Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 49 din 27.03.2008

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE
A PARCĂRILOR PUBLICE DIN MUNCIPIULUI ROMAN

Art.1. Parcările publice sunt zonele amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, aparţinând
domeniului public al municipiului Roman, şi care fac obiectul contractului de concesiune încheiat între
Consiliul Local Roman şi operatorul economic desemnat câştigător al licitaţiei desfăşurate pentru
concesiunea acestor parcări.
Art.2. În cadrul parcărilor publice, pot fi stabilite locuri de parcare cu folosinţă exclusivă, care pot fi
folosite numai de către deţinătorii unei Autorizaţii de parcare valabilă pentru locurile de parcare
respective;
Art.3. Prin grija concesionarului, parcările vor fi marcate cu vopsea albă şi vor şi semnalizate cu
indicatoare albastre, inscripţionate cu litera „P” şi cu textul „cu plată”. Sub indicatoare vor fi montate
tăbliţe pe fond alb, pe care se inscripţiona denumirea şi adresa concesionarului parcării, zona de parcare
(zona I, II ..), tariful de parcare şi modul de taxare. În locul tarifului, la locurile de parcare cu folosinţă
exclusivă se va inscripţiona textul: „Loc de parcare cu folosinţă exclusivă” şi denumirea utilizatorului
îndreptăţit al acesteia.
Concesionarul parcărilor publice va executa următoarele lucrări de reparaţii, investiţii şi întreţinere:
a) Marcarea cu vopsea albă a locurilor individuale de parcare. Liniile de marcaj vor fi întreţinute
permanent;
b) Vopsirea bordurilor care delimitează parcările
c) Refacerea covoarelor asfaltice, a bordurilor şi după caz, a gardurilor de protecţie;
d) Marcarea, vopsirea şi refacerea covoarelor asfaltice, a bordurilor şi a gardurilor de protecţie se
vor executa anual sau de câte ori va fi nevoie, la solicitarea concedentului;
e) Iluminarea corespunzătoare a parcărilor;
f) Afişarea la loc vizibil a taxelor de parcare;
g) Semnalizarea cu indicatoare specifice a parcărilor;
h) Salubrizarea permanentă a spaţiilor de parcare şi asigurarea dotărilor minime (coşuri de gunoi,
etc);
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i) Luarea măsurilor ce se impun, pentru funcţionarea în bune condiţii a parcărilor: deszăpezirea,
împrăştierea cu antiderapant, în caz de polei şi zăpadă, etc;
j) Supravegherea şi garantarea siguranţei autovehiculelor aflate în parcările publice aflate în
administrarea concesionarului;
k) Dotarea şi asigurarea parcărilor publice cu sisteme de taxare: Datorită modului de dispunere a
parcărilor propunem următoarele tipuri de încasare a taxelor de parcare:
A. Pentru zonele Gara şi Complex Favorit: bariere/casieri
B. Pentru zonele Piaţa centrală, Sucedava şi Bancpost: aparate de taxare/casieri
C. Administratorul parcărilor poate propune şi utiliza alte tipuri de încasare a taxelor de
parcare.
l) În cazul în care tichetele pot fi procurate de la unităţi comerciale abilitate în acest sens,
concesionarul are obligaţia de a afişa la loc vizibil toate informaţiile necesare identificării
complete a locului de procurare a tichetelor sau jetoanelor de parcare, etc;
m) În cadrul parcărilor se vor marca de către administratorul parcărilor, în conformitate cu legislaţia
în vigoare, locuri de parcare rezervate autovehiculelor aparţinând persoanelor cu handicap fizic;
n) Staţionarea autovehiculelor va fi permisă de către concesionarul parcărilor cu respectarea strictă
a marcajelor şi cu îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul regulament.

Art.4. Taxele de parcare, inclusiv intervalul orar de taxare, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local
Roman. Aceste taxe se pot percepe într-un anumit interval orar (zilnic, între orele 8.00-18.00).

