ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ, care a fost
iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Botoşani:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu
plată dotate cu parcometre din municipiul Botoşani

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre susmenţionat ale cărui conţinut îl prezentăm
împreună cu nota de fundamentare şi referatul privind necesitatea adoptării actului normativ propus,
la Aparatul permanent al Consiliului Local - doamnei cons. juridic Valentina Bercea, până la data de
05 ianuarie 2016 în sediul Primăriei, str. Revoluţiei nr.1,camera 104.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată dotate cu
parcometre din municipiul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerea domnului viceprimar Cosmin Ionuț Andrei de aprobare a
Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată dotate cu parcometre din municipiul
Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Poliţiei Locale,
Oficiul Juridic-Contencios, Direcţiei Edilitare şi Compartimentului Transport Public Local de
Călători, Siguranţa Circulaţiei, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului
Local,
în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plată dotate cu
parcometre din municipiul Botoşani, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data întării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare acesteia se
abrogă
Art.3. Primarul municipiului Botoşani prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Iniţiator,
Viceprimar,
Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Ioan Apostu

Anexa la proiect H.C.L.

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DOTATE CU
PARCOMETRE DIN MUNICIPIUL BOTOŞANI

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata dotate cu parcometre , denumit în
continuare Regulament, constituie cadrul juridic prin care se definesc
raporturile dintre
administratorul domeniului public şi utilizatorii locurilor de parcare.
Art. 2 În sensul prezentului regulament se defines următorii termini:
Parcare - spaţiu amenajat, delimitat prin marcaje orizontale, perpendiculare sau oblice faţă de
marginea părţii carosabile a drumului, semnalizat prin indicatoare cu simbolul „parcare” P, destinat în
mod special staţionării autovehiculelor.
Parcare publică - totalitatea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public sau privat al municipiului
Botoşani.
Parcare publică cu plată - parcare amenajată pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani,
alta decât cea de reşedinţă, pentru folosirea căreia se percepe un tarif de staţionare, semnalizată în mod
corespunzător inclusiv cu indicatoare de parcare cu plată.
Parcarea autovehiculului - staționarea autovehiculelor în spatii special amenajate sau stabilite și
semnalizate în mod corespunzător.
Autovehicule - orice vehicule echipate prin construcţie, cu un motor cu propulsie, în scopul deplasării
pe drum, inclusiv mopedele şi motocicletele.
Oprire - imobilizarea voluntară a unui vehicul, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste această durată,
imobilizarea se considera staționare.
Staționare - imobilizarea voluntara a unui autovehicul, în spatii special amenajate sau stabilite și
semnalizate în mod corespunzător pe o durata mai mare de 5 minute;
Taxă de parcare - reprezintă suma datorată în conformitate cu prezentul regulament, pentru ocuparea
de către un autovehicul, a domeniului public pe durata staţionării sau parcării, în locuri special
delimitate;
- Tichet de parcare - document ce atestă plata taxei de parcare pe perioade determinate de la ½ oră
până la 10 ore şi a cărei validare dă dreptul posesorului să staţioneze legal în perioada indicată;
- Abonament de parcare - document ce atestă plata taxei de parcare pe o perioadă de timp de la o zi
până la o lună şi care dă dreptul posesorului să staţioneze legal în perioada indicată în parcările cu plată
amenajate în limita locurilor disponibile;
- Zi de parcare – interval de parcare de la orele 8 la orele 18
- Loc rezervat în parcare cu plată – loc rezervat de către instituţii, destinat clienţilor acesteia......
- Utilizator – conducătorul autovehiculuii care staţionează în parcările cu plată dotate cu parcometre;
Art. 3 Regulamentul se aplică pe sectoare ale domeniului public, semnalizate prin marcaje rutiere şi
indicatoare “P cu plată”, însoţite de adiţionalul cu taxa orară, orarul de funcţionare şi modul de achitare
a taxei.
Art. 4 Parcarea autovehiculului în locurile de parcare aprobate şi semnalizate este regulamentară dacă
conducătorul auto respectă dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe

