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ANUNT

privind  punerea  in  dezbatere  publica  a  completarilor  din   Regulamentul  pentru

înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public şi privat al oraşului

Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015.

In conformitate  cu prevederile  art.1 , aln.1 , art.2, art.3 , lit.k , art.4, lit.b , art.7 , din Legea

cu nr.  52/2003 cu  modificarile   la  zi  privind  transparenta decizionala  in  administratia  publica,

incepand  cu  data  de  08.11.2018  pana  la  data  de  07.12.2018  supunem  in  dezbatere  publica

completarile  Regulamentului  pentru  înfiinţarea  şi  exploatarea  parcărilor  amenajate  aflate  pe

domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015.

Completarile   care fac obiectul Regulamnetului precizat  mai sus vor  fi  postate pe siteul

propriu pana la data de  07.12.2018 .

Persoanele  interesate  pot  trimite  in  scris  propuneri,  sugestii  sau  opiniii  cu  valoare  de

recomandare  privind  propiectul  de  act  normativ  mentionat  anterior  pe  adresa  de  e-mail

secretariat@primariahuedin.ro .Persoanele   sau  organizatiile  interesate  care  transmit  in  scris

propuneri, sugestii sau opinii cu privire  la proiectul de act normativ supus dezbaterii  publice vor

specifica  articolele   din proiectul de act normativ  la care se refera, mentionand data trimiterii  si

datele de contact ale expeditorului.

O persoana  desemnata prin dispozitie  de catre Primarul  orasului  Huedin,  responsabila

pentru  relatia  cu scocietatea civila  va primi toate primi toate propunerile,  sugestiile  si opiniile

persoanelor  interesate, iar ulterior va fi organizata o intalnire in care sa se dezbata public proiectul

de act normativ daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre

o alta autoritate publica, in conformitate  cu prevederile  art.7, aln.7, aln.8 ,aln.9, aln.10 din Legea

52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , cu modificarile la zi.
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NOTA DE FUNDAMENTARE 

          la proiectul de hotarare privind completarea Regulamentului pentru înfiinţarea şi

exploatarea  parcărilor amenajate  aflate  pe  domeniul  public  şi  privat  al  oraşului  Huedin,

aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015.

Prin proiectul de hotarare promovat propunem aprobarea completarii Regulamentului pentru

înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin,

aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015.

Aceste reglementari sunt  in  concordanta cu prevederile  O.G.  nr.43/1997 privind  regimul

drumurilor,  Legea  50/1991  privind  autorizarea  executarii  lucrarilor  de constructii,  Legea

nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, O.U.G nr.195/2002 privind

circulatia pe drumurile publice , O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Aprobarea  acestor  completari  sunt   necesara  pentru   functionarea  in  conditii  optime  a

parcarii   amenajata  din  Orasul  Huedin,  respectiv  parkingul  din  str.P-ta  Republicii  nr.39  in

concordanta cu prevederile legale  in materie. 

          Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare in forma initiala

ca fiind legal si oportun.

           In aceste conditii propunem spre dezbatere si aprobarea Consiliului Local al orasului Huedin

completarea  Regulamentului  pentru  înfiinţarea  şi  exploatarea  parcărilor  amenajate  aflate  pe

domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015.

Competenta aprobarii proiectului de hotarare revine Consiliului Local al orasului Huedin ,

potrivit  dispozitiilor  art.36,  alin  .2,  lit.a,  lit.b,alin.3,lit.b,aln.4,lit.c  si  ale  art.45din  Legea

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu completarile si modificarile ulterioare . 
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STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind completarea Regulamentului pentru înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate

aflate pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015.

1.Denumirea obiectului de investitii

Investitia consta in amenajarea si construirea unei parcari cu bariera in Orasul Huedin, pe

str.P-ta Republicii nr.39, pentru parcarea autovehiculelor de catre cetatenii Oasului Huedin, dar si de

catre persoanele care tranziteaza  zona.

2.Localizarea investitiei

Parcarea  s-a amenajat si construit pe str.P-ta Republicii nr.39 din Orasul Huedin.

3.Titularul si beneficiarii investitiei

Titularul parcarii  este  Primaria Orasului Huedin,  iar  beneficiarii  investitiei sunt  cetatenii

Orasului Huedin, dar si persoanele care tranziteaza orasul.

4. Reguli de utilizare a parcarii

Accesul  se  face  doar  în  limita  locurilor  disponibile  afişate;  se  opreşte  autovehiculul  la

terminalul de acces, se apasă butonul de eliberare tichet, după ridicarea tichetului bariera se ridică

automat, iar înainte de ieşirea din parcare se face plata la casa automată. După efectuarea plăţii, se

va părăsi parcarea în termen de 7 minute. La terminalul de ieşire se va scana tichetul şi se va păsări

parcarea după ridicarea barierei.

