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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 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 același 
act administrativ, cu modificările și completările ulterioare, au fost reglementate 
taxele și  tarifele privind exploatarea parcărilor  de pe raza Municipiului Roman. 
     Serviciul public privind  exploatarea și administrarea parcărilor are un rol 
important în mobilitatea, accesibilitatea și dezvoltarea economică a municipiului 
Roman. 
     Exploatarea locurilor de parcare reprezintă o sursă semnificativă de venituri 
colectate la bugetul local, care sunt apoi utilizate pentru dezvoltarea investițiilor 
în domeniul parcărilor publice și pentru asigurarea necesarului de locuri de 
parcare. 
    Gestionarea parcărilor este folosită ca o modalitate de atingere a obiectivelor 
de mediu, sociale și economice. 
     Regulamentul care reglementează gestionarea parcărilor se impune a fi 
actualizat sub două aspecte: 

1. Actualizarea tarifului în sensul stabilirii acestuia la 1,5 lei /oră. Vechiul 
tarif a fost aprobat în anul 2009 și nu a fost actualizat până în acest 
moment. 
Actualizarea se impune ca urmare a creșterii costurilor de exploatare și 
întreținere ca urmare a elementelor de cost obiective, respectiv creșterea 
salariului minim pe economie. 

2. Având  în vedere că, în ultimii ani în mod constant s-a asigurat creșterea 
numărului de parcări publice și ținând cont  de majorarea anuală a 
salariului minim pe economie, de creșterea prețurilor de achiziție  a 
materialelor consumabile, a energiei electrice, a carburanților  și a 
costurilor de întreținere , se impune o actualizare a  tarifelor privind 



exploatarea parcărilor publice, în conformitate cu anexa nr.2, la prezentul 
proiect de hotărâre. 

   Având în vedere solicitările reprezentanților societăților comerciale care își 
desfășoară activitatea în Pietonalul Ștefan cel Mare, dar ținând cont de faptul că 
zona respectivă reprezintă zona de promenadă a municipiului Roman, se impune 
modificarea accesului autovehiculelor , astfel: 
 

- 06,00- 18,00 de luni până duminică  cu tichet eliberat de distribuitorul 
de tichete al barierei

- 00 – 24 de luni până duminica, cu card – abonament  anual de   tip 
RIVERAN(persoane juridice).

      
 

Proiectul de hotărâre, însoțit de prezentul referat de aprobare va fi înaintat 
Serviciului Administrare parcări și semnalizare rutieră, în vederea întocmirii  
raportului de specialitate. 

 
 
 

Iniţiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard Achiriloaei 


