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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 5 din 28.01.2014   

         
pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul 

juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza 

Municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 636 din 14.01.2014 iniţiată de către  

dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 637 din 14.01.2014 întocmit de către Direcţia Administrare 

Trafic Rutier, Autorizări Evenimente, Comercial, Transport; 

Văzând avizul favorabil nr. 3 din 28.01.2014 al Comisiei de Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 5 din 28.01.2014 al 

Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 2262 din 28.01.2014 dat 

de Secretarul Municipiului Roman; 

         Luând în considerare dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, 

ale H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 

nr.  195/2002, ale O.G. nr. 43/1997R privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 

82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997, ale O.U.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contraventiilor, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr. 

448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  

         Având în vedere  art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16 şi 19 din 

Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

         În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ: 

 

HOTĂRĂŞTE:     
 

          Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind 

Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de 
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pe raza Municipiului Roman, completată prin H.C.L. nr. 153 din 12.12.2012, 

după cum urmează:  
      

 Alineatul 5 al articolului 10 din anexa nr. 1 se modifică şi va avea 

următorul conţinut: 

„Persoanele fizice sau juridice pot închiria loc de parcare de reşedinţă 

dacă posedă autoturism proprietate sau deţin în folosinţă, cu contract de 

comodat, un autovehicul aparţinând unei alte persoane sau operator 

economic.” 

 

 Alineatul 2 al articolului 11 din anexa nr. 1 se modifică şi va avea 

următorul conţinut: 

 „În cazul în care titularul de contract nu se prezintă în termenul 

prevăzut mai sus pentru reînnoire: 

1. titularul contractului poate denunţa contractul printr-o notificare 

prealabilă; 

2. contractul se prelungeşte în mod tacit în cazul în care acesta 

achită chiria contractuală la termenele stabilite prin contract.” 

 

 Punctul 2.1. al Caietului de sarcini din anexa nr. 3 se modifică şi va avea 

următorul conţinut: 

„2.1. Terenul situat in Roman, str. …………………………………,  

poziţia …………………….., se închiriază prin licitaţie deschisă cu 

strigare, în urma adjudecării, pe perioada de 1 an sau pe perioada rămasă 

până la sfârşitul anului în curs, cu programul orar ………………….”, cu 

posibilitatea prelungirii exprese sau tacite. 

 

 Punctul 4.1. lit. a) al Caietului de sarcini din anexa nr. 3 se modifică şi va 

avea următorul conţinut: 

„ a) să achite contravaloarea chiriei la termenele stabilite.”  

 

 Punctul 4.1. lit. g) al Caietului de sarcini din anexa nr. 3 se modifică şi va 

avea următorul conţinut: 

„g) să prezinte, la reînnoirea expresă a contractului de prestări servicii 

parcare de reşedinţă, certificatul de înmatriculare al autoturismului care 

face obiectul contractului şi BI/CI al titularului de contract.” 

 

 Articolul 3 din Contractul de închiriere loc de parcare de reşedinţă pe 

domeniul public – anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 3 Contractul privind închirierea locului de parcare de 

reşedinţă nr. _____/_____ are valabilitate 1(un) an de la data încheierii 

sau .... luni, respectiv perioada rămasă până la sfârşitul anului în curs şi 

are efect  în intervalul orar 0
00

 – 24
00

. 

La expirarea duratei contractului, acesta se va prelungi în mod tacit 

până la sfârşitul anului următor, în cazul în care nici una dintre părţi nu a 



Page 3 of 3 

 

notificat denunţarea unilaterală şi titularul contractului achită chiria 

contractuală la termenele stabilite.” 
 
 

 Articolul 5 din Contractul de închiriere loc de parcare de reşedinţă pe 

domeniul public – anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 „Art. 5 Plata chiriei se poate face integral, cu termen de plată data 

de 31 martie sau în două tranşe egale, având ca termene de plată 31 

martie, respectiv 30 septembrie a anului în curs. Neplata la termen atrage 

majorări de întârziere, conform legislaţiei în vigoare.” 

 

 Articolul 7, lit. a) din Contractul de închiriere loc de parcare de reşedinţă 

pe domeniul public – anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

„a) să achite contravaloarea chiriei la termenele stabilite;” 

 

 Articolul 7 lit. g) din Contractul de închiriere loc de parcare de reşedinţă 

pe domeniul public – anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

„g) să prezinte, la reînnoirea expresă a contractului de prestări 

servicii parcare de reşedinţă, certificatul de înmatriculare al 

autoturismului care face obiectul contractului şi BI/CI al titularului de 

contract;” 

 

 Articolul 9 din Contractul de închiriere loc de parcare de reşedinţă pe 

domeniul public – anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

        „Contractul de închiriere încetează dacă una din părţi notifică 

celeilalte părţi denunţarea unilaterală. 

          În cazul în care nici una dintre părţi nu denunţă expres contractul, 

acesta se prelungeşte tacit până la sfârşitul anului următor.” 

 

             Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi 

serviciile publice de interes local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

             Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

 

         Preşedinte de şedinţă                                             Contrasemnează 

                   Consilier,                                           Secretarul Municipiului Roman, 

      Ing. Petru GÎNDULESCU                          Jurist Gheorghe CARNARIU    