5.Obligatii pentru conducatorii auto  privind utilizarea parcarii

– să achiziţioneze tichetul la intrarea în parcare;

– să păstreze tichetul până la ieşirea din parcare;

– să poziţioneze autovehiculul în limitele marcajului;

– să respecte semnalizarea rutieră verticală sau orizontală;



– să păstreze curăţenia în parcare;

– să asigure securitatea autovehiculului parcat;

– să răspundă pentru distrugerea dotărilor şi instalaţiilor din parcare ca urmare a unor  manevre

greşite;

– conducatorilor auto le este interzis să execute lucrări de întreţinere la autovehicule în locurile de

parcare sau pe calea de acces, să murdărească locul de parcare, să deterioreze barierele, aparatura de

taxare,  indicatoarele  sau  marcajele  rutiere,  să  refuze  plata  taxei  de  parcare  şi  să  staţioneze

autovehicule neînmatriculate, în stare tehnică necorespunzătoare sau cu remorcă.
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   REFERAT 

1.  Privind  introducerea  si  aprobarea  completarii  cu  un  nou  punct,  respectiv  punctul  4

,,Parcarea  cu  bariera P-ta  Republicii nr.39 din Orasul Huedin''  din  Capitolul  II,  Amenajarea

locurilor  de  parcare, respectiv  la   art.6  din  Regulamentul  pentru  înfiinţarea  şi  exploatarea

parcărilor amenajate aflate pe domeniul public  şi privat  al oraşului Huedin,  aprobat prin H.C.L.

nr.20/30.01.2015, dupa cum urmeaza:

4.Parcarea  cu bariera  ,,P-ta Republicii, nr.39'' din Orasul Huedin 

a) Reguli privind exploatarea parcarii ,, P-ta Republicii, nr.39 '' :

Accesul  se  face  doar  în  limita  locurilor  disponibile  afişate;  se  opreşte  autovehiculul  la

terminalul de acces, se apasă butonul de eliberare tichet, după ridicarea tichetului bariera se ridică

automat, iar înainte de ieşirea din parcare se face plata la casa automată. După efectuarea plăţii, se

va părăsi parcarea în termen de 7 minute. La terminalul de ieşire se va scana tichetul şi se va păsări

parcarea după ridicarea barierei.

b) Obligatii pentru conducatorii auto:

– să achiziţioneze tichetul la intrarea în parcare;

– să păstreze tichetul până la ieşirea din parcare;

– să poziţioneze autovehiculul în limitele marcajului;

– să respecte semnalizarea rutieră verticală sau orizontală;

– să păstreze curăţenia în parcare;

– să asigure securitatea autovehiculului parcat;

– să răspundă pentru distrugerea dotărilor şi instalaţiilor din parcare ca urmare a unor manevre 
greşite;



– conducatorilor auto le este interzis să execute lucrări de întreţinere la autovehicule în locurile de

parcare sau pe calea de acces, să murdărească locul de parcare, să deterioreze barierele, aparatura de

taxare,  indicatoarele  sau  marcajele  rutiere,  să  refuze  plata  taxei  de  parcare  şi  să  staţioneze

autovehicule neînmatriculate, în stare tehnică necorespunzătoare sau cu remorcă.

c) Tariful pentru zona de parcare este:

0-30 minute 1 leu                                                                                         

30 minute-1 ora 2 lei                                                                                                  

0 ora-2ore 3 lei                                                                                                  

2 ore- 3 ore 4 lei

3 ore- 5 ore 5 lei

5 ore- 8 ore 6 lei

8 ore-12 ore 7 lei

12 ore- 24 ore 10 lei                                                                                                     

Abonament lunar - 200 lei persoane fizice

                  -   300 lei persoane juridice

Tarif distrugere bariere 1000 lei.

Tarif pierdere card 50 lei .                                                                     

Timpul de parasire a parcarii dupa efectuarea platii este de 7 minute.

Plata se efectuează cu monede şi bancnote afişate la casa automată, de 50 bani, 1 leu, 5 lei .

Plata taxelor de parcare ce urmează a fi aplicate, pentru ocuparea unui loc de parcare  se 

poate face prin:

lit.a) casa automata de plată in cazul parcărilor cu acces controlat (bariere), taxarea va fi tăcută

diferenţiat pe  intervale orare;

lit.b) prin card bancar pe platformă on line;

lit.c) abonament.

2.  Se  modifica  Art.27  din  Regulamentul  pentru  infiinţarea  şi  exploatarea  parcărilor

amenajate  aflate  pe  domeniul  public  şi  privat  al  oraşului  Huedin,  aprobat  prin  H.C.L.

nr.20/30.01.2015,  avand   urmatorul  continut: ,,Prezentul  Regulament  poate  fi  modificat  prin

Hotărare a Consiliului Local Huedin,  in conformitate cu prevederile legale in  vigoare,  inclusiv

modificarea  cuantumului  tarifelor  se  poate  realiza   anual  prin  Hotărare  a  Consiliului  Local

Huedin. Prevederile regulamentului se completeaza cu dispozitiile O.G. nr.2/2001 '' .

