înţelegere intre solicitanţi. 

 Spatiile si locurile de parcare aflate la mai puţin de 50 m de unităţile hoteliere, mari unităţi 

comerciale, săli de spectacole sau alte unităţi polarizatoare de trafic pot fi atribuite acestora, prin 

închiriere sau asociere, in vederea exploatării ca parcaje de utilitate privată cu plată. 
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 Menţinerea libera a locurilor de parcare atribuite ar putea fi realizata prin dispozitive 

adecvate, avizate de Direcţia tehnică a municipiului Roman.  

 În locurile de parcare de utilitate publica se va rezerva cel puţin un loc de parcare pentru 

vehiculele destinate handicapaţilor locomotorii, ce va fi semnalizaţi distinct. 

 Pentru fiecare loc atribuit in parcajele de utilitate privata Administraţia străzilor va elibera o 

autorizaţie cu viza trimestriala, pe care se va menţiona: 

- înregistrarea parcajului 

- locul de parcare in cadrul parcajului 

- titularul autorizaţiei. 

 Pentru locurile de parcare atribuite in parcajele de reşedinţa autorizaţiile se eliberează de 

către Administraţia domeniului public.  

 Pentru parcajele de utilitate publica înregistrate, se întocmeşte Caiet de sarcini cu criterii 

minime de dotare tehnica si confort pe baza căruia se vor putea organiza licitaţiile publice 

deschise in vederea închirierii/concesionarii activităţii de parcare, valoarea de început a licitaţiei 

fiind stabilita de Consiliul Local. 

 Pentru parcajele de utilitate publica înregistrate la care va exista o singura solicitare in 

urma licitaţiei publice, se încheie contract de asociere cu solicitantul, cu menţionarea tuturor 

clauzelor stabilite in Caietele de Sarcini si in legislaţia specifica serviciilor de utilitate publica.  

 Pentru construcţii provizorii sau definitive, cat si pentru cele aferente unor activităţi 

economico-sociale se vor asigura spatii de parcare conform prevederilor din Normativul 

departamental pentru proiectarea parcajelor de autovehicule din localităţi aprobat de MLPAT prin 

Ordinul nr. 10/N/06.04.1993 si avizul Direcţiei tehnice. 

 Direcţia tehnică, prin serviciul de specialitate, va organiza permanent controlul respectării 

clauzelor contractuale privind exploatarea si utilizarea parcajelor publice. Personalul care 

efectuează aceste controale va purta însemne distincte si număr de identificare.  
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 Exploatare 

 Parcajele de reşedinţa sunt întreţinute si amenajate de către Administraţia domeniului 

public, care asigura semnalizarea si marcarea acestora cel puţin de doua ori pe an. 

 Parcajele de utilitate publica si privata cu plata vor fi întreţinute si amenajate de agenţii 

economici sau persoanele juridice care le au in exploatare si care asigura semnalizarea, 

marcarea, afişajul, curăţenia si buna funcţionare a instalaţiilor din aceste parcaje.  

 Parcajele de utilitate publica si privata fără plata sunt întreţinute si amenajate de 

Administraţia domeniului public care va asigura semnalizarea si marcarea acestora cel puţin de 

doua ori pe an.  

 Mijloacele de semnalizare pentru aceste parcaje vor fi realizate si instalate în conformitate 

cu prevederile STAS 1848 si: ale Normativului Departamental pentru proiectarea parcajelor de 

autoturisme in localităţi urbane. 

 

 Marcaje pentru locurile de parcare pe partea carosabilă 
 

 Marcajele rutiere se execută având la bază un proiect de reglementare a circulaţiei prin 

indicatoare şi marcaje rutiere care stabileşte detaliile de execuţie ale marcajului. 

 Înainte de execuţia marcajului propriu-zis se execută trasarea poziţiei marcajelor prin 

operaţia de premarcare. Premarcarea se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafaţa 

părţii carosabile, care au rolul de a ghida executantul la realizarea corectă a marcajelor.  

 Premarcarea se execută cu aparate topografice sau manual, marcându-se pe teren cu 

vopsea punctele de reper determinate. Corectitudinea realizării premarcajului de către executant 

trebuie verificată de reprezentantul beneficiarului, înainte de aplicarea marcajului definitiv. 

 Marcajele rutiere nu trebuie să formeze proeminenţe mai mari de 6 mm în raport cu 

suprafaţa căii. În cazul folosirii butoanelor sau a altor elemente similare se admit proeminenţe de 

până la 25 mm la cele prevăzute cu dispozitive reflectorizante. 



 

S.C. PINCONSULT SRL 
Str. Mărăşeşti nr. 30, Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi 

C.U.I: R018504850; Nr. Înregistrare: J25/159/21.03.2006, 
Cont: RO06BTRL02601202469323XX Banca Transilvania, 

Tel: 0214238039; Fax: 0352401014; Mobil; 0749183700 
 

 

 27

 Culoarea acestui tip de marcaj este albă. Există mai multe tipuri de vopsea şi diferite 

tehnologii de aplicare. Administratorul drumului poate solicita orice tip de vopsea şi tehnologie de 

aplicare în funcţie de condiţiile de trafic şi de zonă. 

 Liniile de marcaj trebuie să aibă lăţime constantă, să nu prezinte frânturi sau şerpuiri iar 

marginile trebuie să fie clar delimitate. 

 Pentru asigurarea calităţii marcajelor trebuie avute în vedere următoarele: 

- metodologia de verificare a calităţii conform SR ENV 13459 – 1, 2, 3 

- calitatea vopselei conform fişelor tehnice; 

- tipul îmbrăcăminţii rutiere, rugozitatea suprafeţei, condiţiile locale de mediu; 

- proiectul de reglementare a circulaţiei prin indicatoare şi marcaje rutiere; 

- execuţia premarcajului; 

- determinarea dozajului de vopsea proaspătă; 

- dozajul de microbile şi de alte bile de sticlă. 

