
1 

 

 

    ANEXA LA HCL NR.________DIN_________________ __________ 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR 

PUBLICE CU PLATĂ SAU DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA 

ORAŞULUI  ALEŞD 
 

 

CAP.I. OBIECT 

 Art.1. (1) Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic privind gestionarea 

parcarilor  aparţinând domeniului public şi privat al Orasului Alesd, definind modalităţile şi 

condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de parcare. 

 (2) Administrarea parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al Orasului 

Alesd se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale prin compartimentul de 

Amenajare al teritoriului şi urmăreşte realizarea strategiilor din acest domeniu. 

 (3) Operatorii serviciului de parcare, indiferent de forma de proprietate, se vor 

conforma prevederilor prezentului Regulament. 

 

 CAP.II. DISPOZITII GENERALE 

           Art.2. (1) În sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel: 

 Activităţi edilitar gospodăreşti – ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public 

local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice 

locale, prin care se asigură, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi 

modernizarea localităţilor, dezvoltarea durabilă a acestora şi a infrastructurii edilitar-

urbane, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de locuit pentru comunităţile 

locale; 

 Compartimentul de Amenajare al Teritoriului – compartimentul de resort prin 

care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea parcărilor. 

 Parcare – spatiu amenajat, delimitat prin marcaje orizontale/ 

perpendiculare/oblice fata de marginea partii carosabile a drumului, semnalizat prin 

indicatoare cu simbolul „parcare” P, destinat în mod special stationarii autovehiculelor. 

 Parcare publica – totalitatea parcarilor amenajate aflate pe domeniul public si 

privat al orasului Alesd. 

 Parcare publică cu plata – parcare amenajata pe domeniul public sau privat al 

orasului Alesd, alta decât cea de resedinta, pentru folosirea careia se percepe un tarif de 

stationare, gestionata de catre autoritatile administratiei publice locale, care în continuare 

se va numi „parcare cu plata”. 
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 Parcare de reşedinţă – (1) parcare amenajată pe domeniul public sau privat al 

orasului Alesd, situată la maxim 50 m de frontul imobilelor utilizate de locatari. 

 (2) – Astfel cum au fost definite la alin.(1), parcarile se amenajeaza si în afara partii 

carosabile, delimitata prin linie continua aplicata pe întreaga lungime a zonelor de parcare, 

stabilite în concordanta cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si ale Regulamentului de aplicare a acesteia. 

 Sistem taxare sms - autotaxarea - plata parcării cu telefonul mobil. 

  Tichet de parcare-autotaxare- document ce atestă plata tarifului de parcare pe 

perioade determinate de 1 oră sau 1 zi, şi a cărui validare dă dreptul posesorului să 

staţioneze legal în perioada indicată. 

 Validarea tichetului - operaţiune prin care se marcheaza prin răzuire tichetul, la 

pozitiile care indica  luna, ziua, ora şi minutul la care începe perioada staţionarii. 

Nota de constatare - act emis la faţa locului prin care agentul constatator constată şi 

informează în acelaşi timp posesorul unui autovehicul parcat neregulamentar, fără să 

achite taxa de parcare potrivit art. 4., fapt pentru care acesta datorează plata unui tarif de 

parcare majorat. 

Abonament de parcare - înregistrarea abonamentului în baza de date şi 

identificarea abonaţilor dupa nr. de inmatriculare, ce atestă plata tarifului de parcare pe o 

perioadă de 1 lună, 3 luni, 6 luni sau 1 an,  in cazul locurilor de parcare de scurta durata din 

zonele prevazute in Anexa 1 şi care dă dreptul posesorului să staţioneze în toate parcările 

cu plata, excluzand cele de resedinta.  

Abonamentul tip locatar(parcare de reşedinţă)  reprezintă un abonament anual 

care este o facilitate acordată locatarilor, persoane fizice sau juridice. La solicitarea unui 

abonament tip locatar, solicitantul trebuie să prezinte actul de identitate şi actul de 

proprietate a autovehiculului sau dovada că domiciliează la adresa respectivă. 

Abonamentul da dreptul de stationare la maxim 50m de la domiciliu. Este interzisa 

parcarea cu abonamente de locatar, in locurile de parcare de scurta durată din centrul 

localităţii.  

  Nota - nici un  tip de abonament nu asigura ocuparea unui loc de parcare, eliberarea  

abonamentelor fiind facuta sub rezerva limitei de locuri concesionate; 

Vehicul fara stapan – vehicule de orice categorie, fara placuta de inmatriculare sau 

alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ 

teritoriale, al carui proprietar sau detinator legal este necunoscut. 

Vehicul abandonat –vehicul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al 

statului ori al unitatilor administrativ teritoriale de cel putin un an, al carui proprietar sau 

detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice, determinate de starea 

improprie, circulatiei acestuia pe drumurile publice, din care rezulta intentia neechivoca a 

proprietarului sau a detinatorului legal de arenunta la exercitarea drepturilor sale asupra 

vehiculului. 
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Beneficiar  - u.a.t. Alesd 

Furnizor de servicii - persoană juridică deţinătoare a serviciului care implică instalarea pe 

serverul beneficiarului a unei aplicaţii software necesară în situatia platii taxei prin SMS. 

