ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 90 din 30.06.2014
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;
Examinînd expunerea de motive nr. 11138 din 23.06.2014 iniţiată de către
dl. Laurenţiu Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr. 11139 din 23.06.2014 întocmit de către Compartimentul
Semnalizare Rutieră şi Administrare Parcări;
Văzând avizul favorabil nr. 27 din 30.06.2014 al Comisiei pentru
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 93 din
30.06.2014 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11460
din 30.06.2014 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
pe raza Municipiului Roman, după cum urmează:
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Articolul 1 din H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„ Art. 1. (1) Monitorizarea activităţii de marcare, administrarea
serviciului de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice gratuite şi de
reşedinţă se va realiza de către Compartimentul semnalizare rutieră şi
administrare parcări din cadrul Direcţiei Autorizări, Evenimente,
Administrare Trafic Rutier.
(2) Administrarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată, prevăzute în
anexa nr. 4 din H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012, se va realiza de către Direcţia
Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor, direcţie cu personalitate juridică din
subordinea Consiliului Local Roman. ”
Art. 2. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 101 din
30.08.2012 privind Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi exploatarea
locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman, după cum urmează:
● Articolul 7 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 7. (1) Monitorizarea activităţii de marcare, administrarea serviciului
de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice gratuite şi de reşedinţă se va
realiza de către Compartimentul semnalizare rutieră şi administrare parcări din
cadrul Direcţiei Autorizări, Evenimente, Administrare Trafic Rutier.
(2) Administrarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată, prevăzute în
anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012, se va realiza de către Direcţia
Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor, direcţie cu personalitate juridică din
subordinea Consiliului Local Roman.”
● Litera m) a articolului 11 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„În cazul în care, pe o parcare de reşedinţă sunt necesare efectuarea unor
lucrări, activităţi de salubrizare sau deszăpezire, activităţi de citire a apometrului
în situaţia în care parcarea se află în dreptul unui cămin de contorizare a apei,
titularul contractului de închiriere are obligaţia, în urma înştiinţării venite din
partea persoanelor autorizate, să elibereze locul de parcare, în ziua şi intervalul
orar specificate.”
● Articolul 13 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“Parcările publice cu plată sunt acele spaţii, special semnalizate şi marcate
cu vopsea de culoare galbenă, pentru care se percep tarife de parcare, prevăzute
în anexa nr. 2 din H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012.
a) Programul de funcţionare al parcărilor publice cu plată este cuprins în
intervalul orar 0800 – 1600, de luni până vineri, în afara intervalului orar
menţionat acestea având regim de parcări publice fără plată.
Modificarea programului de funcţionare a parcărilor cu plată se face prin
dispoziţie de primar.
b) Staţionarea în parcările publice cu plată este permisă numai după plata
unui tarif orar, zilnic sau lunar. Abonamentul lunar va fi emis de Direcţia
Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor Roman.
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Încasarea tarifului se face de către aparate denumite «distribuitoare de
tichete de parcare» sau de reprezentantul desemnat al administratorului de
parcare.
c) Tichetul de parcare va avea inscripţionate următoarele informaţii
minime:
- suma încasată
- data şi ora expirării perioadei de valabilitate
d) Tichetul de parcare este valabil pentru parcările publice cu plată
aparţinând domeniului public al Municipiului Roman şi poate face dovada plăţii
tarifului de parcare doar în cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul
maşinii. În cazul în care reprezentanţii Poliţiei Locale sau, după caz, persoanele
desemnate de către operatorul de parcare, nu pot verifica (citi) informaţiile
înscrise pe tichet, vor considera parcarea ilegală (neplatită) şi vor acţiona în
consecinţă.
e) Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de către
reprezentanţi ai administratorului de parcare, care vor avea următoarele sarcini şi
atribuţii:
- verificarea existenţei şi a valabilităţii tichetelor de parcare expuse pe
bordul autovehiculelor şi luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care
există deficienţe sau abateri;
- verificarea şi asigurarea bunei funcţionări a distribuitoarelor de tichete
de parcare;
- colectarea periodică a cutiilor de la distribuitoarele de tichete de parcare
în vederea predării sumelor încasate;
- verificarea modului de parcare a autovehiculelor;
- verificarea stării marcajelor şi a indicatoarelor, precum şi a salubrizării,
deszăpezirii în zonele parcărilor publice cu plată;
- îndrumarea cetăţenilor şi rezolvarea solicitărilor îndreptăţite adresate de
către aceştia.
f) Mijloacele auto aparţinând Primăriei Municipiului Roman, cât şi
serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, pompieri, ambulanţă, intervenţii gaz
metan, apă-canal, energie electrică, vor fi scutite de plata tarifului orar numai
dacă se află în timpul unei acţiuni de intervenţie.”
● Litera d) a articolului 14 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“d) În cazul parcărilor publice cu plată, se sancţionează cu amendă de la
50 lei la 100 lei, aplicată conducătorului auto încălcarea următoarelor
preverderi:
- staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare fără tichet sau
neexpunerea la loc vizibil a tichetelor de parcare, astfel încât să nu permită
descifrarea acestora;
- staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare, în situaţia în care
durata de parcare pentru care a fost achitat tichetul a fost depăşită;
- parcarea pe locurile rezervate persoanelor cu handicap;
- parcarea cu nerespectarea marcajelor sau pe zonele haşurate;”
● La articolul 14 se introduce litera e), ce va avea următorul conţinut:
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„Încălcarea prevederilor art. 11, lit. m) se sancţionează cu amendă de la
50 lei la 100 lei.”
Art. 3. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 101 din
30.08.2012 privind Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi exploatarea
locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman, după cum urmează:
● După punctul 2 se introduc punctele 3 şi 4 ce vor avea următorul
conţinut:
“ 3. Tarif zilnic parcări publice cu plată .................................5 lei/zi;
4. Tarif lunar parcări publice cu plată .................................40 lei/lună.”
Art. 4. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 101 din
30.08.2012 privind Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi exploatarea
locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman, după cum urmează:
● La articolul 7 din Contractul de închiriere loc de parcare de
reşedinţă pe domeniul public se introduce lit. h) ce va avea următorul conţinut:
„h) În cazul în care, pe o parcare de reşedinţă sunt necesare efectuarea
unor lucrări, activităţi de salubrizare sau deszăpezire, activităţi de citire a
apometrului în situaţia în care parcarea se află în dreptul unui cămin de
contorizare a apei, titularul contractului de închiriere are obligaţia, în urma
înştiinţării venite din partea persoanelor autorizate, să elibereze locul de parcare,
în ziua şi intervalul orar specificate. ”
Art. 5. (1) Se introduce anexa nr. 4 (Locaţiile şi numărul parcărilor
publice cu plată), care va avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.
(2) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman în vederea
modificării sau completării locaţiilor de parcare cu plată.
Art. 6. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi
serviciile publice de interes local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 7. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Constantin HOLBAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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