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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 27.08.2020 

         
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 
privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 

parcare situate pe raza Municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând  referatul de aprobare nr. 16283/20.08.2020 înaintat de către 
doamna Roxana-Ioana Iorga, Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi 
raportul de specialitate nr. 16284 din 20.08.2020, întocmit de către Direcția 
Juridică și Administrație Publică; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din 21.08.2020 dat de Secretarul 
General al  Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ____ din 24.08.2020 al 
Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul 
favorabil nr. ___ din 24.08.2020 al Comisiei Juridice; 

 În temeiul art. 129  alin. (1),  alin. (2) lit. „b”, alin. (7) si ale art. 196 alin. 
(1) lit. „a” din O.U.G. 57/2019  privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE:     
 

          Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 
27.09.2018, respectiv Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi exploatarea 
locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman, cu modificările și 
completările ulterioare, după cum urmează :  
      

►Articolul 13, lit.”a”, din anexa nr. 1, se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
„ a) Programul de funcționare al parcărilor publice cu plată este: 

1. 08-18 de luni până vineri; 
2. 08 - 14 sâmbăta; 
3. duminica în intervalul 08- 14 – doar în zona piețelor; 
4. 06.00-18.00 de luni până duminică în Pietonal Ștefan cel 

Mare. 
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a^1) În afara intervalului orar menționat aceste parcări au regim de parcări 
publice fără plată, cu excepția Pietonalului Ștefan cel Mare, unde se interzice 
atat accesul cât si parcarea autovehiculelor. In afara intervalului orar 06.00-
18.00, conducătorii autoturismelor parcate au obligația de a elibera această zonă. 

 
Art. 2. Se modifică și se completează art. 14 din Regulamentul  privind 

regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza 
Municipiului Roman aprobat prin HCL 220/2019, în sensul că după litera „e” se 
introduce litera „f”, care va avea următorul cuprins: 
”f) încălcarea prevederilor art. 13 lit. „a” pct. 4 și a^1 se sancționează cu 

amendă cuprinsă între 300-1000 lei.” 
 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere 
contrară se abrogă. 

 

Art. 4 Viceprimarul cu atribuții de Primar, prin aparatul de specialitate şi 
serviciile publice de interes local și Poliția Locală va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 
General al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

         Preşedinte de şedinţă                                     Contrasemnează 
                   Consilier,                          Secretarul General al municipiului Roman, 
     Daniela-Gabriela SUMAN                              Gheorghe CARNARIU    



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piața Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Cabinet Primar  
Nr. 16283 din 20.08.2020  

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 
din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor 

de parcare situate pe raza Municipiului Roman 
 
 
  
 

Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 220 din 27.09.2018, cu 
modificările și completările ulterioare, s-a aprobat Regulamentul privind 
regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza 
municipiului Roman, precum și programul de funcționare al parcărilor cu plată 
de pe raza municipiului Roman. 

Prin această hotărâre a Consiliului Local, s-a stabilit că programul de 
funcționare al parcării din Pietonalul Ștefan cel Mare este de luni până duminică  
în intervalul orar 00.00-24.00. 

În prezent, în urma finalizării lucrărilor de reabilitare a Pietonalului Ștefan 
cel Mare, zona a devenit un loc de promenadă pentru copiii și adulții din 
municipiul Roman.  

În aceste condiții, pentru evitarea producerii unor accidente, dar și pentru 
a încuraja accesul cetățenilor în zonă, propun reducerea intervalului orar în care 
este permis accesul autoturismelor în Pietonalul Ștefan cel Mare. De asemenea, 
pentru a descuraja accesul autoturismelor în Pietonal în afara intervalului orar în 
care acesta este permis, se impune stabilirea unor sancțiuni pentru nerespectarea 
programului de funcționare al parcării. 
 Astfel:      
►Articolul 13, lit.”a”, din anexa nr. 1, se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
„ a) Programul de funcționare al parcărilor publice cu plată este: 

1. 08-18 de luni până vineri; 
2. 08 - 14 sâmbăta; 
3. duminica în intervalul 08- 14 – doar în zona piețelor; 
4. 06.00-18.00 de luni până duminică în Pietonal Ștefan cel 

Mare. 



 

a^1) În afara intervalului orar menționat aceste parcări au regim de parcări 
publice fără plată, cu excepția Pietonalului Ștefan cel Mare, unde se interzice 
atat accesul cât si parcarea autovehiculelor. In afara intervalului orar 06.00-
18.00, conducătorii autoturismelor parcate au obligația de a elibera această zonă. 
     De asemenea, se modifică și se completează art. 14 din Regulamentul  
privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe 
raza Municipiului Roman aprobat prin HCL 220/2019, în sensul că după litera 
„e” se introduce litera „f”, care va avea următorul cuprins: 
”f) încălcarea prevederilor art. 13 lit. „a” pct. 4 și a^1 se sancționează cu 

amendă cuprinsă între 300-1000 lei.” 

 
  Rog domnii consilieri sa se pronunțe prin vot. 
  Prezentul referat va fi înaintat Direcției Juridice și Administrație Publica in 
vederea emiterii raportului de specialitate. 

 
Inițiator 

Viceprimar cu atribuții de Primar, 
Roxana-Ioana IORGA 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 16284 din 20.08.2020  

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 
din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor 

de parcare situate pe raza Municipiului Roman 
 
 
  

Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de dna 
Roxana-Ioana Iorga, Viceprimar cu atribuții de Primar, am constatat că acestea 
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

 
Din punct de vedere al oportunității 
Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 220 din 27.09.2018, cu 

modificările și completările ulterioare, s-a aprobat Regulamentul privind 
regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza 
municipiului Roman, precum și programul de funcționare al parcărilor cu plată 
de pe raza municipiului Roman. 

Prin această hotărâre a Consiliului Local, s-a stabilit că programul de 
funcționare al parcării din Pietonalul Ștefan cel Mare este de luni până duminică  
în intervalul orar 00.00-24.00. 

În prezent, în urma finalizării lucrărilor de reabilitare a Pietonalului Ștefan 
cel Mare, zona a devenit un loc de promenadă pentru copiii și adulții din 
municipiul Roman.  

În aceste condiții, pentru evitarea producerii unor accidente, dar și pentru 
a încuraja accesul pietonal al cetățenilor în zonă, propun reducerea intervalului 
orar în care este permis accesul autoturismelor în Pietonalul Ștefan cel Mare. De 
asemenea, pentru a descuraja accesul autoturismelor în afara intervalului orar în 
care acesta este permis, se impune stabilirea unor sancțiuni pentru nerespectarea 
programului de funcționare al parcării. 
       

Din punct de vedere al legalității apreciem că se impune modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 220/2018  printr-un act administrativ de aceeaşi natură 
cu cel emis de aceeaşi autoritate publică, respectiv prin Hotărâre a Consiliului 
Local Roman.    



 

De asemenea, se constată că constată că acestea întrunesc condiţiile de 
fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de 
Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care 
acordăm aviz favorabil 
 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 
prin vot. 

 
Director D.J.A.P., 
Cj. Camelia RUSU 

 
 

 
 