 Ştergerea marcajelor vechi şi a celor temporare se face prin frezare sau acoperire cu 

vopsea neagră compatibilă cu cea care trebuie ştearsă. 

 Marcajele se verifică din punct de vedere al formei, dimensiunilor, aspectului, gradului de 

acoperire şi uniformităţii distribuţiei microbilelor retroreflectorizante. 

 Verificarea formei se face vizual. Liniile de marcaj trebuie să aibă lăţime constantă, să nu 

prezinte frânturi sau şerpuiri iar marginile trebuie să fie clar delimitate. 

Lungimile şi lăţimile se măsoară cu mijloace obişnuite(riglă, ruletă, panglică topometrică, aparate 

topometrice). 

Grosimile se verifică în timpul execuţiei cu instrumentul denumit pieptene, prin măsurarea 

grosimii peliculei de vopsea udă. 

 Aspectul se verifică vizual. Culoarea marcajului trebuie să fie uniformă şi nealterată. În 

cazul în care există posibilitatea, culoarea şi retroreflexia se determină cu aparate specifice. 

 Gradul de acoperire se măsoară cu ajutorul grilei(reţele trasate pe o folie transparentă). 
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Uniformitatea distribuţiei microbilelor retroreflectorizante se observă vizual la lumina 

soarelui sau la lumina farurilor unui autovehicul. 

Parcajele de utilitate publica cu plata care nu sunt delimitate prin zone inbordurate sau alte 

mijloace materiale (garduri, balustrade, etc.) fata de partea carosabila vor fi organizate cu plata 

prin parkometre sau distribuitoare de tichete automate sau la ghişeu. 

 Agenţii economici si instituţiile care vor asigura exploatarea parcajelor au următoarele 

obligaţii: 

a) sa instaleze Ia loc vizibil Normele de utilizare a parcajului, de preferinţa lângă 

distribuitorul de tichete sau la intrarea in parcaj; 

b) sa nu permită parcarea vehiculelor din alta categorie decât cea care corespunde 

destinaţiei parcajului; 

c) sa nu permită accesul in parcaj a unui număr de vehicule peste limita locurilor 

existente; 

d) sa nu pretindă si sa nu încaseze sume de la posesorii vehiculelor oprite in alte locuri 

decât cele marcate si semnalizate corespunzător pentru parcare; 

e) sa ia masuri de tratare antiderapanta a acceselor si carosabilelor interioare in caz de 

polei sau zăpadă; 

f) sa nu practice tarife in afara limitelor stabilite prin decizia Primarului General; 

g) sa asigure menţinerea dotărilor minime prevăzute in documentaţia de înregistrare a 

parcajului; 

h) sa anunţe organele de politie in toate cazurile in care se produc accidente sau se 

încalcă normele legale de ordine si linişte in parcaj; 

i) sa asigure curăţenia si ordinea in spaţiul de parcare; 

j) sa nu folosească in alte scopuri spaţiul destinat pentru parcare; 

k) sa nu execute la autovehicule lucrări de reparaţii si întreţinere; 

l) sa elibereze necondiţionat locul de parcare in situaţia efectuării unor 

m) lucrări edilitare care necesita ocuparea temporara a spaţiului de parcare sau dacă 

locului i s-a atribuit o altă destinaţie publică, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru 
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folosirea parcajului. 

 

VI   Utilizare 
 

 Conducătorii autovehiculelor care folosesc parcajele de tip b si c, vor avea următoarele 

obligaţii: 

a) sa respecte indicatoarele, marcajele si normele de utilizare specifice spaţiului de 

parcare; 

b) sa achite tariful afişat corespunzător tipului de autovehicule si timpului de staţionare; 

c) sa expună in parbrizul autovehiculului sau pe bord la loc vizibil, pe toata durata de 

parcare, autorizaţia sau tichetul de plată; 

d) sa asigure securitatea interioara a autovehiculului parcat prin închiderea geamurilor, 

încuierea uşilor, a portbagajului, a capotei motorului, precum si punerea in stare de funcţionare a 

sistemului antifurt; 

e) sa păstreze curăţenia si ordinea in spaţiul de parcare; 

f) sa răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor si instalaţiilor ce aparţin 

staţiei, ca urmare a nerespectării regulilor de parcare, a indicatoarelor, a marcajelor sau a unor 

manevre greşite. 

 Eventualele reclamaţii se vor face de către conducătorul autovehiculului la Direcţiei tehnice 

sau secţia de politie teritoriala. 

 Conducătorii autovehiculelor care folosesc parcajele de tip a, au următoarele obligaţii: 

a) sa respecte indicatoarele si marcajele; 

b) sa păstreze curăţenia si ordinea la locul de parcare; 

c) sa nu execute la autovehicule lucrări de reparaţii si întreţinere; 

d)  sa elibereze necondiţionat locul de parcare in situaţia efectuării unor lucrări edilitare 

care necesita ocuparea temporara a spaţiului de parcare sau daca locului i s-a atribuit o alta 

destinaţie publică, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea parcaj. 
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 Regulamentul de exploatare al domeniului public destinat staţionarilor sau parcărilor auto 

cu plata, reprezintă cadrul juridic care defineşte raporturile dintre Consiliul Local al municipiului 

ROMAN, operatorul serviciului de parcare publica cu plata si proprietarul autovehiculului al cărui 

autovehicul ocupa temporar domeniul public.  Acesta cuprinde normele ce trebuie îndeplinite de 

autovehiculele care staţionează pe străzile municipiului Roman, lista acestora fiind aprobata de 

Consiliul Local prin Hotărâre.  