Aplicaţia înregistreaza solicitarile, gestioneaza baza de date, genereaza rapoarte în timp 

real si monitorizeaza întregul sistem. Contractarea serviciilor prevăzute mai sus se face cu 

respectarea prevederilor HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si ale Legii concurenţei nr. 21/1996, 

republicată şi ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

Art.3.(1) – Parcarile cu plata din Orasul Alesd pot fi utilizate contra cost, cu plata prin 

transmitere SMS, prin achizitionarea tichetului de parcare, prin achizitionarea 

abonamentelor de parcare, cf. prezentului Regulament. 

(2) Parcarea autovehiculelor in locurile de parcare aprobate si semnalizate, este 

regulamentara daca conducătorul auto respectă prevederile O.U.G 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completaările ulterioare si respectă 

cumulativ următoarele obligaţii: 

- achită contravaloarea timpului de parcare prin sistemul de autotaxare, prin plata 

prin transmitere SMS inainte de ocuparea locului de parcare sau in maxim 5 minute de la 

oprirea autovehiculului. 

- afişează pe bord în interiorul autovehiculului, in loc vizibil din exterior, tichetul 

validat ori abonamentul valabil pe perioada stationării. 

- nu depăşeşte timpul de parcare la care este îndreptăţit potrivit termenului de 

valabilitate al tichetului, abonamentului, sau indicatiei parcometrului, mesajului SMS. 

- ocupă locul de parcare şi poziţionează autovehiculul în limitele marcajului rutier 

care delimiteaza locul de parcare. 

 

CAP. III - ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA PARCĂRILOR 

Art.4. Organizarea şi Funcţionarea Serviciului de Administrare a Parcărilor 

(1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciu şi administrarea 

parcărilor constituie dreptul şi obligaţia exclusivă a autorităţilor administraţie publice 

locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării serviciului intră în atribuţiile 

şi responsabilitatea exclusivă ale acestor autorităţi. 

(2) Activităţile edilitar-gospodăreşti specifice serviciului de administrare a 

parcărilor vor asigura:  

1. fluidizarea traficului rutier şi descongestionarea zonei centrale, prin reducerea 

numărului de autovehicule parcate pe partea carosabilă a drumurilor publice; 

2. facilitarea accesului la obiectivele de interes local; 
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3. siguranţa circulaţiei pietonale, 

4. ridicarea continuă a standardelor şi indicatorilor de performanţă a serviciului 

prestat; 

5. dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţii 

administrativ-teritoriale; 

6. protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; 

7. menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate 

publică. 

 (3) Parcările aparţinând domeniului public şi privat al orasului Aleşd, sunt 

amplasate în zone distincte, de interes local, dispunând de un număr diferit de locuri de 

parcare, astfel cum sunt menţionate în Anexa 1 si 2 la prezentul regulament. 

 

 

Art.5. Amenajarea Parcărilor  

 (1) Parcarea reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării vehiculelor, 

semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului 

(2) Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare se vor realiza 

conform hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea 

reglementărilor legale, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliţia Rutieră. 

(3) Pentru amenajarea unei parcări se stabilesc următoarele dotări tehnice: 

a) marcaje rutiere; 

b) indicatoare de circulaţie; 

c) panouri cu locuri rezervate. 

 (4) Indicatoarele de circulaţie şi panourile cu locuri rezervate, se amplasează în 

locuri cât mai vizibile. 

 (5) Marcajele rutiere pentru delimitarea perimetrului parcării şi a spaţiilor de 

parcare se vor realiza astfel încât: 

 - autovehiculele parcate, să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia normală 

a pietonilor pe trotuare şi a celorlalte vehicule care circulă pe partea carosabilă a 

drumurilor publice; 

 - să asigure accesul şi manevrarea uşoară a autovehiculelor în parcare; 

 - să asigure siguranţa pasagerilor; 

 - să asigure deschiderea /închiderea cu uşurinţă a portierelor. 

 (6) Dimensiunile spaţiilor de parcare se aleg conform Normativelor de Proiectare 

24/1998 privind proiectarea şi exploatarea parcajelor astfel: 

- lungimea minimă a locului de parcare: 5 m; 

- lăţimea minimă a locului de parcare: 2,5 m, respectiv 3,3 m pentru parcare 

pentru persoane cu dizabilităţi; 

- spaţiile libere între autovehicule cuprinse în lungime şi respectiv în lăţime să fie 

de cel puţin 1 m. 
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(7) Este interzisă ocuparea locurilor de parcare cu diverse obiecte sau inscripţii. 

