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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
Pentru modificarea si completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 57 din 28.05.2009 

privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare si functionare al sistemului de parcare din Municipiul 

Săcele si a Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare in parcarile resedinta din  Municipiului 

Săcele” 

 
      Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.11.2016, 
Analizând  necesitatea  modificarii si completării Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliul Local nr. . 57 din 
28.05.2009 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare si functionare al sistemului de parcare din 
municipiul Sacele si a Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare in parcarile resedinta din  
Municipiului Săcele,  în  vederea gestionarii in bune conditii a locurilor de parcare din Municipiul Sacele; 

Având în vedere prevederile prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de 
aplicare a O.G. nr. 71/2004 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare in domeniul 
public si privat de interes local ; O.G. nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor ; Ordinul M.T.nr. 49/1998 – Norme 
tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane; A.N.D. 525 – 2000 – Instructie privind 
protectia drumurilor publice pet imp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii; A.N.D.  567-2002 – 
Instructie privind Modelul de interventie in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la 
drumurile publice; O.U.G. nr. 195/2002 – privind aprobarea circulatiei pe drumurile publice; H.G. nr. 1391/2006 – 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 – privind circulatia pe drumurile publice; 
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare;   

In temeiul  art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b, c, d; alin. 5, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 13; art. 45 alin. (1) si al 
art.115 alin (1) lit. b)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
           
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art.1. Se modifica si se completează Anexa nr. 2 la H.C..L. nr. 57 din 28.05.2009  privind aprobarea 
„Regulamentului de organizare si functionare al sistemului de parcare din municipiul Sacele si a Regulamentului 
de atribuire a locurilor de parcare in parcarile resedinta din  Municipiului Săcele”, după cum urmează: 
- art. 8 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 57 din 28.05.2009  va avea următorul cuprins: 
     „ 1. Abonamentele tip resedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare 24 ore/ zi. Acestea se vor elibera de 
gestionarul parcării respectiv Primăria Municipiului Săcele pe o perioadă de 12 luni, numai după achitarea tarifului 
anual aprobat de Consiliul Local sau preţul licitat dupa caz. 
2. Beneficiarii locurilor de parcare pot achita şi integral în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului, 
contravaloarea taxei de parcare. 
    3. Plata abonamentului se poate face si fracţionat pe fiecare an calendaristic , in doua rate , respectiv pana la 
31 martie – prima rata si pana la 30 septembrie – a doua rata,  a fiecărui an pentru anul în curs la caseriile 
Primariei Municipiului Sacele – Serviciul Impozite si taxe locale. 
    4. Neexpunerea Abonamentului de parcare la loc vizibil în autovehicul se sancţionează conform prevederilor 
art. 29 din prezentul Regulament. 
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    5. În baza abonamentului de parcare încheiat în urma atribuirii locului de parcare, Primaria Municipiului Sacele 
va emite decizii anuale de impunere pe perioada de valabilitate a abonamentului. 
    6. În caz de neachitare a obligaţiilor reprezentate de plata taxei de parcare, în vederea încasării acestor sume, 
Primaria Municipiului Sacele va întreprinde măsuri de executare silită. 
    7. Taxele de parcare aferente locurilor de parcare din parcările de reşedinţă reprezintă obligaţii fiscale ale 
contribuabilului, acestora fiindu-le aplicabile prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
    8. Neplata taxei de parcare în termenul prevăzut de prezentul Regulament, atrage plata de accesorii conform 
dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, aplicabile taxelor locale. 
    9.  Deţinătorii de abonamente de parcare de reşedinţă a căror valabilitate expiră la data de 31.12.2016 pot 
solicita menţinerea locului de parcare atribuit prin licitaţie, pe bază de abonament, în condiţiile prezentului 
Regulament. 
În cazul în care solicitantul caruia i s-a atibuit loc de parcare în parcarea de reşedinţă nu prezintă termen de 30 de 
zile de la data atribuirii, documentul de plată a tarifului aferent va pierde locul de parcare atribuit, care va fi 
reatribuit altor solicitanţi.” 
- Art. 10 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 57 din 28.05.2009 va avea următorul cuprins: 
1.Taxa de parcare practicata în parcările de reşedinţă amenajate de Primăria Municipiului Sacele este de 120 lei 
pe an, incepand cu data de 01.01.2017. 
2.Taxa poate fi actualizata anual prin hotarari ale Consiliului Local. 
3.Pentru locurile de parcare date în folosinţă conform prevederilor prezentului Regulament, se stabileşte taxa pe 
teren care reprezintă sarcina fiscală a titularilor dreptului de folosinţă în condiţii similare impozitului pe teren, 
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
- art. 13 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 57 din 28.05.2009  va avea următorul cuprins: 
1. În vederea participării la procedura de atribuire/ licitaţie solicitanţii – persoane fizice,  vor depune la asociaţia de 
proprietari/ locatari din care fac parte următoarele documente:  
-Cerere; 
-Documente privind domiciliul/ rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul 
aparţinând asociaţiei de proprietari/ locatari, act de donaţie sau moştenire; 
-Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ autovehiculelor deţinute în proprietatea sau folosinţă; 
-Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de 
moştenire, contract de comodat; 
-Certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dacă este cazul; 
-Dovada că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor legii 189/2000, dacă este 
cazul; 
-Cuponul de pensii (soţ + soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor; 
-Declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public; 
-Chitanţă de plată cu numărul de înregistrare; 
-Chitanţa de plată RCA; 
-Chitanţa de plată a impozitelor şi taxelor locale. 
 