 Utilizatorul care nu a respectat prevederile art.4 datorează plata unui tarif majorat de 

parcare, iar daca in termen de 5 zile nu achita acest tarif, se va trece la întocmirea procesului 

verbal de contravenţie conform prevederilor O.G. nr.  2/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

VII   Tarife şi metode de tarifare 

A. Tarife 

 Amenajarea spaţiilor de parcare de pe raza municipiului Roman se va putea face din 

fonduri asigurate de Consiliul Local, de Direcţia tehnică prin Serviciul Lucrări Publice şi Investiţii, 

în baza unui Studiu de fezabilitate şi a unui Proiect tehnic. 

 Costurile amenajării spaţiilor de parcare ce vor fi date spre administrare unui operator sau 

persoanelor fizice şi juridice vor putea fi recuperate prin plata tarifelor de parcare. 

 La stabilirea valorii investitiei pentru amenajarea locurilor de parcare trebuie calculata 

valoarea amortizarii acestor investitii, conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului        

nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea mijloacelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor 

publice, publicata in Monitorul Oficial nr.624/31.08.2003 si a Ordinului nr.1487/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in 

patrimoniul institutiilor publice si a persoanelor juridice fara scop patrimonial, publicat in Monitorul 
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Oficial nr. 788/07.11.2003. 

Investitia se incadreaza in grupa I a mijloacelor fixe, termenul de amortizare fiind 25 de ani, 

respectiv 300 luni.  

 Calculele cheltuielilor si a veniturilor sa facut pentru 120 de locuri de parcare  de resedinta  

si 120 de locuri de parcare cu taxare orara si sunt preyentate in anexele la acest studiu. 

 În vederea stabilirii unui tarif optim propunem următoarele: 

  - tariful de parcare pentru autovehicule este exprimat valoric in raport cu tariful pe ora, pentru     

1 ora de staţionare in zona( simbolizat T.O.), propunem un tarif de:  0,70 lei/60 min (0,7X T.O.); 

   -  tarifele orare farcţionate se vor calcula astfel:  0,50 h x :  0,70 lei/60 min (0,7X T.O.); 

  -  tarif/zi - 2,60 lei echivalent 2,60 x T.Z., indiferent de numărul de ore staţionate si zona tarifara, 

pentru persoane juridice  (3,7 X T.Z.) 

 Tarife sub forma de abonamente lunare, trimestriale; semestriale anuale; 

1.   Abonamente universale lunare (valabile in toate parcările) 

 Persoana fizica -17,70 lei  

 Persoana juridica -34,70 lei  

2.   Abonamente universale trimestriale: 

 Persoana fizica 42,90 lei 

 Persoana juridica 84,50 lei 

3.   Abonamente transmisibile se eliberează numai pentru persoane juridice si pot fi transmise de 

la un autovehicul la altul in funcţie de interesele societăţii: 

 Abonament lunar - 46,80 lei 

 Abonament trimestrial -107,70 lei 

4.   Abonament pentru locatari/an – se vor stabili in funcţie de zona in care are domiciliul, conform 

prevederilor art. 24 (3) din H.G. nr. 955/2004 
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 Tarife pentru rezervare loc parcare - 15,00 lei/loc/luna, abonamentul se eliberează pentru 

instituţii publice şi agenţi economici, doar cu avizul Primăriei. Beneficiarul locurilor de parcare 

rezervate, prevăzute la pct. a-d, are obligaţia de a-si reglementa accesul autovehiculelor pe 

aceste locuri. 

 Tariful majorat - situaţiile neregulamentare constatate de agenţi şi tarifele de evaluare a 

pagubei, sunt: 

 Ocuparea unui loc neautorizat - 10 lei; 

 Staţionarea fără tichet sau abonament de parcare valabil - 10 lei; 

 Afişarea defectuoasă a tichetului sau abonamentului, încât nu permite 

descifrarea elementelor de valabilitate - 5 lei; 

 Staţionarea cu tichet sau abonament, expirate recent (max. 10 minute 

pentru tichet şi maxim 3 zile pentru abonament) - 10 lei; 

 Modificarea elementelor de valabilitate pe tichet sau vigneta, cu scopul 

refolosirii sau afişarea unor tichete sau abonamente false - 20 lei, 

5.   Consiliul Local ar trebui sa aprobe prin HOTĂRÂRE faptele care constituie contravenţie si 

sancţiunile corespunzătoare acestora, cum ar fi: 

a) blocarea accesului in parcaj, cu amenda de 10 lei; 

b) parcarea fără respectarea normelor afişate la loc vizibil, cu amenda de 50 lei; 

c) depăşirea timpului limitat de parcare, semnalizat prin indicatoare, cu mai mult de 10 

minute, cu amenda de 5 lei pentru fiecare interval de timp depăşit; 

d) folosirea parcajelor sau a unor suprafeţe din parcaje, pentru alte activităţi, ce nu fac 

obiectul contractului de asociere sau închiriere, cu amenda de 50 lei pe zi pentru fiecare loc de 

parcare ocupat; 

e) încălcarea normelor de exploatare si utilizare a parcajelor cu amenda de 50.lei, 

aplicata agentului economic care exploatează parcajul, respectiv persoanei care-I utilizează; 

f) încălcarea prevederilor referitoare la eliberarea certificatelor de urbanism, a 

autorizaţiilor de construcţie provizorie sau definitiva si autorizarea pentru desfăşurarea unei 

activităţi economice ori sociale se face cu avizul Direcţiei tehnice a municipiului Roman privind 
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asigurarea spatiilor de parcare  se va sancţiona cu amenda de 200. lei; 

g) folosirea parcărilor publice destinate autobuzelor, pentru îmbarcarea sau debarcarea 

calatorilor in cursele regulate se va sancţiona cu amenda de 15 lei.  

h) menţinerea libera a locurilor de parcare atribuite prin dispozitive ce nu au fost avizate 

de Direcţia tehnică, cu amenda de 20 lei si ridicarea, fără preaviz a dispozitivelor, 

i) amenajarea, exploatarea si utilizarea de locuri de parcare pe domeniul public cu 

încălcarea normelor stabilite de Consiliul Local, cu amenda de 100 Iei. 