(8) În toate parcările aparţinând domeniului public şi privat al Oraşului Aleşd, se 

vor rezerva locuri, semnalizate cu panouri de rezervare, pentru  staţionarea şi parcarea 

autovehiculelor persoanelor cu dizabilităţi. 

 

CAP.IV. ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE CU PLATA DIN 

ORAŞUL ALEŞD 

 Art.6. Program de functionare a parcarilor în sistem cu plată 

 (1) Sistemul de parcare cu plata în Oraşul Aleşd se aplica în spatiile/locaţiile special 

amenajate, trasate si semnalizate, conform Anexei nr.1 şi 2 la prezentul regulament.  

 (2) Programul de functionare al parcarilor în sistem de plata este urmatorul:  

- de luni până vineri în intervalul orar: 8:00-16:00. 

 (3) - În afara programului stabilit potrivit alin. (2), precum si în sarbatorile legale, 

parcarea este gratuita. 

 Art.7. Sistemul de plata şi taxa de parcare. Reguli aplicabile 

 (1) – Taxa de parcare pt. parcările cu plata din Oraşul Aleşd, menţionate la art. 4, 

alin (3) sunt urmatoarele: 

1. Taxa pentru 30 de minute stationare: 1 leu/ora; 

2. Taxa pentru o oră de stationare: 2 lei/ora;  

3. Taxa pentru o zi de stationare: 10 lei/zi; 

4. Taxa pentru o ora de stationare prin SMS: 0,5 eur+comision operator + TVA 

5. Abonament de parcare: 

- 1 luna: 100 lei; 

- 3 luni: 200 lei; 

- 6 luni: 350 lei; 

-  1 an: 600 lei; 

    5. Abonamentele de parcare tip locatar(parcare de reşedinţă): 80 lei/1 an 

   6. Inchirierea locurilor de parcare din apropierea unităţilor hoteliere, complexe 

comerciale, societăţi comerciale, săli de spectacole, baze sportive:  

- 1 luna: 150 lei; 

- 3 luni: 300 lei; 

- 6 luni: 500 lei; 

- 1 an: 800 lei; 

 

 (2) – Sumele încasate din tarifele de parcare nu se mai restituie. 

 (3) - Taxa de utilizare a parcarilor care au destinatia de parcari cu plata se poate 

achita astfel: 

 a) prin transmiterea unui SMS de pe telefonul mobil la un numar scurt; 

 b) prin încheierea unor abonamente de parcare – la primaria Orasului Alesd, 

Compartimentul de Amenajare al Teritoriului  



6 

 

             c) achizitionarea tichetului de parcare pe perioade determinate de 1 oră sau 1 zi- la 

ghiseul Toaletei Publice din strada Randunicii langa Biserica Ortodoxa, la sediul primariei 

Orasului Alesd, Biroul de Taxe si Impozite, precum si de la agentii economici din zona 

centrala.  

(4)-Tarifele de parcare includ TVA si pot fi modificate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Oraşului Aleşd. 

 

 Art.8. – Plata parcarii prin sms 

 (1) - Modalitate de plata a stationarii în parcarile cu plata se face prin intermediul 

telefonului mobil, prin transmiterea unui mesaj SMS, catre un numar scurt format din 4 

cifre, în retelele de telefonie mobila, numar indicat pe panourile de parcare cu plata. 

 (2) - Utilizatorul trimite un SMS la un numar scurt format din 4 cifre ex.XXXX, 

numarul de înmatriculare al autovehiculului si corespondentul timpului, ex. BH 02 XXX 1 

(unde “1” reprezinta 1 ora/zi), iar acesta va primi pe telefon un mesaj de confirmare a 

platii, precum si timpul alocat parcarii. 

 (3) - Acest serviciu implica instalarea pe serverul beneficiarului a unei aplicatii 

software care înregistreaza solicitarile, gestioneaza baza de date, genereaza rapoarte în 

timp real si monitorizeaza întregul sistem. Se va putea vizualiza, în aceasta aplicatie, în 

orice moment, situatia platii taxei prin SMS si a deconturilor lunare. La sfârsitul fiecarei 

luni se va încasa de la furnizorul serviciului contravaloarea tuturor încasarilor realizate 

prin SMS. 

 (4) - Controlul platii locurilor de parcare se face de catre agentii de control -

personal în cadrul aparatului propriu al primarului oraşului Aleşd, care vor verifica plata 

prin intermediul unor PDA – uri pe care vor introduce numarul de înmatriculare al 

autoturismului, sistemul returnându-le informatiile complete despre ultima plata efectuata 

pentru respectivul autovehicul si situatia acestuia. 

 Art.9. – Excepţii la plată a locurilor de parcare taxabile 

(1) – În zonele de parcare publica se rezerva si se semnalizeaza, prin marcaj 

specific, locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu 

dizabilităţi. Aceste locuri pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehiculelor dotate special 

pentru persoanele cu dizabilităţi. 

