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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 

SISTEMULUI DE PARCARE DIN MUNICIPIUL SACELE 
 

   Având  în vedere că în municipiul Săcele numărul de autovehicule a 

crescut în ultimii ani se impune luarea de măsuri pentru reglementarea sistemului 

de parcare şi a sistematizării traficului rutier. 

 Parcările trebuie să indeplinească condiţii minime privind: 

- siguranţa autovehiculelor 

- siguranţa traficului rutier în zonă 

Pentru ca aceste condiţii să fie îndeplinite lucrările necesare vizează 

marcarea locurilor de parcare montarea de indicatoare rutiere pentru delimitarea 

zonelor, pentru respectarea condiţiilor impuse prin lege privind parcarea 

autovehiculelor. 

 

I. CADRUL LEGAL 
 

1. HG nr.995/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aprobare 

a OG 71/2004, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare în domeniul public şi privat de interes local; 

2. Legea nr.8/1998 pentru aprobarea OG nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor; 

3. Ord.M.T. nr.49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea şi 

realizarea străzilor în localităţi urbane; 

4. AND 525/2000 – Instrucşie privind protecţia drumurilor publice pe 

timp de iarnă, combaterea alunecuşului, si a înzăpezirii; 
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5. AND 567/2002 - Instrucţie privind modul de intervenţie în cazul 

dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la 

drumurile publice; 

6. OUG nr.195/2002 - Privind aprobarea circulaţiei pe drumurile 

publice; 

7. HG nr.1391/2006 – Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

8. Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe 

drumurile publice; 

 

 

II. DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

Prezentul regulament stipulează  modul de gestionare şi funcţionare al 

sistemului de parcare în municipiul Săcele. 

În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel: 

Parcare - spaţiu destinat în mod special staţionării autovehiculelor semnalizat prin 

indicatoare şi marcaje care îl delimitează pe partea carosabilă a drumului de restul 

domeniului public şi privat. 

Parcare publică - totalitatea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public şi 

privat al municipiului Săcele. 

 Parcare publică cu plată - parcare amenajată pe domeniul public sau privat în 

municipiul Săcele, pentru folosirea căreia se percepe un tarif de staţionare şi care 

poate fi gestionată de către autoritatea administraţiei publice locale sau de către un 

agent economic. 

Parcare privată - orice parcare amenajată pe un teren proprietate private. 
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Parcare de resedinţă – orice parcare amenajată la mai putin de 30 m de frontal 

imobilelor destinată utilizării de locatarii acestor imobile cu excepţia parcărilor de 

pe căile de comunicaţii semnalizate corespunzator. 

În parcările de resedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare 

apartament. Daca numărul cererilor depăşeste suprafaţa disponibilă atribuirea se va 

face prin licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei îl reprezinţă tariful de bază stabilit 

prin HCL. 

Arhirectul şef prin Serviciul Urbanism Amenajare Teritoriu împreună cu 

asociaţiile de proprietari vor identifica spaţiile aflate la mai putin de 30 m de 

frontal imobilelor care îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi amenajate ca 

parcări de reşedinţă. 

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

hoteliere, spaţii comerciale, săli de spectacole, baze sportive vor fi atribuite 

acestora prin închiriere de către Primăria Municipiului Săcele sau de către 

concesionar cu aprobarea concedentului. 

Parcarea autovehiculelor pe căile de circulaţie este permisă numai cu 

avizul comisiei tehnice de circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Săcele. 

Spaţiile în care se permite parcarea vor fi semnalizate prin indicatoare şi marcaje 

speciale. 

Gestionarul sau administratorul parcărilor publice, indiferent de modul de 

gestionare sau administrare, are următoarele obligaţii: 

  -amenajarea locurilor de parcare şi a spaţiilor verzi aferente 

parcărilor 

  -executarea şi întreţinerea semnnalizării parcărilor indicatoare şi 

marcaje conform normativelor în vigoare 

  -întreţinerea şi repararea părţii carosabile aferente parcărilor 

  -efectuarea şi întreţinerea curăteniei pe suprafaţa parcărilor 

  -efectuarea deszăpezirii şi combaterea poleiului astfel încât să 

menţină utilizabil numărul de locuri aferente parcării 
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  -dotarea cu coşuri de gunoi 

  -dotarea cu iluminatoare 

  -asigurarea condiţiilor de încasare a tarifelor de parcare, unde este 

cazul 

În cazul parcărilor publice concesionate aceste obligaţii se vor realize 

conform prevederilor contractuale. 

Pentru persoanele juridice care vor primi în exploatare parcări publice, 

prezentul regulament se va completa şi cu clauze stipulate în contractele de 

concesionare, de delegare a gestiunii sau contractele de închiriere ce vor fi 

încheiate cu administraţia publică locală. 

În scopul menţinerii parcărilor în stare de exploatare şi siguranţă din punct 

de vedere al circulaţiei rutiere şi pietonale este necesară urmărirea permanentă a 

comportării elementelor constructive pentru depistarea zonelor unde trebuie să se 

intervină operativ cu lucrări de remediere. 