 Prevederile O.G. nr.  2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare Ia 

constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunii, plata si încasarea amenzii, precum si la căile de 

atac se aplica deopotrivă si contravenţiilor stabilite prin  hotărârea Consiliului Local. 

 Tarifele prevăzute sunt percepute pentru ocuparea unui loc de parcare potrivit STAS 

1848/1985. Autovehiculele al căror gabarit nu se încadrează in aceste limite vor fi tarifate 

proporţional cu numărul de locuri de parcare ocupate. Toate tarifele se indexează anual cu 

indicele de inflaţie comunicat de CNS.  

 Pentru o mai eficienta utilizare a spatiilor de parcare, prin Hotărâre, Consiliul Local al 

Municipiului Roman ar putea împărţi suprafaţa administrative a municipiului in patru sectoare 

pentru care ar putea utilizeze tarife diferite astfel:  

TAXĂ PARCARE ZONA A : 0,21 LEI / ZI 

Ianuarie 31 zile 6,51 LEI 

Februarie 28 zile 5,88 LEI TRIMESTRUL I 

Martie 31 zile 6,51 LEI 

Total: 18,9 LEI 

Aprilie 30 zile 6,30 LEI 

Mai 31 zile 6,51 LEI TRIMESTRUL II 

Iunie 30 zile 6,30 LEI 

Total: 19,11 LEI 

Iulie 31 zile 6,51 LEI 

August 31 zile 6,51 LEI TRIMESTRUL III 

Septembrie 30 zile 6,30 LEI 

Total: 19,32 LEI 
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Octombrie 31 zile 6,51 LEI 

Noiembrie 30 zile 6,30 LEI TRIMESTRUL IV  

Decembrie 31 zile 6,51 LEI 

Total: 19,32 LEI 

 

TOTAL AN ZONA A: 76,65 LEI 

 

TAXĂ PARCARE ZONA B: 0,16 LEI/ZI  

Ianuarie 31 zile 4,96 LEI 

Februarie 28 zile 4,48 LEI TRIMESTRUL I 

Martie 31 zile 4,96 LEI 

Total:14.40 LEI 

Aprilie 30 zile 4,80 LEI 

Mai 31 zile 4,96 LEI TRIMESTRUL II 

Iunie 30 zile 4,80 LEI 

Total: 14,56 LEI 

Iulie 31 zile 4,96 LEI 

August 31 zile 4,96 LEI TRIMESTRUL III 

Septembrie 30 zile 4,80 LEI 

Total: 14,72 LEI 

Octombrie 31 zile 4,96 LEI 

Noiembrie 30 zile 4,80 LEI TRIMESTRUL IV 

Decembrie 31 zile 4,96 LEI 

Total: 14,72 LEI 

 

TOTAL AN ZONA B: 58,4 LEI 

 

 

TAXĂ PARCARE ZONA C : 0,13 LEI/ZI 

TRIMESTRUL I Ianuarie 31 zile 4,03 LEI Total: 11,70 LEI 
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Februarie 28 zile 3,64 LEI  

Martie 31 zile 4,03 LEI 

 

Aprilie 30 zile 3,90 LEI 

Mai 31 zile 4,03 LEI TRIMESTRUL II 

Iunie 30 zile 3,90 LEI 

Total: 11,83 LEI 

Iulie 31 zile 4,03 LEI 

August 31 zile 4,03 LEI TRIMESTRUL III 

Septembrie 30 zile 3,90 LEI 

Total: 11,96 LEI 

Octombrie 31 zile 4,03 LEI 

Noiembrie 30 zile 3,90 LEI TRIMESTRUL IV 

Decembrie 31 zile 4,03 LEI 

Total: 11,96 LEI 

 

TOTAL AN ZONA C : 47,45 LEI 

 

TAXĂ PARCARE ZONA D : 0,10 LEI/ZI 

Ianuarie 31 zile 3,10 LEI 

Februarie 28 zile 2,80 LEI TRIMESTRUL I 

Martie 31 zile 3,10 LEI 

Total: 9 LEI  

Aprilie 30 zile 3,00 LEI 

Mai 31 zile 3,10 LEI TRIMESTRUL II 

Iunie 30 zile 3,00 LEI 

Total: 9,10 LEI 

Iulie 31 zile 3,10 LEI 

August 31 zile 3,10 LEI TRIMESTRUL III 

Septembrie 30 zile 3,00 LEI 

Total: 9,20 LEI 

Octombrie 31 zile 3,10 LEI TRIMESTRUL IV 

Noiembrie 30 zile 3,00 LEI 

Total: 9,20 LEI 
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 Decembrie 31 zile 3,10 LEI  

 

TOTAL AN ZONA C: 36,5 LEI 

 
 

B. Metoda de tarifare 

 

 Tariful de parcare se poate achita in următoarele moduri: 

a)   Tichetele de parcare sunt instrumente de plata pentru staţionari de scurta durata (30 min-1 zi), 

concepute astfel încât sa poată fi utilizate in regim de autotaxare si unica folosinţa. Ele se procura 

de la agenţii economici cu care operatorul are încheiate contracte de distribuţie sau prin aparate 

speciale de distribuţie. n  funcţie de preţul de achiziţie si perioada de valabilitate se disting 

următoarele tipuri de tichete: 