(2) Parcarile pot fi utilizate gratuit pentru stationarea autovehiculelor speciale, 

dotate conform legii cu echipamente de semnalizare sonora si optica, aflate în misiune, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

(3) - Parcarile cu plata din oraşul Aleşd vor putea fi utilizate fara achitarea 

taxelor prevazute în prezentul Regulament, în cazul executiei unor lucrari de utilitate 

publica în conformitate cu reglementarile legale. 

 

 

 CAP V. PARCĂRILE TIP LOCATAR(PARCARE DE REŞEDINŢĂ): 
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 Art.10. (1) În parcările de reşedinţă, care sunt situate la mai puţin de 50 m de 

frontul imobilelor utilizate de locatari, se vor marca locuri de parcare de reşedinţă, locuri ce 

vor fi identificate de către Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu asociaţiile 

de proprietari. 

              (2) Parcările de reşedinţă vor fi utilizate fără plată in intervalul 08:00-16:00. 

In afara intervalului orar prezentat mai sus, constitue contravenţie ocuparea locului de 

parcare de reşedinţă atribuit conform prevederilor prezentului regulament, de către alte 

persoane decât cel căruia i-a fost atribuit;Exceptie de la acest alineat fac locurile de parcare 

din zona strandului(din anexa 1-pozitia 7 si anexa2-pozitia 66) unde in intervalul orar 

08:00-16:00, se vor taxa ca locuri de parcare cu plata.  

           (3) persoanele cu handicap, proprietari de autoturisme, beneficiaza de loc de 

parcare tip Locatar in mod gratuit in baza unei cereri depuse la primarie, insotita de o 

copie a certificatului de incadrare in gradul de handicap si copie a actului de identitate. 

 

Art.11 Documente necesare pentru participarea la procedura de atribuire/licitaţie 

a locurilor de parcare: În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii 

vor depune la Secretariatul Primăriei oraşului Aleşd  următoarele documente: 

 cerere; 

 documente legale care atestă deţinerea  imobilului; 

 copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului deţinut în 

proprietate sau folosinţă; 

 documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autoturismului; 

 chitanţă privind achiziţionarea caietului de sarcini ; 

 chitanţa privind achitarea garanţei de participare la licitaţie 

 certificat fiscal privind lipsa datoriilor la bugetul local 

 

Art.12. 1)Procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcările de 

reşedinţă:  

- Comisia de atribuire/licitaţie va fi numită prin dispoziţia primarului şi va fi formată 

din 5 (cinci) membrii. 

-  Comisia va analiza documentele depuse de solicitanţi şi va întocmi lista cu ordinea 

persoanelor care participă la atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă, excluzând 

pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau cei care nu se încadrează în 

prevederile prezentului Regulament. 

- Comisia va stabili pe baza Planului de situaţie privind amplasarea parcajelor 

numărul de locuri care urmează a fi atribuite  pentru fiecare imobil . 

-  În cazul în care numărul locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă 

asociatiei de locatari, este mai mare decat numărul solicitanţilor admişi la 

procedura, se va atribui cate un loc de parcare pentru fiecare solicitant care detine 
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un al doilea autoturism, dacă solicită acest lucru, la tariful de bază pentru parcările 

de reşedinţă, stabilit prin hotărâre de Consiliului Local.  

- În situatia în care numărul de solicitanţi depăşeşte numărul de locuri amenajate în 

parcarea de reşedinţă sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de 

mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică cu strigare pretul de 

pornire fiind de 80 lei/loc/an iar pasul de 5 lei,Garanţia de participare la licitaţie va 

fi de 25 lei/loc, taxa de participare va fi de 10 lei/loc. 

-  În cazul adjudecării unui loc de parcare, garanţia va fi trecută în contul chiriei; în caz 

de neadjudecare, va fi returnată, la cerere, plătitorului. Numărul locurilor de parcare 

care vor fi scoase la licitaţie se stabileşte de către Primăria oraşului Alesd.Nu vor fi 

admise la licitatie persoane care deţin garaje amplasate pe domeniul public si privat 

al Orasului Alesd.Nu pot beneficia de loc de parcare de resedinta persoanele care 

inregistreaza datorii la bugetul local. 

 
Art.13. Obligaţiile deţinătorilor de locuri de parcare de reşedinţă 

- Prin contractul de atribuire vor fi stabilite următoarele obligaţii în sarcina 

conducătorilor de autovehicule: 

  respectarea indicatoarelor şi marcajelor; 

 păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de parcare, inclusiv să   dezăpezească; 

 interzicerea executării de lucrări de reparaţie şi întreţinere la autoturisme; 

 eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia efectuării unor 

lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau 

dacă locului i s-a atribuit de către Consiliul Local Aleşd o altă destinaţie 

publică, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea parcajului.   

 

Art.14. În cazul în care nu există locuri disponibile şi solicitantul nu a câştigat în 

urma licitaţiei, cererea rămâne în aşteptare. 

În condiţiile vacantării unui loc de parcare, închirierea se realizează prin atribuire 

directă sau licitaţie publică, în funcţie de numărul cererilor înregistrate de asociaţia de 

proprietari.. 