Se menţionează în mod deosebit necesitatea investigării stării tehnice a 

platformei destinate parcării în perioada de trecere spre sezonul rece precum şi în 

perioada de trecere de la sezonul rece la sezonul cu temperaturi ridicate. În cazul 

în care se constată situaţii care pot determina degradări ale structurii se vor lua 

măsuri de urgenţă prin lucrări de întreţinere sau reparaţii. De asemenea se vor 

verifica elementele constructive de delimitare, stâlpi de dirijare, borduri care 

trebuie sa fie în stare bună: 

  -stâlpii de dirijare  sa nu prezinte degradării ale vopselei, sa nu fie 

îndoiţi sau dislocaţi 

  -bordurile sa nu fie dislocate, sa nu prezinte ciupituri, sa nu fie 

sparte sau crăpate 

  -coşurile stradale sa nu fie deteriorate 

În categoria măsurilor generale de urmărire se mai evidenţiază: 

  -revizii tehnice şi operative pentru înlăturarea defecţiunilor 

platformei de parcare  
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  -instalarea, întreţinerea şi supravegherea mijloacelor de înregistrare 

a plăţii contravalorii timpului de parcare 

 

 

 

 

III. ZONELE TARIFARE 

 

 

Sistemul de parcare cu plată exploatat prin delegare de gestiune sau prin 

concesionare se aplică împărţind teritoriul municipiului în doua zone tarifare. 

În parcările publice cu plată exploatate prin delegare de gestiune sau prin 

concesionare, staţionarea autovehiculelor este permisă numai prin plata tarifului 

de parcare aferent zonei respective între orele 8-20 în zilele luni-vineri, excepţie 

fac parcările din zona pieţelor agroalimentare unde plata tarifelor de parcare este 

obligatorie sâmbata între orele 8-14. 

 

 

IV. CONDIŢII DE PLATĂ 

 

Tarifere de staţionare în parcările publice cu plată se aprobă de consiliul 

local în funcţie de zonă şi se actualizează anual. 

Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe bază de: chitanţe, 

tichete, abonament pentru persoane cu handicap, abonament pentru persoane 

fizice şi juridice, abonament pentru o zi, abonament tip riveran, abonament tip 

rezervat şi abonament tip resedinţă. 

Abonament tip resedinţă - se va elibera persoanelor fizice pe baza actului de 

identiate care să ateste domiciliul de resedinţă şi a dovezii achitării tarifelor 

aferente pentru parcare, unde este cazul. 
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Abonament tip riveran - se elibereaza persoanelor fizice care au domiciliul in 

dreptul parcării între limitele semnalizate ale acesteia şi care nu au alt loc de 

parcare în imediata apropiere. 

La cererea pentru eliberarea abonamentului tip riveran  solicitantul va 

anexa: copie dupa actul de identitate şi copie după certificatul de înmatriculare 

sau după contractul de leasing pentru a dovedi faptul că solicitantul deţine în 

proprietate sau leasing folosinţa autovehiculului. 

Pot beneficia de acest abonament numai persoanele fizice şi doar pentru un 

singur autovehicul. Aceste abonamente se eliberează de gestionarul parcărilor cu 

plată care le are în exploatare indiferent de modul de gestiune. 

Abonament tip persoană fizică - se eliberează exclusiv persoanelor fizice 

pentru parcarea în zilele lucrătoare valabil în parcările publice cu plată în afara 

parcărilor de resedinţă. 

Abonament tip persoană fizică – universal - se eliberează exclusiv persoanelor 

fizice pentru parcarea, atât în zilele lucrătoare, cât şi în zilele nelucrătoare pentru 

parcări turistice sau de interes exceptie făcând parcările de resedinţă.  

Abonament tip persoană juridică - se eliberează exclusiv persoanelor fizice 

autorizate şi persoanelor juridice pentru parcarea în zilele lucrătoare, valabil în 

parcările publice cu plată în afara parcărilor de resedinţă. 

Abonament tip persoană juridică – universal - eliberează exclusiv persoanelor 

fizice autorizate şi persoanelor juridice pentru parcarea atât în zilele lucrătoare, 

cât şi în zilele nelucrătoare pentru parcări turistice sau de interes, excepţie făcând 

parcările de resedinţă.  

Abonament tip „una zi”- se eliberează atât persoanelor fizice cât şi persoanelor 

fizice autorizate şi persoanelor juridice pentru toate parcările publice cu plată, 

pentru întreaga zi inscriptionată pe acesta,  în afara parcărilor de resedinţă. 

Abonament tip rezervat - se eliberează atât persoanelor fizice cât şi persoanelor 

fizice autorizate şi persoanelor juridice pentru parcarea atât în zilele lucrătoare, 
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cât şi în zilele nelucrătoare şi asigură posesorului un loc de parcare prestabilit 

prin grija gestionarului parcării, în afara parcărilor de resedinţă. 

Persoanele care posedă abonament de parcare pentru una din zonele 

menţionate nu vor mai plăti tariful pe oră aferent parcării din zona respectivă. 

Abonamentele se eliberează de către gestionarul parcărilor indiferent de 

modul de gestiune. Pe abonamente se incripţionază perioada de valabilitate  si 

sunt netransmisibile. 