- valabil pentru 30 min. - TICHET VERDE 

- valabil pentru 60 min. - TICHET GALBEN 

- valabil pentru 1 zi indiferent de zonă - TICHET ALBASTRU 

Tichetele se validează prin răzuirea „poziţiilor” care indica anul, luna, ziua si după caz ora si 

minutul la care a început staţionarea autovehiculului, sunt tipărite in regim de securitate si 

înseriate in regim special. 

b)   Abonamentele de parcare sunt instrumente de plata pentru intervale de timp mari( 1 luna-1 

an) care se materializează printr-o vigneta ce se aplica pe interiorul parbrizului auto, la vedere; 

Abonamentele de parcare se diferenţiază astfel: 

  -  tip  „UNIVERSAL” - valabile in toate zonele tarifare; 

  -  tip ”TRANSMISIBIL”- se eliberează numai persoanelor juridice si sunt valabile in toate zonele 

tarifare putând fi transmise de la un autovehicul la altul in funcţie de interesele posesorului; 

  -  tip „LOCATAR”(la domiciliu) se eliberează numai persoanelor fizice cu domiciliul in perimetrul 
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tarifar si care fac dovada de proprietate asupra autovehiculului. 

 Abonamentul dă dreptul de staţionare pe o raza de 100 m faţă de domiciliu. Nu se 

eliberează astfel de abonamente proprietarilor de imobile cu curţi interioare si acces auto sau cu 

parcări de domiciliu in afara zonei de taxare. Drept de emisiune de abonamente are doar 

operatorul care gestionează parcările, distribuţia acestora efectuându-se prin intermediul 

colaboratorilor comerciali. 

 Metoda de încasare va putea fi modificata in funcţie de evoluţia tehnologiei in acest 

domeniu si factorii locali, cu acordul Consiliului Local al municipiului Roman. 

Deţinătorilor de autoturisme si alte mijloace de transport ar trebui sa li se interzică parcarea pe 

străzile municipiului, acestora ar trebui sa li se solicite sa – si asigure spatii de parcare in locuri 

autorizate de Consiliul Local al Municipiului Roman. 

VIII Constatarea utilizării neregulamentare a domeniului public si 
procedura executării silite 

 

 

 Staţionarea sau parcarea fără îndeplinirea obligaţiilor precizate in regulamentul serviciului 

de exploatare în regim de autotaxare sau taxare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată 

aflate pe teritoriul municipiului Roman pe teritoriul municipiului Roman, constituie contravenţie si 

se sancţionează cu amenda de la 30 - 100 lei .Dacă contravenientul achită amenda în termen de 

48 ore de la data încheierii procesului verbal, ori de la data comunicării acestuia, poate achita 

jumătate din minimul amenzii. 

 Controlul si constatarea tarifului majorat din prezentul Regulament cad in sarcina 

persoanelor împuternicite in acest sens prin dispoziţia Primarului Municipiului  Roman, denumiţi in 

continuare agenţi constatatori. Agenţii constatatori vor fi sprijiniţi, după caz, de angajaţi ai 

instituţiilor abilitate prin lege in menţinerea ordinii publice. 

 Agenţii constatatori vor fi sprijiniţi, in acţiunea de identificare a proprietarilor autovehiculelor 
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ce nu respecta obligaţiile ce decurg din prezentul Regulament, si de câtre împuternicitul 

Primarului municipiului Roman. 

 Agenţii constatatori vor întocmi note de constatare in baza cărora, împuternicitul Primarului 

va proceda la întocmirea proceselor verbale de contravenţie (O.G. nr. 2/2001) si sancţionarea 

contravenţiei in condiţiile legii si le va înainta Direcţiei Venituri pentru urmărirea si încasarea 

creanţelor bugetare rezultate din acestea (Cod procedura Fiscala). 

 Notele de constatare întocmite de agenţii constatatori vor fi predate săptămânal 

împuternicitului Primarului, in baza unui proces verbal de predare-primire. 

 Proprietarii autovehiculelor găsite in mod repetat in situaţiile de staţionare 

neregulamentara, care au neachitate mai mult de 3 note de constatare eliberate anterior vor putea 

fi sancţionaţi si prin blocarea roţilor autoturismului, conform H.C.L. al Municipiului Roman. 

Eliberarea autoturismului se va face numai după achitarea despăgubirilor restante cumulate si a 

cheltuielilor de imobilizare. 

 Obligaţia de plata a tarifului majorat de parcare nu este înlăturata de plata amenzii 

contravenţionale in cazul in care fapta utilizatorului întruneşte condiţiile de săvârşire a unei 

contravenţii prevăzute de alte acte normative in vigoare. Obligaţia de plata a tarifului majorat de 

parcare se menţine si in cazul blocării autovehiculului staţionat neregulamentar conform 

Regulamentului aprobat prin Hotărâre. 

IX   Dispoziţii finale 
 

 

 Prevederile din Regulamentul serviciului de exploatare în regim de autotaxare sau taxare a 

parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe teritoriul municipiului Roman si activitatea de 

blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe 

teritoriul municipiului Roman se aplica in zilele lucrătoare intre orele 08.00-20.00, sâmbăta 08.00-

13.00, duminica si sărbătorile legale nu se aplica. 
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 Taxa de staţionare poate fi încasată şi de agenţii constatări iar distribuirea tichetelor de 

parcare se poate face şi prin intermediul acestora. 

 Sunt exceptate de la plata tarifului de parcare motoretele, motocicletele, bicicletele precum 

si autovehiculele aparţinând următoarele instituţii: 

 a) Primăria, Salvare,  Pompieri, Politie. MApN, Jandarmerie si Poliţia Comunitara, 

autoturisme de serviciu aflate in intervenţie; 

 b) Regii autonome si societăţi comerciale subordonate Consiliului Local, a căror 

autovehicule se afla in intervenţie; 

 c) Persoanelor cu handicap; 

 Toate aceste autovehicule vor beneficia de un abonament de parcare gratuit care se obţine 

in baza documentelor de identitate si proprietate ale acestora, depuse la Primăria municipiului 

Roman. Obţinerea, reînnoirea si afişarea abonamentelor cade in sarcina proprietarului 

autoturismul. 