Art.15. Reînchirierea locului de parcare va fi solicitată cu 30 zile înainte de 

expirarea contractului anterior. Depăşirea acestui termen atrage disponibilizarea şi 

atribuirea locului de parcare conform criteriilor sus menţionate.  

Renunţarea la folosinţa locului de parcare înainte de încetarea de drept a acesteia, 

nu atrage despăgubirea titularului locului de parcare de către administratorul parcării. 

Art.16. Utilizatorul care, prin neachitarea taxei la datele prevăzute în prezentul 

regulament pierde dreptul asupra unui loc de parcare, poate depune o nouă cerere care va 

fi onorată după rezolvarea cererilor în aşteptare deja existente la acea dată. 

Art.17. Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data 

aducerii la cunoştinţă a Hotărârii Consiliului local. 
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 CAP. VI ALTE LOCURI DE PARCARE 

 Art.18.(1) Locurile de parcare care nu fac obiectul Anexei nr. 1 si 2,3,4 nu se supun 

prezentului regulament.  

            (2)Locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unităţi 

hoteliere, complexe comerciale, societăţi comerciale, săli de spectacole, baze sportive vor fi 

atribuite acestora prin închiriere. Taxa de închiriere este stabilită anual prin hotărâre a 

Consiliului Local al Orasului Alesd. 

            (3) Parcarea autovehiculelor pe căile de circulaţie este permisă numai cu 

avizul organelor de reglementare a circulaţiei rutiere şi în condiţiile stabilite împreună cu 

autoritatea administraţie publice locale. Spaţiile în care se permite parcarea vor fi 

identificate prin marcaje speciale.  

  

 CAP. VII - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE LOCALE ŞI ALE BENEFICIARILOR SERVICIULUI DE PARCARE 

 Art.19. Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale 

 (1) Autorităţile administraţie publice locale acţionează în numele şi interesul 

comunităţii locale pe care o reprezintă şi răspund faţa de aceasta pentru: 

a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura-edilitar urbană a 

unităţii administrativ-teritoriale; 

b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciul de administrare 

aparcărilor. 

 (2) Autorităţile administraţie publice locale au următoarele atribuţii: 

a) stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare a serviciului de administrare a 

parcărilor, ţinând seama de: 

- planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- programele de mediu şi reglementările în vigoare cu privire la protecţia şi 

conservarea mediului; 

- reglementările în vigoare privind asigurarea sănătăţii şi igienei publice; 

- programele de dezvoltare economică socială a localităţii. 

b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de administrare 

a parcărilor; 

c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în 

vigoare, referitoare la serviciul de administrare a parcărilor. 

 (3) Autorităţile administraţie publice locale au următoarele obligaţii: 

1. să realizeze pe cheltuiala sa toate lucrările legate de exploatarea şi utilizarea 

parcărilor amenajate, precum şi operaţiunile legate de întreţinerea marcajelor rutiere şi a 

indicatoarelor de circulaţie; 

2. să menţină ordinea şi curăţenia în perimetrul parcărilor, să doteze parcările cu 

un număr suficient de europubele, să încheie contract pentru prestarea serviciului de 

salubrizare cu operatorul de salubrizare al localităţii. 



10 

 

3. să ia măsuri pentru ca parcarea autovehiculelor să respecte marcajele rutiere ale 

parcărilor; 

 

 Art. 20. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

 (1) Utilizatorii serviciului de administrare a parcărilor au următoarele drepturi: 

1. acces neîngrădit la informaţiile publice privind serviciului de administrare a 

parcărilor; 

2. de a beneficia de prevederile hotărârilor şi deciziilor cu privire la serviciului de 

administrare a parcărilor; 

3. de a contesta, în condiţiile legale, prevederile adoptate de Consiliul Local prin 

hotărâri proprii. 

 (2) Utilizatorii serviciului de administrare a parcărilor au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile prezentului regulament a serviciului de administrare a 

parcărilor; 

b) să respecte normele ce reglementează circulaţia pe drumurile publice; 

c) să achite contravaloarea taxei de parcare. 

 

 CAP.VIII. CONTRAVENTII SI SANCTIUNI   

Art.21. Constituie contravenţii in cazul locuri de parcare de reşedinţă(Anexa nr.2): 

a) ocuparea locului de parcare de reşedinţă atribuit conform prevederilor 

prezentului regulament, de către alte persoane decât cel căruia i-a fost 

atribuit in afara intervalului orar 08:00-16:00; 

b) neasigurarea curăţeniei în parcări de către chiriaşi; 

c)  montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de 

parcare sau a unor sisteme de blocare acces; 

d) distrugerea platformei de parcare, precum şi a însemnelor/plăcuţelor 

pentru rezervarea locurilor de parcare; 

e) neexpunerea la loc vizibil în interiorul autovehiculului a 

abonamentelor(legitimaţiilor), astfel încât să permită descifrarea lor; 

f) neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei 

oraşului Aleşd  sau a unităţilor care execută lucrări pentru 

municipalitate, în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare, 

modernizare, lucrări la reţele edilitare etc. 