3. La art.12 in Regulamentul pentru infiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate pe

domeniul public  şi privat  al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015, se introduce

litera ,,l'' cu urmatorul continut:  se introduce un tarif in sistem abonament, la cerere atat pentru

pentru persoanele fizice cat  si  juridice,  pentru parcare ce va putea fi  folosit   in  orice parcare



amenajata din Orasul Huedin, exceptand parkingul din str.P-ta Rebulicii nr.39, respectiv parcarile

de resedinta pentru care sunt incheiate contracte de inchiriere, prin emiterea unui tichet de parcare

care sa aiba culori diferite si va fi preschimbat la fiecare inceput de an pentru anul respectiv, tichet

autocolant care va fi lipit pe parbrizul autovehiculului,  personalizat cu numarul de inmatriculare

al autoturismului detinut de solicitant.

4.Articolul 12, lit.a din  Regulamentul pentru infiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate

aflate pe domeniul public  şi privat  al oraşului Huedin,  aprobat  prin H.C.L. nr.20/30.01.2015 se

modifica  si  va  avea  urmatorul continut:  ,,  parcarile  de  resedinta  pot  fi  inchiriate  pana  la  31

decembrie al fiecarui an prin contract de inchiriere cu o valabilitate de 5 ani, cu plata integrala

pana la data de 1 ianuarie a fiecarui  an a tarifului de inchiriere pentru anul in curs.  Neplata

acestui tarif duce la pierderea locului de parcare si implicit la rezilierea contractului de inchiriere.

Odata cu plata tarifului pentru anul in curs se va elibera un tichet autocolant a carui culoare va fi

diferita  pentru  fiecare  an  in  parte,  pe  care  se  va  inscriptiona  numarul  de  circulatie  al

autovehiculului, iar acesta va fi lipit pe parbrizul autovehiculului respectiv''.

 In baza celor prezentate mai sus va rog analizati si dispuneti !



Intocmit    

Tarcea Camelia 
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Anexa  privind  completarile  la  Regulamentul  pentru  înfiinţarea  şi  exploatarea  parcărilor
amenajate  aflate  pe  domeniul  public  şi  privat  al  oraşului  Huedin,  aprobat  prin  H.C.L.
nr.20/30.01.2015.

La Capitolul II, Amenajarea locurilor de parcare, respectiv la  art.6 din Regulamentul pentru

înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin,

aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015, se introduce punctul 4, dupa cum urmeaza:

4.Parcarea  cu bariera  ,,P-ta Republicii, nr.39'' din Orasul Huedin 

a) Reguli privind exploatarea parcarii ,, P-ta Republicii, nr.39 '' :

Accesul  se  face  doar  în  limita  locurilor  disponibile  afişate;  se  opreşte  autovehiculul  la

terminalul de acces, se apasă butonul de eliberare tichet, după ridicarea tichetului bariera se ridică

automat, iar înainte de ieşirea din parcare se face plata la casa automată. După efectuarea plăţii, se

va părăsi parcarea în termen de 7 minute. La terminalul de ieşire se va scana tichetul şi se va păsări

parcarea după ridicarea barierei.

b) Obligatii pentru conducatorii auto :



– să achiziţioneze tichetul la intrarea în parcare;

– să păstreze tichetul până la ieşirea din parcare;

– să poziţioneze autovehiculul în limitele marcajului;

– să respecte semnalizarea rutieră verticală sau orizontală;

– să păstreze curăţenia în parcare;

– să asigure securitatea autovehiculului parcat;

– să răspundă pentru distrugerea dotărilor şi instalaţiilor din parcare ca urmare a unor manevre 
greşite;

– conducatorilor auto  le este interzis să execute lucrări de întreţinere la autovehicule în locurile de

parcare sau pe calea de acces, să murdărească locul de parcare, să deterioreze barierele, aparatura de

taxare,  indicatoarele  sau  marcajele  rutiere,  să  refuze  plata  taxei  de  parcare  şi  să  staţioneze

autovehicule neînmatriculate, în stare tehnică necorespunzătoare sau cu remorcă.

c) Tariful pentru zona de parcare este:

0-30 minute 1 leu                                                                                         

30 minute-1 ora 2 lei                                                                                                  

0 ora-2ore 3 lei                                                                                                  

2 ore- 3 ore 4 lei

3 ore- 5 ore 5 lei

5 ore- 8 ore 6 lei

8 ore-12 ore 7 lei

12 ore- 24 ore 10 lei                                                                                                     

Abonament lunar - 200 lei persoane fizice

                  -   300 lei persoane juridice

Tarif distrugere bariere 1000 lei.

Tarif pierdere card 50 lei .                                                                     

Timpul de parasire a parcarii dupa efectuarea platii este de 7 minute.

Plata se efectuează cu monede şi bancnote afişate la casa automată, de 50 bani, 1 leu, 5 lei .

Plata taxelor de parcare ce urmează a fi aplicate, pentru ocuparea unui loc de parcare  se 

poate face prin:

lit.a) casa automata de plată in cazul parcărilor cu acces controlat (bariere), taxarea va fi tăcută

diferenţiat pe  intervale orare;

lit.b) prin card bancar pe platformă on line;

lit.c) abonament.