 Gratuităţile vor fi acordate exclusiv de Primăria municipiului in limita numărului de 100 auto, 

astfel încât sa nu afecteze beneficiile activităţii si implicit obligaţiile operatorului câtre primărie. 

Daca acest număr va fi depăşit contarvaloarea acelor abonamente se va scădea din veniturile 

încasate. 

 Pensionarii peste 65 de ani, veteranii de război, revoluţionarii cuprinşi in lista Monitorului 

Oficial, posesori de autoturisme, beneficiază de o reducere de 50% din tariful abonamentelor de 

parcare. 

 Prevederile prezentului Regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionării, 

transportului de marfa si serviciului de taximetrie. Taximetrele sunt exceptate de la plata tarifului 

de parcare numai in limitele staţiilor taxi prevăzute prin H.C.L. 

 Ocuparea locurilor de parcare cu diverse obiecte sau inscripţii se sancţionează potrivit 

prevederilor in vigoare ale Consiliului Local. 

 Operatorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea vehiculelor si a bunurilor aflate in 
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interiorul acestora. 

 Personalul operatorului care deserveşte parcările cu plata (agenţi constatatori) au obligaţia 

de a purta uniforma si ecuson. 

X Propuneri 
 

 

 Concesionarea parcărilor publice existente. 

           Instituirea unr taxe privind parcările rezidenţiale şi încheierea de contracte de concesiune 

cu locatarii din zonele respective. 

            Prin cele de mai sus se vor obţine fonduri pentru dezvoltarea spaţiilor de parcare şi 

totodată se va îmbunătăţi ezploatarea celor existente. 

 Întocmirea unor studii de fezabilitate şi proiecte tehnice necesare lucrărilor de investiţii 

pentru realizarea unor noi spaţii de parcare în municipiul Roman. 

           Întrucât municipiul Roman este străbătut de şoseaua de interes european E 85, şosea ce 

este pravăzută cu două benzi de circulaţie pe sens, în prezent o bandă de circulaţie fiind blocată 

de  autoturismele parcate, autorităţile publice locale ar trebui să  ia măsuri pentru asigurarea 

spaţiilor de parcare, prin amenajare acestora pe trotuarul situat pe partea dreaptă a sensului de 

circulaţie dinspre Bucureşti către Suceava . 

 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestui serviciu, aşa cum 

prevede legea. 

 Consultarea si informarea de câtre Autoritatea publica locala a asociaţiile de proprietari 

locatari în vederea identificării parcărilor de reşedinţă, adoptarea normelor locale, şi stabilirea 

politicilor de dezvoltare a acestui serviciu public. 

 Identificarea, împreună cu asociaţiile de locatari/proprietari a spaţiilor aflate la mai puţin de 

30 m de frontul imobilelor, care pot fi amenajate ca parcări de reşedinţa. 
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 Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă pe bază de abonament. 

 Elaborarea şi aprobarea normelor locale, regulamente de serviciu şi R.O.F. ale serviciului 

public, astfel încât sa se poată analiza nivelul performanţei acestei activităţi. 

 Stabilirea strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public  

Pieţe agroalimentare, târguri şi oboare, în conformitate cu prevederile art. 27 din O.G.71/2002 si a 

Legii nr. 51/2006.  

 Stabilirea unor structuri de monitorizare a derulării contractelor şi a activităţii de amenajare, 

organizare şi exploatare a parcărilor din municipiu. 

 Implicarea reală a autorităţilor în obligarea operatorilor, de a respecta integral clauzele 

contractuale, precum şi aplicarea de către acestea a măsurilor penalizatoare aferente. 

 Identificarea locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unitatea hotelieră, 

complexele comerciale, Casa de Cultură, baze sportive, pentru a fi atribuite prin închiriere. 

 Organizarea serviciului de „Parcări", prevăzut de lege, indiferent de forma de funcţionare şi 

de gestiune adoptată ulterior. 

 Delegarea gestiunii serviciului, făcută numai in baza unui procedeu de licitaţie publică, 

conform prevederilor legislaţiei specifice. 

 Reanalizarea şi renegocierea contractelor de închiriere cu operatorii, în vederea actualizării 

şi punerii lor în concordanţă cu legislaţia specifică. 

 Introducerea în contractele cu operatorii a unor clauze privind procedurile legale privind 

modificarea preţurilor şi a tarifelor, introducerea unor indicatori de performanţă care să conţină 

indicatori calitativi prevăzuţi de legislaţia specifică. 

 Abordarea mai responsabilă, de către autorităţi, a propriilor obligaţii contractuale, astfel 

încât îndeplinirea acestora să fie bază de pornire a pretenţiilor către partenerii contractuali. 

 Stabilirea unor structuri de monitorizare a derulării contractelor şi a activităţii de amenajare, 

organizare şi exploatare a parcărilor din municipiu. 
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 Implicarea, prin compartimentele proprii de impozite şi taxe, în colectarea cât mai completă 

a veniturilor din chirii având la bază documente legal întocmite. 

 Iniţierea unor programe coerente privind informarea populaţiei şi sondarea opiniei publice, 

cu privire la elaborarea şi aprobarea politicilor, strategiilor şi normelor legale, pentru cunoaşterea 

curentă şi în perspectivă a percepţiei şi nevoilor populaţiei. 

