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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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 
 
 

            Analizând referatul de aprobare  și proiectul de hotărâre înaintate de 
domnul Leonard Achiriloaei, Primarul Municipiului Roman, am constatat că 
acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 
 
Din punct de vedere al oportunității 
 
               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. 
    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 de utilizare a parcărilor publice. 
     Această actualizare este prima de acest fel de la înființarea parcărilor publice 
cu plată. 
     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, drept pentru care se propun următoarele tarife: 
 

1. Tarif de bază contract închiriere loc parcare de reședință(în care este 
inclusă și taxa de teren)...............................................................120 lei/an 

 
2. Pentru parcările publice cu plată, evidenţiate prin marcaj de culoare 

albastră și indicatoare rutiere : 
● Tarif  orar   …………………………………...........….1,5 lei / oră 
● Tarif zilnic………………………………………...….. 7,5 lei/ zi 
● Abonament lunar……………………………..……...60 lei/ lună 
●Abonament anual………………………………..….675 lei/ an 
 
●Abonament anual tip Riveran……………………….120 lei/ an 
 
 
3. Pentru parcările publice cu plată, acces cu bariere, evidenţiate prin 

marcaj de culoare albă și indicatoare rutiere-Piața Roman Vodă  : 
● Tarif  orar   ………………………………………........1,5 lei/ oră 
● Abonament lunar…………………………………….60 lei/ lună 
●Abonament anual…………………………….…......675 lei/ an 
●Abonament anual tip Riveran……………………....120 lei/ an 
 
 
4. Acces Pietonal Ștefan cel Mare 
● Tarif orar…………………………………………..……..20 lei/oră 
● Abonament lunar  tip Riveran(persoane juridice)….…..  50 lei/ lună 
●Abonament  anual tip Riveran(persoane juridice)……...600 lei/ an 
 
5. Acces Piața Centrală( sector chioșcuri) 
 
●Abonament  anual tip Riveran(persoane juridice)……...120 lei/ an 
 ( persoane juridice care dețin spații închiriate de la Administrația 

Piețelor) 
 

 
   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)

     
 



      Din punct de vedere al legalității   apreciem că se impune modificarea și 
completarea anexelor nr.1, 2 din H.C.L. nr. 220 / 2018 printr-un act 
administrativ de aceeași natură cu cel emis de aceeași autoritate publică, 
respectiv prin Hotărâre a Consiliului Local Roman. 
 
      De asemenea se constată că acestea întrunesc condițiile de fond, formă, 
necesitate, oportunitate, precum și 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. 

 
 

 
 
 

Șef   S.A.P.S.R. 
Bogdănel  Dănăilă 