Art.22. Faptele prevăzute la articolul anterior se sancţionează cu amendă 

contravenţională astfel: 

 faptele prevăzute la lit. a, c, d, e şi f cu amendă de la 100 lei la 400 lei, iar 

pentru contravenţiile de la lit. d se adaugă la cuantumul amenzii şi despăgubirile 

pentru pagubele produse. faptele prevăzute la lit. „b” cu amendă de  la 100 lei la 

200 lei; 
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Art.23.  Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la 

data încheierii sau comunicării a procesului verbal de contravenţie, jumătate din minimul 

amenzilor prevăzute. 

Art.24. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către 

imputerniciţii Primarului oraşului Aleşd, din cadrul Serviciului Arhitectului Sef,  de 

angajaţii Poliţiei oraşului Aleşd şi a Jandarmeriei. 

Contravenţia se constată într-un proces verbal încheiat de agentul constatator, în 

care acesta stabileşte şi sancţiunea aplicată. 

În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la cap.VIII, art.21, 

art.27, art.28, art.29,art.30 din prezentul regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul 

constatator va fotografia autoturismul, iar identificarea posesorului acestuia se va face prin 

solicitarea scrisă către Serviciul Înmatriculări Auto al judeţului unde este înmatriculat 

autoturismul. După obţinerea datelor de identificare se va întocmi procesul verbal de 

constatare a contravenţiei, care va fi comunicat contravenientului. 

Art.25.  Amenzile aplicate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare se pot 

achita şi la Biroul Taxe şi Impozite Aleşd. 

Art.26. Procesul verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi hotărârea 

judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, 

fără vreo altă formalitate. 

Art.27.Constituie contravenţii in cazul locuri de parcare cu plată(Anexa nr.1) 

- Constituie contraventie urmatoarele fapte savârsite de catre persoane fizice si juridice 

contraveniente, proprietari ai autovehiculului. 

 a) Stationarea în parcarile cu plata, fara achitarea tarifului de parcare sau fără 

abonament de rezervare; 

 b) Stationarea pe locurile de parcare rezervate prin contract(in cazul locurilor de 

parcare inchiriate de catre unităţi hoteliere, complexe comerciale, societăţi comerciale, săli 

de spectacole, baze sportive, semnalizate printr-un dispozitiv); 

 c) Stationarea autovehiculelor în locurile rezervate persoanelor cu dizabilităţi; 

 d) Stationarea în spatiul de parcare cu depasirea timpului de stationare conferit de 

SMS, tichet; 

 e) Rezervarea locurilor de parcare fara a detine abonament de rezervare; 

               f)Montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare 

sau a unor sisteme de blocare acces; 

g)Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de parcare. 

 Art.28.- Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 80 lei faptele 

prevazute la art.27 lit. a), b), c), d) e) şi f). 

              Art.29.Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 2000, 

faptele prevazute la art.40. 
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 Art.30. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 2000 de 

lei, refuzul proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului de a ridica de pe domeniul 

public sau privat al UAT Alesd, vehiculele prevazute la art.41.  

 Art.31 Controlul respectarii prezentului regulament, întocmirea notelor de 

constatare si încheierea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor 

stabilite prin prezentul regulament, vor fi efectuate de catre agenţii constatatori. 

 Art.32.(1) - La momentul constatarii contraventiei, agentii constatatori, vor întocmi 

si afisa sub stergatorul de parbriz sau pe geamul lateral al autovehiculului în cauza nota de 

constatare ce contine locul stationarii, data si ora constatarii, precum si natura abaterii. În 

scopul probatiunii, agentii constatatori fotografiaza autovehiculele în asemenea mod încât 

proba foto sa contina: numarul de înmatriculare al autovehiculului, locul savârsirii faptei, 

dovada afisarii notei de constatare, data si ora, elemente definitorii ale abaterii stabilite de 

prezentul regulament. 

 (2) – În baza Notelor de constatare, se vor încheia procesele-verbale de constatare 

si sanctionare a contraventiilor. 

 (3) – Constatarea contraventiilor se poate face în lipsa contravenientului, atât 

pentru persoane fizice, cât si pentru persoane juridice, în conformitate cu O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor – actualizata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, fiind probata cu proba foto, potrivit legii. 

 Art.33.(1)- Datele de identificare ale proprietarului autovehiculului în cauza se vor 

obtine  de la Primaria Orasului Alesd, prin instalarea pe serverul beneficiarului a unei 

aplicaţii software.  

 (2) –  Instiintarea contraventiei se va incheia pe numarul de inmatriculare al 

autovehiculului. 

(3)-Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se va încheia, pe 

numele proprietarului din talonul de inmatriculare. 