drumurile publice,cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplineşte cumulativ următoarele
obligaţii:
a) achitâ contravaloarea timpului de parcare, prin achiziţionarea de tichet de parcare în cel mult 5
min. de la parcare sau abonamente de parcare ;
b) poziţionează autovehiculul potrivit indicaţiilor conţinute de indicatorul “P cu plată”, în limitele
marcajului rutier care delimitează zona de parcare;
c) la parcare, afişează pe bord, în interiorul autovehiculului, vizibil din exterior, tichetul sau
abonamentul ;
d) nu depăşeşte timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului de validitate al tichetului ori
abonamentului sau a indicaţiei parcometrului ;
Art. 5 a) În cadrul parcărilor cu plată, se stabilesc locuri de parcare cu folosinţă exclusivă, denumite
locuri rezervate, care pot fi folosite numai de către beneficiarii unui contract pentru folosinţa locurilor
de parcare respective rezervate.
b) Locurile rezervate se marchează şi se inscripţionează cu litera R şi în zona acestora se amplasează un
indicator de parcare cu panou adiţional cu inscripţia “Parcare cu locuri rezervate” care conţine în
principal următoarele date: administratorul parcării, denumirea beneficiarului rezervării, numărul
contractului de rezervare, sancţiunile pentru ocuparea locurilor rezervate de către terţi. Rezervarea
locurilor de parcare pentru societăţile bancare, şi unităţi economice se face printr-o solicitare scrisă
către Serviciul Patrimoniu din cadrul Primăriei mun. Botoşani.
c) Locul de parcare deţinut în baza contractului pentru folosinţa, are caracter exclusiv de folosinţă de
către titulari, pe perioada valabilităţii rezervării, fiind interzisă ocuparea amplasamentelor rezervate de
către alte persoane decât beneficiarii. În termen de 30 de zile de la intrarea în posesie a locului de
parcare, beneficiarul are obligaţia de a afişa numărul de înmatriculare al autoturismului pe locul
rezervat”.
d) În toate parcările publice cu plată din municipiu, se vor amenaja amplasamente speciale gratuite
pentru persoane cu handicap posesoare de autoturisme. Locurile de parcare semnalizate şi marcate
corespunzător, destinate persoanelor cu handicap, vor fi folosite în exclusivitate de către persoanele
care dovedesc cu acte încadrarea într-o grupă de handicap, sau de însoţitorii acestora, care au aplicat în
colţul din stânga jos al parbrizului, semnul distinctiv stabilit de Ministerul Sănătăţii.
e) În toate parcările publice cu plată din municipiu au acces gratuit bicicliştii , autovehiculele
aparţinând Poliţiei, Salvare, SMURD, Pompieri, MApN Jandarmerieişi Poliţiei Locale,precum şi altor
persoane juridice ce desfaşoară activităţi pentru servicii publice în caz de intervenţie.
CAP. II. TAXE ŞI METODE DE TAXARE
A. TAXE:
Art. 6 (1). Taxa de utilizare a unui loc de parcare, în parcările dotate cu parcometre este de 1,50 lei pe
oră.
(2). În cazul abonamentelor taxa de utilizare a unui loc de parcare are următoarele niveluri :
- 10 lei pentru o zi de parcare
- 100 lei pentru o lună
Art. 7 (1)Taxele sunt percepute pentru ocuparea unui loc de parcare potrivit STAS 1848/1985 şi
Normativul pentru proiectarea parcărilor P 132-93 în vigoare. Autovehiculele al căror gabarit nu se
încadrează în aceste limite, exclusiv în situatia parcărilor longitudinale, vor fi taxate proporţional cu
numărul de locuri de parcare ocupate.
(2)Taxele sunt stabilite anual prin hotărârea Consiliului Local, hotărâre a impozitelor şi taxelor locale.
Art. 8 (1) Pentru eliberarea abonamentelor solicitantul va prezenta cartea de identitate/ buletinul de
identitate şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în original.Pentru autovehiculele deţinute în
sistem leasing, solicitantul abonamentului de parcare va prezenta contractul de leasing din care să
rezulte utilizatorul
(2) Abonamentul (formular tipizat cu regim special) se eliberează de către Serviciul Centru de
Informare Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Botoşani. Modelul abonamentului este prevăzut
în anexa 1a , 1b .i 1c) la prezentul regulament.