2. În vederea participării la procedura de atribuire/ licitaţie solicitanţii – persoane juridice,  vor depune următoarele 
documente: 
a) Cerere; 
b) Act de proprietate, contract de închiriere în imobil; 
c) Certificat emis de Registrul Comerţului care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului 
Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei; 
d) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în 
folosinţă. 
      Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către 
solicitant. 
- art. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 57 din 28.05.2009 vor avea următorul cuprins: 
    Art. 28  
Utilizatorii locurilor de parcare de reşedinţă au următoarele obligaţii: 
a) să achite în termenul legal taxele pentru locurile de parcare utilizate; 
b) să nu ocupe în mod abuziv locul de parcare de reşedinţă, fără achitarea taxei aferente; 
c) să păstreze curăţenia în parcaje; 



d) să nu întreprindă nici o acţiune cu scopul de a obţine venituri de la alţi utilizatori, ca urmare a folosirii locului de 
parcare atribuit; 
e) să asigure eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia necesităţii efectuării unor lucrări edilitare 
care impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă 
destinaţie. 
     În ambele situaţii titularilor abonamentelor de parcare, la cererea acestora, li se poate restitui contravaloarea 
taxelor achitate pe perioada de neutilizare a locului de parcare. 
f) să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de parcare ocupat, persoanelor 
împuternicite conform legii să efectueze controlul. 
Art. 29 
1.Constituie contravenţii la prezentul regulamement următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: 
a) ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără deţinerea abonamentului de parcare pentru locul 
respectiv, atribuit conform prezentului Regulament şi se sancţionează amenda cuprinsa intre 200 – 300 lei.  
b) montarea dispozitivului de blocare a locului de parcare de către persoane ce nu deţin abonament de 
parcare tip resedinţă, pentru locul respectiv şi se sancţionează cu amendă cuprinsa intre 1000-2000 lei . 
c) blocarea locului de parcare prin alte mijloace decât dispozitivul de blocare al cărui model a fost aprobat 
în Comisia Tehnica de Circulaţie a Primăriei Municipiului Săcele şi se sancţionează cu amendă cuprinsa intre 
1000-1500 lei. 
d) Neexpunerea Abonamentului de parcare la loc vizibil în autovehicul şi se sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 50-100 lei. 
e) Nerespectarea prevederilor art. 28 lit. b) – f) din prezentul Regulament si se sanctioneaza cu amenda 
cuprinsa intre 250- 350 lei.  
2.Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, 
de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul Regulament. 
Sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament vor fi coroborate cu prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul 
juridic al contravenţiilor. 
Art. 30 
Constatarea contravenţiilor se face pe bază de proces verbal de contravenţie de către: 
- Direcţia Poliţie Locala; 
- Împuterniciţii primarului şi institutiile abilitate în acest sens. 
Art. 31 
Parcările de reşedinţă vor fi administrate de către Primăria Municipiului Săcele. 
Art. 32 
Abonamentele de parcare tip reşedinţă se vor elibera de către Primăria Municipiului Săcele. 
In situatia in care dupa achitarea locului de parcare beneficiarul locului de parcare nu ridica abonamentul, 
Primaria Municipiului Sacele il comunica beneficiarului prin posta cu confirmare de primire. 
Art. 33 
Asigurarea exclusivităţii locului de parcare se face de către titularul abonamentului de parcare prin montarea 
dispozitivului unic de blocare a locului de parcare al carui model a fost aprobat in Comisia Tehnică de Circulaţie a 
Municipiului Săcele. 
Titularul abonamentului de parcare are obligaţia de a menţine în buna  stare (reparaţii, vopsire) Dispozitivul de 
blocare a locului de parcare. 
Art. 34 