 Art.34.(1) - Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si 

înstiinţarea de plata, se comunică proprietarului autovehiculului de catre agentul 

constatator, în termen de cel mult o luna de la data încheierii procesului-verbal, conform 

Ordonantei Guvernului nr.2/2001, art.26 alin.(3), prin posta, cu aviz de primire sau prin 

afisare la domiciliu sau la sediul acestuia, după caz. 

 (2) - Potrivit prevederilor O.G. nr.2/2001, contravenientul poate achita în termen de 

15 zile de la data încheierii procesului-verbal sau, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, 

jumatate din minimul amenzii prevazute în prezentul regulament, agentul constatator 

facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul verbal. 

 (3) Amenda contravenţională se va achita în termen de 15 zile de la data 

comunicării procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. 

 (4) - În cazul neachitarii integrale a amenzii aplicate, se va trece la executarea silita 

dupa 15 zile de la primirea procesului-verbal. 
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 (5) - Împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, 

contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau 

comunicarii acestuia. 

(6) - Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice si juridice se fac 

venit la bugetul local al Orasului Alesd, vor fi folosite cu prioritate în vederea întreţinerii 

parcărilor şi crearea de noi locuri de parcare. 

  

 CAP.IX. DISPOZITII FINALE 

 Art.35. – Autoritatea publica locala va proceda la întretinerea si curatarea parcarilor 

cu plata din Orasul Alesd, atât pe perioada verii cât si a iernii. 

 Art.36. – Orasul Alesd nu raspunde de securitatea autovehiculelor si a bunurilor 

aflate în acestea, în perimetrul de taxare. 

 Art.37. – Autovehiculelor abandonate în parcarile cu plata li se vor aplica 

sanctiunile prevazute de actele normative în vigoare aplicabile. 

 Art.38. – Ocuparea locurilor de parcare din zona de aplicare a sistemului de taxare 

cu diferite obiecte este interzisa, obiectele vor fi ridicate de îndata, faptele sanctionânduse 

conform prevederilor prevazute de prezenta hotarâre. 

 Art.39. – Prevederile prezentului Regulament se aplica si autovehiculelor destinate 

aprovizionarii, transportului de marfa a caror greutate maxima autorizata nu depaseste 3,5 

to, precum si serviciului de taximetrie. 

 Art.40. Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile cuprinse în O.G. nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor – actualizata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara 

stapân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori 

al unitatilor administrativ-teritoriale, Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si cu prevederile altor acte normative incidente. 

 Art.41. Este interzisa stationarea pe domeniul public al Orasului Alesd al 

autoutilitarelor cu masa peste 3.5 tone, cu o lungime maximă care să depaşească cu mai 

mult de 0,5 m marcajul. 

Art.42. Operatorii economicii din Orasul Alesd, se vor asigura ca aprovizionarea de 

marfa, cu autoutilitare cu masa peste 3.5 tone,  se va realiza in afara intervalului orar 

08:00-16:00. 

Art.43. Numărul de telefon  la care proprietarii vehiculelor, beneficiari ai 

abonamentului de tip locatar(parcare de reşedinţă), pot reclama ocuparea ilegală a locurilor 

de parcare este 0259-342539. 

Art.44. Prevederile Regulamentului pot fi modificate sau completate, numai prin 

hotărâre a Consiliului Local al Orasului Alesd, în cazul apariţiei unor acte normative în 

materie.   
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Anexa 1           
                                                                                                      
 LISTA STRAZILOR PE CARE SE APLICA REGIMUL PARCĂRILOR PUBLICE 

CU PLATĂ DIN ORASUL ALESD 
 
 

Nr. 
Crit. 

Denumire  strada 
Total  locuri 
Exploatabile  

2019 
Observaţii 

1. Bobâlna 17 

Parcare in fata si in lateral 
sediu Primarie din care:  
2 -loc de parcare persoane 
cu dezabilitati 

2. 
Piata Unirii, Teiului, parcare in 
Spate Policlinica 

134 

Parcare in zona centrala 
din care: 
intrare str Rândunicii:  
-1 loc de parcare 
Ambulanta 
2- loc de parcare persoane 
cu dezabilitati 

3. 1 Decembrie 17 
De la str Mioritei pana la 
strada Cosbuc 

4. Lalelelor 9 
Parcari pozitionate pe 
ambele parti ale 
carosabilului 

5 Avram Iancu 38 
Parcari pozitionate pe 
ambele parti ale 
carosabilului 

6 Rândunicii  7 

Parcarile vor fi prevazute 
pe partea stanga a 
carosabilului pana la 
intersectia cu strada 
Mioritei. 

