
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

MUNICIPIUL ROMAN  

CONSILIUL LOCAL 
 

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din 22.12.2021  

 
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 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând referatul de aprobare nr.86646 din 09.11.2021 înaintat de 
către domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum și 
raportul de specialitate nr. 86649  din  09.11.2021 întocmit de către Serviciul 
Administrare parcări și semnalizare rutieră; 
     Văzând avizul de legalitate nr. ______ din __.12.2021 al Secretarului 
General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ____ din __.12.2021 al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum si avizul 
favorabil nr. ____ din __.12.2021 al Comisiei juridice ; 
      În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, ale art. 139, ale art. 
140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă RĂ Ş T E :  
 
Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 

27.09.2018,  respectiv Regulamentul privind regimul juridic, întreținerea și 
exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman, cu 
modificările și completările ulterioare, după cum urmează:  

 

►   Art. 13, lit.a),  din Anexa nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
a) Programul de funcționare al parcărilor publice cu plată este :  
 08 – 18 de luni pâna vineri 
 08 – 14 sâmbăta;

 duminica în intervalul: 08 – 14 – doar în zona piețelor;
 00- 24 de luni până duminica – parcarea Piața Roman Vodă



 Acces Pietonal Stefan cel Mare :




 


- 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)-doar un abonament pe societate comercială. 

 
      ►Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr.220/ 2018, care va avea 
următorul conținut: 
 

„Taxe și tarife privind exploatarea parcărilor de pe raza Municipiului Roman” 
 

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) 
 
Art. 2. Primarul, prin aparatul de specialitate și serviciile publice de interes 

local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al 

municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
     Consilier,          Secretarul general al Municipiului Roman, 

          Ionuț CORBU                                          Gheorghe CARNARIU 



 

                                   

   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: CABINET PRIMAR  
Nr.  86646    din 09.11.2021 

 

 

 
 
 

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  următoarele  aspecte : 

-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. 

-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. 

-Diminuarea poluării, evitarea aglomerării în zonele centrale. 

     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 



 

                                         

   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: Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră  
Nr. 86649 din 09.11.2021 

 

 
 

 
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) - doar un abonament /societate 
comercială

     



 

       Din punct de vedere al legalității   apreciem că se impune modificarea și 

completarea anexelor nr. 1 și 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. 

 

 

         Director D.S.E.                                            Șef Serviciu A.P.S.R. 
Nicolae  Bogdan CURCUDEL                           Bogdănel  DĂNĂILĂ                       
                                                    

 
 
  