MODUL DE PLATĂ
Art.5. Sistemul de taxare a parcărilor publice în municipiul Roman va fi prezentat de către ofertant în
cadrul ofertei tehnice.
a) Concesionarul are obligaţia de a nu permite accesul în parcările amenajate şi aflate în
administrarea sa, decât pentru autovehiculele care sunt achitate taxele de parcare. Indiferent de
modul de taxare, deţinătorul autovehiculului ce urmează a fi parcat va primi un tichet, jeton etc,
pe care va fi înscrisă data şi durata de parcare, precum şi denumirea parcării. Tichetele primite
vor fi amplasate la loc vizibil, în interiorul autovehiculului, pe bord;
b) La expirarea timpului de parcare taxat, posesorul autovehiculului este obligat să părăsească
parcare. Timpul de parcare poate fi prelungit prin taxare repetată. Taxarea se poate repeta în
intervalul timpului de staţionare achitat anterior;
c) În parcările dotate cu bariere automate, la intrarea în parcare se ridică un tichet cu data şi ora
intrării. La ieşire, pe baza tichetului de intrare, va fi calculat timpul de staţionare şi se va plăti o
taxă de parcare afişată pe display;
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d) Staţionarea autovehiculelor este permisă fără achitarea taxei de parcare, pentru posesorii de
abonamente sau de autorizaţii de parcare valabile pentru parcarea respectivă.
e) Concesionarul are obligaţia să nu pretindă şi să nu încaseze sume de la posesorii de autovehicule,
în alte locuri decât cele stabilite în contractul de concesiune, să nu practice tarife de taxare în
afara celor aprobate prin H.C.L şi în afara intervalului orar stabilit.
f) Personalul care distribuie tichetele de parcare trebuie să poarte uniformă şi ecuson la vedere.

UTILIZAREA PARCĂRILOR ÎN SITUAŢII EXCEPŢIONALE
Art.6. Parcările pot fi utilizate gratuit pentru staţionarea autovehiculelor speciale, dotate conform legii cu
echipamente de semnalizare sonoră şi optică, aflate în misiune, conform prevederilor legale în vigoare.
a) Parcările pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehiculelor dotate special pentru persoane cu
handicap fizic, în locurile de parcare rezervate în acest scop;
b) Parcările cu plată din municipiul Roman pot fi folosite fără achitarea taxelor prevăzute în
prezentul regulament, în situaţii în care autorităţile administraţiei publice locale organizează
acţiuni de interes public, cu înştiinţarea prealabilă a concesionarului parcărilor;
c) Parcările cu plată din municipiul Roman vor putea fi folosite fără achitarea taxelor prevăzute în
prezentul regulament, în cazul execuţiei unor lucrări de utilitate publică, în conformitate cu
reglementările legale.

TAXE DE PARCARE
Art.7. Taxele (tarifele) de parcare se stabilesc în mod diferenţiat pe tipuri de autovehicule, după cum
urmează:
a) Autoturisme: 1 leu/oră ( sau 0,50 lei/ ½ oră)
b) Autoutilitare, furgonete, maşini de teren: 2 x taxa autoturisme
Taxele de parcare vor fi afişate în mod obligatoriu, la loc vizibil
Taxele de parcare se aprobă prin HCL, iar contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local
Roman şi operatorul economic care va câştiga licitaţia va cuprinde această prevedere.

ABONAMENTE DE PARCARE
Art.8. Administratorul parcărilor poate utiliza ca mod de plată a tarifelor de parcare abonamentele.
Abonamentele vor avea înscrise următoarele date:
a) Denumire concesionar;
b) Abonament nr. …;
c) Valabil de la data…..
d) Denumire parcare
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e) Nr. auto..
f) Tip Abonament (redus, total, anual)
g) Tarif
Art.9. Administratorul parcării poate să retragă abonamentul, în cazul în care acesta nu este utilizat
pentru autovehiculul sau parcarea pentru care a fost eliberat.
a) În cazul pierderii sau deteriorării, se poate elibera la cerere, contra cost, un nou abonament, cu
plata contravalorii parcării rămase până la expirarea valabilităţii vechiului abonament.
Art.10. Conducătorul auto are obligaţia de a afişa abonamentul anual la loc vizibil, în interiorul
autovehiculului, pe bord, astfel să fie posibilă citirea tuturor datelor, din exteriorul autovehiculului.
Art.11. Abonamentul anual nu conferă posesorului dreptul de staţionare în parcările cu plată, pentru
autovehicule neînmatriculate sau aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare şi care nu permit circulaţia
pe drumurile publice.