7 Parcare zona Strand 88 

Cele 88 locuri de 
parcare,sunt prevazute cu 
plata intre orele 08:00-
16.00.Dupa acest interval 
ele vor fi utilizate ca 
parcari de domiciliu, in 
cazul in care exista cerere. 
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Anexa 2           
                                                                                                      
 LISTA LOCATIILOR PE CARE SE APLICA REGIMUL PARCĂRILOR PUBLICE 

DE TIP LOCATAR(PARCARE DE REŞEDINŢĂ) DIN ORASUL ALESD 
 

TOTAL 310  

Nr. 
Crit

. 
Denumire  BLOC 

Total  
locuri 

Exploatabil
e 2019 

Observaţii 

1 A1  19   

2 A2 13 Parcare spre bl T 

3 AN1 / AN2 19   

4 B1/B2 9   

5 B3/B4 17   

6 B6 13   

7 B5 5   

8 B8 12   

9 B7 10   

10 C1/C2 7   

11 C3/C4 23   

12 D1 16   

13 D2 6   

14 D3 14   

15 D4 36   

16 DN1 15   
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17 DN2 13   

18 E1 13   

19 E2/E3 15   

20 F1 16   

21 G1-G3 4   

22 LS 13   

23 M1 17   

24 M2 14   

25 PB1  14 

Parcari laterale 
perpendicular Str. 
Ciocarliei 

26 PB2 8 Parcari in spatele bl.PB2 

27 PB3 7 Parcari in spatele bl.PB3 

28 PB4 6 Parcari in spatele bl.PB4 

29 PB5-6-7 37 
Parcare pe strada Ady 
Endre 

30 PB1-PB2 –PB3-PB4-PB7 13 Parcari pe str. Ciocarliei 1 

31 Q1-Q2-Q3-Q4-Q5-Q6 27 Parcare spre parcul Bl.M 

32 Q4/Q5 15   

33 Q6 7   

34 
 

QR1/QR2 
 

20 
 

Parcari pe str Ciocarilie si 
pe str Ciocarliei 2(in 
spatele blocului) 

35 R1/R2/R3/R4 17   

36 T 7   

37 X1 6 Parcare pe str Ciocarliei 2 

38 X4 6 LATERALUL BLOCULUI 

39 X2 6 Parcare pe str Ciocarliei 2 
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40 X1/X2/X3/X4 23 Parcare pe str Ciocarliei 1 

41 X3/X4 14 Parcare pe str Ciocarliei 2 

42 X5 9 Parcare pe str Ciocarliei 2 

43 X6/X7 15 Parcare pe str Ciocarliei 2 

44 X5/X6/X7 11 Parcare pe str Ciocarliei 1 

45 X8 8 Parcare pe str Ciocarliei 2 

46 X9 8 Parcare pe str Ciocarliei 2 

47 X10 10 Parcare pe str Ciocarliei 2 

48 X11 6 Parcare pe str Ciocarliei 2 

49 X12 7 Parcare pe str Ciocarliei 2 

50 X13 8 Parcare pe str Ciocarliei 2 

51 X14 6 Parcare pe str Ciocarliei 2 

52 X15 6 Parcare pe str Ciocarliei 2 

53 X16 21 

Parcare spre valea Soimul 
si in  spatele blocului spre 
Cresa  

54 
PARCARE IN FATA 
STRANDULUI 17   

55 PARCARE LATERALA Bl M1  28   

56 PARCARE CRESA 9   

57 
PARCARE STR CIOCARLIEI 1 
BL. MANFRED 15   

58 ANL ARENA 58   

59 ANL ORAS 19   

60 BL. 1,2,3,4 18 LALELELOR 

61 
PARCARE ZONA CASA DE 
CULTURA 39 STRADA TARGULUI 

62 BL Z32 4  
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ANEXA 3 

LISTA GARAJELOR DIN CARTIERUL SOIMUL DIN ORASUL ALESD 
 

 
 

ANEXA 4 

LISTA LOCURI DE PARCARE PROPUSE SPRE AMENAJARE IN ORASUL 
ALESD 

 
 
 
 

63 
CARTIER SOIMUL – 
VECINATATE LICEUL 
TEORETIC CT SERBAN 

10 
IN FATA  LICEULUI 
TEORETIC CT SERBAN 

64 ZONA PIATA 30 
IN FATA BLOCURILOR AN1-
AN2-ACCES PIATA-DN1E60 

65 STR AVRAM IANCU 14  

66 PARCARE ZONA STRAND 88 

CELE 88 LOCURI DE 
PARCARE, SUNT PREVAZUTE 
CU PLATA INTRE ORELE 
08:00-16.00. DUPA ACEST 
INTERVAL, VOR FI 
UTILIZATE CA PARCARI DE 
DOMICILIU, IN CAZUL IN 
CARE EXISTA CERERE. 

TOTAL 1036  

Nr. 
Crt. 

Denumire  
Total  

GARAJE 
Observaţii 

1 
GARAJE IN ZONA DE 
BLOCURI CARTIER SOIMUL 79   

Nr. 
Crt. 

Denumire  

Total  
locuri de 
parcare 
propuse 

Observaţii 

1 STRADA ANDREI MURESAN 147 

LOCURI DE PARCARE 
PROPUSE SPRE 
AMENAJARE/CONSTRUIRE 