Cofirmarea plătii tarifului de staţionare, în parcările cu plată, se va face 

prin expunerea la loc vizibil în interiorul autovehiculului, pe parbriz, astfel încât 

la efectuarea controalelor să poată fi descifrat. 

Plata tarifului de staţionare în parcările publice cu plată este obligatorie 

pentru toate autovehiculele cu excepţia: ambulanţei, pompierilor, poliţiei. 

Abonamente pentru persoane cu handicap - se eliberează gratuit persoanelor 

fizice care suferă de un handicap fizic care fac dovada că posedă un permis de 

conducere şi sunt proprietarii autoturismului. Acest tip de abonament conferă 

dreptul de staţionare pe timp nelimitat în orice zona tarifară numai pe locurile de 

parcare rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoane cu 

handicap. Abonamentul se inscripţionază cu un cod de gratuitate şi nu este 

transmisibil. 

Pentru persoanele cu handicap, în toate spaţiile de parcare vor fi amenajate 

şi semnalizate, prin semnul internaţional, minim 4% din numărul total de locuri  

de parcare, dar nu mai puţin de un loc. 

In spaţiile de parcare ale domeniului public şi cât mai aproape de 

domiciliu, administratorul acestora va repartiza locuri de parcare gratuită 

persoanelor cu handicap care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare. 

Este interzisă staţionarea altor mijlocace de transport pe locurile de parcare 

amenajate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele 

cu handicap. 
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Este interzisă staţionarea maşinilor şi utilajelor agricolelor, vehiculelor 

industriale, camioanelor şi a tuturor mijloacelor de transport care nu intră în 

spatiul de parcare delimitat prin marcaje speciale, cu excepţia autocarelor. 

 

 

V. TARIFE VALABILE ÎN PARCĂRILE CONCESIONATE 

 

Tarifele pentru parcare sunt stabilite după cum urmează: 

  -Zona I - 

  -Zona II - 

Tarifele pentru abonamente se stabilesc după cum urmează: 

  - tip riveran- 

  - tip persoana fizică- 

  - tip persoana fizică universal- 

  - tip persoană juridică- 

  - tip persoană juridică – universal- 

  - tip „una zi” 

  - tip rezervat 

 

 

V.CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 

 

Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de conducătorii auto sau de 

către deţinătorii de vehicule, după caz: 

a) Neplata tarifului de parcare 

b) Neexpunerea de către conducătorii auto la loc vizibil, în interiorul 

autovehiculului, pe parbriz, a chitanţelor, tichetelor şi abonamentelor 

astfel încât să permită descifrarea acestora 
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c) Parcarea efectuată de către conducătorii auto în zonele rezervate  

persoanelor cu handicap 

d) Depăsirea de către conducătorii auto a timpului de parcare plătit 

e) Parcarea efectuată de către conducătorii auto cu nerespectarea 

marcajelor, zonelor haşurate, intrări în imobile şi locuri rezervate 

f) Staţionarea maşinilor agricole, a vehiculelor industriale şi a tuturor 

mijloace de transport care nu intră în spaţiul de parcare prin marcaje 

orinzontale, cu excepţia autocarelor 

g) Necomunicarea de către deţinătorii de autovehicule în termen de 5 zile 

de la primirea solicitării a datelor privind identitatea persoanelor cărora 

le-au încredinţat autovehiculelele în cazul în care aceste persoane au 

săvârşit contravenţii 

h) Comunicări incomplete sau eronate de către deţinătorii de vehicule a 

datelor privind identitatea persoanelor cărora le-au încredinţat 

autovehiculele 

Prin comunicarea completă a datelor privind identitatea persoanelor se 

înţelege: 

 a) Persoane fizice cetăţeni români: 

  - numele şi prenumele 

  - domiciliul complet 

  - codul numeric personal 

  - seria şi numărul actului de identitate 

 b) Persoane fizice cetăteni străini 

  - numele şi prenumele 

  - seria şi numărul paşaportului, statul emitent şi data eliberării 

documentului inclusiv numărul tichetului de înscriere a contravenţiilor 

c) Personae juridice: 

- denumirea şi numărul de înmatriculare din registrul comerţului 

- sediul 
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- codul fiscal 

- datele de identificare a persoanei care o reprezintă conform celor 

solicitate pentru persoane fizice cetaţeni români 

Prin deţinători de vehicule se întelege atât proprietarul cât şi persoana 

careia i-a încredinţat vehiculul sub orice formă. 

Răspunderi şi sancţiuni pentru persoanele juridice care au în exploatare 

parcări publice indiferent de modul de gestiune: 

 -încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea 

disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală. 

 -autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să sancţioneze 

persoana juridică ce exploatează parcările în cazul în care nu prestează serviciul 

public de parcare la nivelul cerut. Măsurile vor fi stabilite prin contractele 

încheiate între administraţia publică locală şi persoana juridică ce exploatează 

parcarea. 

 -constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Poliţia 

Comunitară a municipiului Săcele şi a altor persoane împuternicite de primar. 

  