Sancţiuni
Art.12. Prin nerespectarea prevederilor prezentului regulament, constituie contravenţie următoarele
fapte, dacă nu au fost comise astfel încât potrivit Codului Penal să constituie infracţiuni:
a) staţionarea autovehiculului pe locurile de parcare fără abonament, tichet sau autorizaţie valabile,
sau fără a le avea afişate pe bordul maşinii, la interior;
b) blocarea accesului în parcare;
c) staţionarea în zona parcărilor unde oprirea este interzisă;
d) staţionarea autovehiculului pe locul de parcare, în situaţia în care durata de parcare pentru care a
fost achitată taxa a fost depăşită;
e) refuzul achitării taxei de parcare la ieşirea din parcările prevăzute cu barieră;
f) deteriorarea barierelor, aparaturii de taxare sau de înregistrare-transmitere date, a indicatoarelor,
a marcajelor;
Art.13. Contravenţiile prevăzute la art.26 se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei.
Art.14. Dacă prin săvârşirea contravenţiei prevăzute la art.26, lit f au fost pricinuite pagube, prin
procesul-verbal de constatare a contravenţiei se vor stabili şi despăgubirile pentru daunele provocate,
precum şi pierderile înregistrate prin neexploatarea locurilor de parcare afectate, evaluate conform
legislaţiei în vigoare.
Art.15. Neîndeplinirea de către administratorul parcării a obligaţiilor prevăzute la art. 3, lit a), b), c), d),
f), g), h) l), m) şi art. 5 lit.e) din prezentul regulament, se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000
lei;
Art.16. Neîndeplinirea de către administratorul parcării a obligaţiilor prevăzute la art. 3, lit i), j) şi art.5
lit. f) din prezentul regulament se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei.
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Constatarea şi urmărirea contravenţiilor
Art.17. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii din cadrul Poliţiei Comunitare
Roman, cu care administratorul parcărilor publice are obligaţia să colaboreze. Administratorul parcărilor
are obligaţia să anunţe organele de poliţie despre orice evenimente ce contravin ordinii publice,
petrecute în zona parcărilor publice aflate în concesiune.
Art.18. În cazul neachitării contravalorii amenzilor se vor aplica măsurile legale pentru urmărirea şi
executarea silită a contravenienţilor.
Art.19. Agenţii Poliţiei Comunitare Roman stabilesc amenda în cadrul procesului-verbal de constatare a
contravenţiei.
Art.20. În cazul în care la constatarea contravenţiei conducătorul autovehiculului nu este prezent, se va
fixa pe parbriz o somaţie prin care se înştiinţează conducătorul auto în legătură cu încălcarea prezentului
regulament, somaţie în baza căreia se va întocmi procesul-verbal de contravenţie.
Art.21. Împotriva procesului-verbal de contravenţie şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în
conformitate cu prevederile legale şi se va înainta spre soluţionare Judecătoriei Roman.

DISPOZIŢII FINALE
Art.22. Până la introducerea în toate parcările publice administrate de concesionar a sistemelor de taxare
electronic, se vor emite bilete, abonamente şi autorizaţii de parcare, formulare cu regim special, care vor
fi marcate de Primăria Roman.
Art.23. Numărul locurilor efectiv exploatate se vor stabili în urma lucrărilor de trasare sau amenajare
efectuate în parcările exploatate. Documentaţiile, autorizaţiile şi avizele necesare vor fi obţinute de către
concesionarul acestor parcări publice.
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