 PRIMĂRIA Municipiului Roman ar trebui sa emită o HOTĂRÂRE privind organizarea, 

exploatarea si utilizarea spatiilor de parcare publica de pe teritoriul municipiului Roman care sa fie 

aprobata de  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN, care sa aibă in vedere Raportul de 

specialitate al Departamentului Servicii publice prin care sa se propună masuri de organizare si 

exploatare a parcărilor publice de pe teritoriul municipiului Roman si sa aprobe Normele privind 

organizarea, exploatarea si utilizarea spatiilor de parcare publica, de pe teritoriul aparţinând 

domeniului public sau privat a municipiului Roman, determinate ca atare potrivit Legii nr. 18/1991 

a fondului funciar, destinate parcării autovehiculelor. 

 Activitatea de exploatare a parcajelor auto cu plata se va realiza prin asociere sau 

închiriere/concesionare prin licitaţie, agenţilor economici sau altor persoane. 

 Sumele încasate din contractele de asociere sau închiriere/concesionare de parcare se fac 

venit cu destinaţie speciala pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, cu precădere pentru 

implementarea unui sistem informaţional de gestiune, control, informare si decizie.  

 Planurile urbanistice generale întocmite pentru întreg teritoriul intravilan al municipiului  in 

stricta corelare cu teritoriul administrativ al acestuia reglementează utilizarea terenurilor si 

condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, inclusiv infrastructuri, amenajări si plantaţii, 

constituindu-se in suportul pentru realizarea programelor de dezvoltare a localităţilor. 

 Eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construcţie provizorie sau definitiva 

si autorizarea pentru desfăşurarea unei activităţi economice ori sociale se face cu avizul Comisiei 

tehnice de fluenta si siguranţa circulaţiei a municipiului Roman privind asigurarea spatiilor de 

parcare conform Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autovehicule din 

localităţi aprobat de MLPAT prin Ordinul nr. 10/N/06.04.1993. 
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 Spatiile de parcare existente cat si terenurile cu alta destinaţie decât cea de parcare pot fi 

amenajate ca spatii de parcare subterane sau supraterane, daca prin aceasta nu se afectează 

destinaţia iniţiala, fiind interzisa folosirea parcărilor publice destinate autobuzelor, pentru 

îmbarcarea sau debarcarea calatorilor in cursele regulate.  

 Pentru mărirea numărului de locuri de parcare se mai pot amenaja trotuarele ca spatii de 

parcare pentru autoturisme, amenajare care poate fi efectuata in condiţiile in care nu se 

stânjeneşte circulaţia pietonilor si romane disponibila o latine minima de trotuar de 1,5 m Ia 

străzile cu mai puţin de 4 benzi de circulaţie si de 3 m la străzile cu 4 sau mai multe benzi de 

circulaţie. 
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Balanta intre venituri si cheltuieli 
 
 
 
 

       
       
Denumire indicatori TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV  
TOTAL VENITURI 604,800.00 151,200.00 151,200.00 151,200.00 151,200.00  
Venituri din tariful orar 518,400.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00  
Venituri din abonament 86,400.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00  
CHELTUIELI TOTALE 123,468.96 36,014.49 29,151.49 29,151.49 29,151.49  
Cheltuieli cu munca vie 108,135.00 32,181.00 25,318.00 25,318.00 25,318.00  
Cheltuieli cu 
amortizarea 15,333.96 3,833.49 3,833.49 3,833.49 3,833.49  
EXCEDENT 481,331.04 115,185.51 122,048.51 122,048.51 122,048.51  
       
       
       
Notă:       
tarif/oră  = 1,0 lei, la un program 8:00 - 20:00;( 120*12ore*1leu*30zile=43.200lei/lună)   
abonament lunar 60 lei/lună; (120 
locuri*60lei=7.200lei)     
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Situaţia  privind calculul amortizării  celor două tipuri de  parcare
( fiecare însumând un număr de 120 locuri)

N r. Anul Valoarea de Durata Durata Amort izare

inv en- intrării înregistrare normală de normală de lunară

tar în patri- în contabilitate utlizare ut ilizare din

moniu C atalog

        Denumire  activ  fix

       -lei- ani       -luni- lei

                 A     B C 1 2 3 4

Parcare cu taxare orară,  s ituat în loc am enajat 1 2007 240,470.40 25.0      300 801.57
Parcare cu abonam ent,  s ituate pe spat iul v erde 2 2007 142,876.80 25.0      300 476.26
TOTAL 383,347.20 1,277.83
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BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AFERENT LOCURILOR DE 

PARCARE 
        

        
       - lei -  
        
Denumire indicatori Cod TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV  

TOTAL VENITURI   604,800 151,200 151,200 151,200 151,200  
               
I. VENITURI CURENTE   604,800 151,200 151,200 151,200 151,200  
      C. Venituri nefiscale   604,800 151,200 151,200 151,200 151,200  
             C1 Venituri din proprietate   0 0 0 0 0  
Venituri din dobânzi 31.10 0 0 0 0 0  
                  Alte venituri din dobânzi 31.10.03 0          
             C2 Vânzări de bunuri şi servicii   604,800 151,200 151,200 151,200 151,200  
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10 604,800 151,200 151,200 151,200 151,200  
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10.50 604,800 151,200 151,200 151,200 151,200  
    - Venituri din tarifele de parcare pe ora 33.10.50 518,400 129,600 129,600 129,600 129,600  
    - Venituri din abonamentele lunare   86,400 21,600 21,600 21,600 21,600  
Diverse venituri 36.10 0 0 0 0 0  
Alte venituri 36.10.50 0 0 0 0 0  
    - Alte surse de venit   0          
II VENITURI DIN CAPITAL   0 0 0 0 0  
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 0 0 0 0 0  
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.10.01 0          
Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor 
bugetare 39.10.50 0          
               