B. METODA DE TAXARE
Art. 9 (1) Taxa de parcare se achita prin tichete de parcare eliberate de aparatele de taxare automată
sau abonamente eliberate de Serviciul Centru de Informare Cetăţeni din cadrul primăriei Municipiului
Botoşani, după achitarea contravalorii lor la caseria primăriei
(2) Tichetele de parcare sunt instrumente de plată pentru parcări de scurtă durata ( de la 30 minute la 10
ore), concepute astfel încât să poată fi utilizate în regim de autotaxare şi unică folosinţă.
(3)Autotaxarea se realizează prin internediul parcometrelor, prin efectuarea succesivă a următoarelor
operaţiuni:
- Monedele se introduc în fanta specială a parcometrului, până la concurenţa sumei care reprezintă
tariful aplicabil, pentru perioada de timp solicitată;
- Se verifică validarea tuturor monedelor introduse, prin citirea ecranului afişor al aparatului, apoi se
apasă butonul pentru validarea plăţii şi printarea tichetului aferent perioadei solicitate sau butonul de
anulare a plăţii în cazul în care nu au fost validate toate monedele sau nu se mai doreşte efectuarea
plăţii;
- Parcometrul va emite tichetul de parcare, care va fi ridicat din fanta aparatului şi va fi poziţionat în
mod obligatoriu în interiorul autovehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate datele
inscripţionate să fie vizibile din exterior.
4). Abonamentele de parcare sunt instrumente de plată pentru intervale de timp de o zi de parcare sau o
luna , care se materializează prin afişarea abonamentului la vedere, pe bordul autovehiculului, sub
parbriz.
CAP. III CONTROLUL, CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA NERESPECTĂRII
PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT
Art. 10 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei următoarele fapte:
a) Staţionarea/parcarea în parcările cu plată fără achitarea tarifului de parcare, respectiv fără tichet de
parcare, abonament;
b) Staţionarea/parcarea în spaţiul de parcare cu abonament expirat sau cu abonament eliberat pentru alt
autovehicul, sau cu depăşirea timpului de staţionare conferit de tichet;
c) Neexpunerea de către conducătorii auto la loc vizibil, în interiorul autovehiculului, pe bordul maşinii,
la vedere, pe toată durata de staţionare, a tichetelor/abonamentelor de parcare/ /abonament gratuit,
astfel încât să permită citirea acestora;
d) Nerespectarea marcajului rutier de parcare, astfel încât se ocupa mai multe locuri de parcare sau
parcarea pe zonele interzise ori în dreptul zonelor de acces în incinta unor imobile;
e) Executarea la autovehicule de lucrări de reparaţii şi întreţinere pe locurile de parcare în parcarea cu
plată;
f) Amplasarea sau montarea ilegala a unor însemne/plăcute pentru rezervarea locului de parcare sau a
unor sisteme de blocare a accesului, sau ocuparea unui loc în parcarea cu plată cu diferite obiecte;
g) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea administratorului parcărilor, a angajaţilor
administraţiei publice locale sau a unităţilor care execută lucrări de marcare, modernizare, lucrări
edilitare etc., în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de
parcare sau dacă locului i s-a repartizat o altă destinaţie publică.
h) Staţionarea/parcarea pe locurile de parcare rezervate, semnalizate de către administratorul parcării;
i) Efectuarea de activitati publicitare sau vânzarea oricăror produse, pe suprafeţele destinate circulaţiei
pietonilor, parcărilor cu plata şi trotuarele aferente sau direct din vehicule fara acordul Primariei
municipiului Botosani.
j) Închiderea sau crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor sau a pietonilor, prin depozitarea sau
lăsarea de materiale ori obiecte pe partea carosabilă a drumului public, trotuare, spaţiile verzi adiacente
acestora, precum şi în parcări amenajate şi semnalizate corespunzător, cu excepţia cazurilor autorizate
de Primăria Municipiului Botoşani şi Biroul Poliţiei Rutiere Botoşani.

Art.11 a) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se face de către agenţii constatatori din
cadrul Poliţiei Locale Botoşani, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de către
alte persoane împuternicite prin dispoziţie emisă de primarul municipiului Botoşani.
b) În cazul ocupării locurilor de parcare continuă (o zi, două etc.) fără abonament sau tichet valabil,
agentul constatator va efectua două fotografia sau va înregistra pe suport video autovehiculul, cu
evidenţierea datei şi orei din care să reiasă imobilizarea voluntară a vehiculului, pe durata de cel mult 5
minute. Peste această durată, imobilizarea se consideră staţionare;
c) În cazul în care nu se poate identifica conducătorul autovehiculului, agentul constatator va afişa pe
parbrizul autovehiculului o invitaţie conform modelului din Anexa 2 la prezentul regulament.
Art. 12 Persoana fizică sau juridică sancţionată contravenţional poate achita în termen de cel mult 48
de ore de la înmânarea sau de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii
contravenţionale stabilite la art. 10.
CAP- IV MODALITATEA DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE A PARCOMETRELOR
Art.13
a) Pentru întreţinerea parcometrelor se va încheia un contract de mentenanţă cu o firmă autorizată, în
urma unei licitaţii publice;
b) Prin dispoziţia primarului se va constitui o comisie care va verifica săptamânal integritatea
parcometrelor şi va emite o notă de constatare.
c) În cazul constatării unor defecţiuni se va aduce la cunoştinţă publică, prin afişare pe parcometru acest
fapt şi că parcarea este gratuită până la remedierea defecţiunii.
CAP. V MODUL DE TRANSPORT ŞI RIDICARE A MASEI MONETARE DIN PARCOMETRE
Art. 14
a) Prin dispoziţia primarului se va constitui o comisie din care face parte obligatoriu un funcţionar
public din cadrul Poliţiei locale, care se va deplasa de 2 ori pe saptămână, sau ori de câte ori este nevoie
în funcţie de zona în care este amplasat parcometru,în vederea ridicării masei monetare din cutiile
parcometrelor ;
b) Ridicarea masei monetare din cutia parcometrului se va face în altă cutie, ce va fi însoţită obligatoriu
de raportul emis de parcometru ;
c) Cutia va fi transportată cu autovehicolul Poliţiei Locale, în prezenţa membrilor comisiei, la sediul
Direcţiei Impozite şiTaxe Locale, unde va fi predată cu proces-verbal în vederea numărării;
d) Personalul desemnat din Direcţia Impozite şi Taxe va face numărătoarea monedelor iar suma
sezultată trebuie să coincidă cu suma rapoartelor emise de parcomat.
e) În cazul constatării unor diferenţe , se va încheia un process verbal şi se va anunţa firma care asigură
mentenanţa parcometrelor pentru analizarea şi soluţionarea cauzei înregistrării diferenţelor.