La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare tip reşedinţă, acestea se vor prelungi 
cu încă 12 luni, cu condiţia achitării tarifului aferent. 
        În cazul înstrăinării imobilului, noul proprietar poate solicita preluarea locului de parcare, cu condiţia ca 
acesta să aibă domiciliul/reşedinţa la adresa imobilului pentru care se solicită preluarea locului de parcare şi 
totodată are în proprietate/folosinţă un autovehicul. 
        Titularul abonamentului de parcare de reşedinţă este obligat să informeze Primăria Municipiului Sacele cu 
privire la orice modificare survenită în perioada de valabilitate a abonamentului emis, respectiv, schimbarea 
numărului de înmatriculare, a numelui, etc. 

Pentru prelungirea perioadei de valabilitate, titularul abonamentului de parcare va depune la Asociaţia de 
proprietari/ locatari din care face parte, cu 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate, următoarele 
documente: 



 -cerere; 
 -copie abonament de parcare tip reşedinţă; 
 -copie certificat de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă (numai în cazul în 
care s-a schimbat numărul de înmatriculare); 
 -dovada achitării tarifului aferent locului de parcare, respectiv tariful de bază sau tariful licitat dupa caz. 

În termen de 15 zile de la primirea documentelor, Asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a le 
depune la Primăria Municipiului Săcele pe bază de tabele centralizate. 

În cazul în care titularul abonamentului nu prezintă Asociaţiei de proprietari în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului, documentul de plată a tarifului aferent, va pierde dreptul de 
prelungire a abonamentului de parcare tip resedinţă, iar locul de parcare va fi reatribuit altor solicitanţi. 

Pentru identificare abonamentele astfel prelungite se vor tipări pe hârtie de altă culoare decât cele iniţiale. 
          Art. 2 . Odata cu adoptarea prezentei hotarari art. nr. 10, 32 si 33 din Anexa 2 la nr. H.C.L. 57 din 
28.05.2009 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare si functionare al sistemului de parcare din 
municipiul Sacele si a Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare in parcarile resedinta din  Municipiului 
Săcele se revoca, regulamentul comportand o noua renumerotare. 
       Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.  57 din 28.05.2009 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare 
si functionare al sistemului de parcare din municipiul Sacele si a Regulamentului de atribuire a locurilor de 
parcare in parcarile resedinta din  Municipiului Săcele,  rămân neschimbate. 
       Art. 4.  Primarul Municipiului Săcele, prin serviciile de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
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