
R O M A N I A                                               

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN                                                                  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

Privind  aprobarea modificarii Regulamentului pentru infiintarea, organizarea si 

exploatarea  spatiilor destinate parcarilro auto. 

 

 Consiliul Local Huedin intrunit in şedinţa ordinara din data de 25.09.2009. 

 Având în vedere referatul nr. 6792/2009 înaintat de dl. consilier Stângă Silviu din 

cadrul Primăriei Huedin, prin care se solicită aprobarea modificării Regulamentului de 

organizare şi funcţionare  a parcărilor publice,  aflate pe raza oraşului Huedin. 

 Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 6795/2009 inaintat de primar şi avuzat de 

comisia de urbanism la şedinta din data de 21.09.2009. 

Luând în considerare prevederile  art.38, alin.2, lit.c, alin.5, lit. a, şi 45  din  Legea  

nr.  215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006 

 

H O T A R A S T E 

 

          Art.1.  Se aprobă modificarea Regulamentului pentru înfiinţarea organizarea şi 

exploatarea spaţiilor destinate parcărilor auto în oraşul Huedin, aprobat prin H.C.L.nr. 

90/2009 după cum urmează: 

Art.6.  a.  – parcarile de resedinta sunt cele aflate pe domeniul public sau privat 

 aferente imobilelor cu destinatie de locuinţă şi care sunt atribuite locatarilor acestor 

imobile, personae fizice şi au o suprafata de 12,5 mp ( 2,5x5 m). 

Art.12. f. – identificarea, asfaltarea ( amenajarea), numerotarea şi semnalizarea cu 

indicatoare de parcare se asigură prin grija operatorului iar amplasarea indicatoarelor cu 

numărul de inmatriculare al autovehiculelor, prezentata sub formă de model unic,  cade în 

sarcina chiriaşului ( în cazul în care chiriaşul în termen de 30 de zile de la data intrării in 

posesia locului de parcare nu afişează numărul de înmatriculare al autoturismului este 

sancţionat cu amenda de 50 lei). 

- Inchirierea locurilor de parcare de reşedinta se realizează în urma unei licitaţii 

publice cu strigare, preţul de pornire fiind de 120 lei /loc/an pentru anul 2010, iar pasul de 1 

leu. Acest tarif poate fi modificat anual prin Hotararea Consiliului Local al orasului 

Huedin. Garanţia de participare la licitatie va fi de 50 lei/loc iar taxa de participare de 

20lei/loc. In cazul adjudecării unui loc de parcare garanţia va fi trecută in contul chiriei iar 

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

care vor scoase la licitatie se stabileste de către Primaria Orasului Huedin. 

- Licitatia va fi organizata pentru fiecare loc de parcare. Anuntul de licitaţie va apare 

în presa locală şi la fişierul Primăriei Huedin,  cu 10 zile inainte de termenul stabilit. La 

licitatie vor participa numai persoane fizice care pot face dovada  locuirii în imediata 

vecinătate a parcării ( acte de proprietate, contracte de inchiriere, acte de identitate cu 

domiciliul stabil sau flotant), si deţinerii unui autoturism ( acte de proprietate,  drept de 

folosinţă). Inchirierea se face numai în limita unui loc de parcare pe apartament. La 

licitatie nu vor fi admise persoanele care detin garaje amplasate în zona pe domeniul public 

sau privat al orasului Huedin, sau care deţin curţi sau alte posibilităţi de parcare. 

- Pentru imobilele în care exista şi spatii comerciale se va rezerva un loc in vederea  

asigurarii aprovizionarii. Persoanele juridice nu vor putea adjudeca mai mult de un loc de 

parcare. In cazul in care numarul solicitarilor este mai mic decât numarul locurilor de 

parcare, locurile rămase libere  vor avea regim de parcare public. 

Art.16. lit.b. – Montarea ilegala a unor însemne, plăcuţe pentru rezervarea locului de 

parcare sau a unor sisteme de blocare 



f). Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primariei orasului 

Huedin, a unităţilor cu care colaborează Primaria, în vederea efectuarii diverselor lucrari 

de marcare, modernizare, lucrari la reţelele edilitare etc. 

Art.17.  Faptele prevăzute la art.16 se sancţioneazăî cu amendă contraventionala astfel: 

- lit.a,b - cu amendă între 100 şi 200 lei 

- lit.e  – cu amenda intre 200 şi 500 lei 

- lit.c,d,f – cu amenda intre 50 şi 100 lei 

Art.19. Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 ore de la data 

incheierii P.V de contravenţe ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumatate din 

minimul amenzilor prevăzute la art.17. 

Art.20. Contraventia se constata printr-un proces verbal incheiat de agentul constatator 

din cadrul Politiei Comunitare al orasului Huedin, in care acesta stabileste si sanctiunea 

aplicată. In cazul in care cei care săvârsesc fapte de natura celor prevăzute la art.16 şi nu 

pot fi identificaţi pe loc,  agentul constatator va fotografia autoturismul iar identificarea 

posesorului acestuia se va face prin solicitare scrisă către serviciul inmatriculări auto al 

judetului unde este înmatriculat autoturismul. După obţinerea datelor de identificare se va 

întocmi procesul  verbal de constatare a contravenţiei care va fi comunicat 

contravenientului prin mijloacele stabilite prin lege. 

Art.21. Amenzile aplicate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare, se vor 

achita la serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Orasului Huedin. 

Art.22. Impotriva procesului verbal de contravenţie şi de aplicare a sancţiunii se poate 

face plângere in conformitate cu prevederile legale, iar procesul verbel de constatare a 

contravenţiei neatacat precum şi hotărârea judecatorească irevocabilă prin care s-a 

soluţionat plângerea, constituie titlu executoriu fără vre-o altă formalitate. 

Art.23. Prevederile prezentului capitol se comlectează cu prevederile OG. Nr. 2/2001 

privind Regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările 

şi complectările ulterioare. 

 

ART .2. Modificările prevăzute la art.1 vor fi operate în Regulamentul aprobat prin 

Hotararea Consiliului Local nr. 90/2009. 

 

ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredintează 

compartimentul urbanism din cadrul primariei Huedin. 
 

Nr. 128/25.09.2009     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  15 

       Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedintă, 

Ing.Abrudan Sorin     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan  

 

 

     

                                                                                   