CAP. IV DISPOZIŢII FINALE
Art. 15 Utilizarea cu plată a parcărilor publice din municipiul Botoşani se face în zilele de luni pînă
vineri, între orele 08 00- 18 00
Art. 16
(1) Sunt scutite de la plata taxei de parcare :
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b)persoane fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) alte categorii de persoane fizice stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local.
(2)Toate aceste persoane vor beneficia de un abonament de parcare gratuit care se obţine în baza
documentelor de identitate şi proprietate ale autovehiculului, precum şi actul doveditor al calităţii de
persoană îndreptăţită .
(3)Obtinerea, reînnoirea şi afişarea abonamentelor cade în sarcina proprietarului autovehiculului.

Art. 17 Autovehiculelor “ abandonate/fără stăpân “ din parcările cu plată li se vor aplica prevederile
legale în vigoare incidente în materie
Art. 18 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică şi autovehiculelor destinate aprovizionării,
transportului de marfă şi serviciului de taximetrie.
(2)Taximetrele sunt exceptate de la plata taxei de staţionare numai în limitele staţiilor taxi
aprobate prin hotărâri ale consiliului local.
Art. 19 Administratorul parcărilor publice şi personalul ce deserveşte părcările publice nu răspunde de
securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum şi de eventualele avarii
cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staţionarea, respectiv rularea, în interiorul
parcărilor precum şi datorită producerii unor calamităţi naturale, acesta fiind exonerate în aceste cazuri
de la plata de despăgubiri.
Art. 20 Dispoziţiile art. 10 şi art. 11 privind stabilirea faptelor ce constituie contravenţie la
Regulamentul de administrare a parcărilor cu plată din municipiul Botoşani, respectiv constatarea şi
sancţionarea contravenţiilor întră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri
în presa locală şi Monitorul Oficial al Judeţului Botoşani

Anexa 1a) ,b) şi c) la Regulamentul de administrare a parcărilor
publice cu plată dotate cu parcometre din municipiul Botoşani
REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DOTATE CU
PARCOMETRE DIN MUNICIPIUL BOTOŞANI

1a) abonament parcare valabil 1de parcare zi conform HCL nr.
FAŢĂ
Abonament parcare cu plată
VALABIL O ZI de parcare
Nr. Înmatriculare
…./…./….
CHITANŢA NR.
……………………
Valabil
DATA:
SERIA A.P.Z NR. ……….
SEF SERVICIU C.I.C.

chitanţa nr. ……………
.luna
Ianuarie
Iulie

/2015

Nr. înmatriculare……/…/…….

Februarie Martie
Aprilie
Mai
Iunie
August
Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

ziua
1
11
21
31

2
12
22

3
13
23

4
14
24

5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20
25 26 27 28 29 30

SERIA A.P.Z. NR. ……….. SEF SERVICI C.I.C.
SE BIFEAZĂ ZIUA ŞI LUNA

VERSO

Parcarea autovehiculului eate regulamentară dacă utilizatorul
îndeplineşte cumulaţiv următoarele obligaţii
a) poziţionează autovehiculul potrivit indicaţiilor conţinute de
indicatorul “P cu plată”, în limitele marcajului rutier care delimitează
zona de parcare;
b) la parcare, afişează pe bord, în interiorul autovehiculului, vizibil din
exterior, abonamentul ;
c) nu depăşeşte timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului
de validitate al abonamentului .