CHELTUIELI TOTALE   108,135 32,181 25,318 25,318 25,318  
CHELTUIELI CURENTE   108,135 32,181 25,318 25,318 25,318  
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   108,135 32,181 25,318 25,318 25,318  
Cheltuieli salariale în bani 10.01 68,640 21,120 15,840 15,840 15,840  
Salarii de bază 10.01.01 61,200 15,300 15,300 15,300 15,300  
Salarii de merit 10.01.02 0 0 0 0 0  
Indemnizaţii de conducere 10.01.03 2,160 540 540 540 540  
Spor de vechime 10.01.04 0          
Alte sporuri 10.01.06 0          
Ore suplimentare 10.01.07 0          
Fond de premii 10.01.08 5,280 5,280 0 0 0  
               - Premiu lunar   0          
               - Premiul anual   5,280 5,280 0 0 0  
Prima de vacanta 10.01.09 0          
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Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0          
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii  10.01.12 0          
Indemnizaţii de delegare  10.01.13 0 0 0 0 0  
                - interne   0          
                - externe   0          
Indemnizaţii de detaşare 10.01.14 0          
Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 0          
Cheltuieli salariale în natura 10.02 18,900 4,725 4,725 4,725 4,725  
Tichete de masă 10.02.01 18,900 4,725 4,725 4,725 4,725  
Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa 10.02.04 0          
Contribuţii 10.03 20,595 6,336 4,753 4,753 4,753  
Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 13,385 4,118 3,089 3,089 3,089  
Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 1,373 422 317 317 317  
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 4,117 1,267 950 950 950  
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale 10.03.04 962 296 222 222 222  
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 585 180 135 135 135  
Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 10.03.07 173 53 40 40 40  
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII   0 0 0 0 0  
Bunuri şi servicii 20.01 0 0 0 0 0  
Furnituri de birou 20.01.01 0 0 0 0 0  
          - rechizite    0          
          - facturi, ordine depl. ….   0          
          - tonner   0          
          - alte furnituri   0          
Materiale pentru curăţenie 20.01.02 0 0 0 0 0  
              - centru   0          
              - AT   0          
Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 0 0 0 0 0  
          - Încălzit   0 0 0 0 0  
                            - sediu central   0          
                            - agenţii teritoriale   0          
          - Iluminat   0 0 0 0 0  
                            - sediu central   0          
                            - agenţii teritoriale   0          
Apă, canal şi salubritate 20.01.04 0 0 0 0 0  
          - sediu central   0          
          - agenţii teritoriale   0          
Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 0          
Piese de schimb 20.01.06 0          
Transport 20.01.07 0 0 0 0 0  
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20.01.08 0 0 0 0 0  
              - posta    0          
              - telefonie fixa si mobila   0          
Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 20.01.09 0 0 0 0 0  
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              - servicii sediu paza …   0          
              - diverse   0          
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 0 0 0 0 0  
            - imprimate tichete masa   0          
            - asigurări RCA   0          
            - asigurări CASCO   0          
            - materiale intretinere auto   0          
            - ITP   0          
            - revizii obligatorii   0          
            - service centrala, copiatoare, aer condiţionat   0          
            - service echipamente IT   0          
            - diverse   0          
Reparaţii curente 20.02 0          
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 0 0 0 0  
Uniforme şi echipament 20.05.01 0          
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0          
Deplasări, detaşări, transferări 20.06 0 0 0 0 0  
Deplasări interne, detaşări, transferări 20.06.01 0 0 0 0 0  
                    - deplasari SRU   0          
                    - deplasari interne   0          
Deplasări în strainătate 20.06.02 0          
Cărţi, publicaţii, şi materiale documentare 20.11 0 0 0 0 0  
                  - materiale specialitate SRU   0          
                  - monitorul on-line SRU   0          
                       - presa   0          
Pregătire profesională 20.13 0          
Protecţia muncii 20.14 0 0 0 0 0  
             - medicina muncii   0          
             - autorizatii sanitare/de protectia muncii   0   0 0 0  
             - apa minerala   0 0 0   0  
             - fise de protectia muncii si PSI   0 0   0 0  
             - truse sanitare   0   0 0 0  
             - medicamente si materiale sanitare   0          
Alte cheltuieli 20.30 0 0 0 0 0  
Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 0 0 0 0 0  
Chirii 20.30.04 0          
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 0 0 0 0 0  
             - anunturi presa SRU   0          
             - legitimatii serviciul SRU   0          
             - cheltuieli organizare cursuri   0          
             - Sistemul de management integrat   0          
             - Diverse    0          
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   0 0 0 0 0  
B. Transferuri curente în străinătate (către organisme 
internaţionale) 55.02 0 0 0 0 0  
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Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 0          
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ   0 0 0 0 0  
Ajutoare sociale 57.02 0 0 0 0 0  
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 0 0 0 0 0  
                - pensionare   0          
                - boli grave   0          
                - ziua internationala a femeii   0   0 0 0  
                - copii sub 16 ani Craciun   0 0 0 0    
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0  
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 0 0 0 0  
Active fixe inclusiv reparaţii capitale 71.01 0 0 0 0 0  
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0          
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0          
Alte active fixe 71.01.30 0          
90 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT   496,665 119,019 125,882 125,882 125,882  
Deficit 93.01 496,665 119,019 125,882 125,882 125,882  
        
        
        
        
Nota:        

 salariile au fost calculate  pentru un număr de  9 salariaţi cu funcţie de execuţie cu un salariu lunar brut 
în valoare de 500 lei; şi  un sef de echipa cu un salariu lunar brut de 600 lei la acesta adăugându-se un spor de conducere de 30%

   * odată cu lichidarea lunii ianuarie instituţia acordă salariaţilor săi premiul lunar   
     

 
 
       
       
       
       
   
     
       

 