1b) abonament parcare valabil o lună conform HCL nr.
FAŢĂ
Abonament parcare cu plată
VALABIL 30/31 ZILE
Nr. înmatriculare
…..,/……./…….
CHITANŢA NR.
…………………………………
Valabil
De la ………………

/2015

ABONAMENT PARCARE CU PLATĂ VALABIL 30/31 ZILE
chitanţa nr. ……………
Nr. înmatriculare …../……/…….
.luna
Ianuarie
Iulie

Februarie Martie
Aprilie
Mai
Iunie
August
Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

DE LA
1
11
21
31

2
12
22

3
13
23

4
14
24

5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20
25 26 27 28 29 30

3
13
23

4
14
24

5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20
25 26 27 28 29 30

PÂNĂ LA
Până la …………………
SERIA A.P. NR. ……….
SEF SERVICIU C.I.C.

1
11
21
31

2
12
22

SERIA A.P. NR. …...
SEF SERVICIU C.I.C.

VERSO

Parcarea autovehiculului eate regulamentară dacă utilizatorul îndeplineşte
cumulaţiv următoarele obligaţii
a) poziţionează autovehiculul potrivit indicaţiilor conţinute de indicatorul
“P cu plată”, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de
parcare;
b) la parcare, afişează pe bord, în interiorul autovehiculului, vizibil din
exterior, abonamentul ;
c) nu depăşeşte timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului
de validitate al abonamentului .

1c) abonamente gratuite
FAŢĂ

ABONAMENT GRATUIT
Nume ……………………..

ABONAMENT GRATUIT
Nume ……………………..
Prenume …………………

Prenume …………………
Nr. înmatriculare
……./……/………..
Anul ……………………..

Nr. înmatriculare
……./……/………..
Anul ……………………..
SERIA A.G NR. ……….

SERIA A.G NR. ……….
SEF SERVICIU C.I.C.

SEF SERVICI C.I.C.

VERSO
Parcarea autovehiculului eate regulamentară dacă
utilizatorul îndeplineşte cumulaţiv următoarele
obligaţii
a) poziţionează autovehiculul potrivit indicaţiilor
conţinute de indicatorul “P cu plată”, în limitele
marcajului rutier care delimitează zona de parcare;
b) la parcare, afişează pe bord, în interiorul
autovehiculului, vizibil din exterior, abonamentul ;

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa 2 la Regulamentul de administrare a parcărilor
publice cu plată dotate cu parcometre din municipiul Botoşani

POLIŢIA LOCALĂ BOTOŞANI
Mihail Kogălniceanu nr. 16
Telefon 0231/513100, 0331/401541, 0331401542
Fax 0372875843, e-mail politialocalabt@yahoo.com

INVITATIE
STIMATE COND.AUTO:
Întrucat la data de ....................orele.............,ati oprit/stationat/parcat in mod neregulamentar
autovehiculul.....................................,
cu
nr.de
inmatriculare..........................,pe
str..............................................,din mun.Botosani, in zona..............................................,incalcand astfel
prevederile art...............din..............................,va facem cunoscut ca sunteti invitat sa va prezentati in
ziua de .........................orele...........,la sediul Politiei Locale Biroul Rutier, str. Mihail Kogalniceanu nr.16,
pentru luarea masurilor legale ce se impun. Fapta savarsita de dumneavoastra a fost filmata si
inregistrata de aparatura video din dotare.
In caz de neprezentare se va proceda la sanctionarea contraventionala conf.
Art.102 al.I pct.25din OUG.195/2002(R),cu amenda de la 945 lei pana la 2205lei.

POLITIST LOCAL,

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor
publice cu plată dotate cu parcometre din municipiul Botoşani

Având în vedere competenţele date Consiliului Local prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată, modificată şi completată
prin Legea nr. 49/2006, a fost iniţiat, cu sprijinul compartimentelor de specialitate din aparatul
Primarului, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor
publice cu plată dotate cuparcometre din municipiul Botoşani.
Propunerile noastre detaliate privind regulamentul de administrare a parcărilor publice cu
plată dotate cu parcometre din municipiul Botoşani sunt prezentate în Nota de fundamentare a
proiectului de hotărâre pe care îl supunem dezbaterii publice.

VICEPRIMAR,
COSMIN IONUȚ ANDREI

Se aprobă,
Viceprimar,
Cosmin Ionuţ Andrei

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor
publice cu plată dotate cu parcometre din municipiul Botoşani

In conformitate cu prevederile art. 128, alin. 1, lit. d, din O.U.G. nr. 195/2002, privind
circulatia pe drumurile publice, aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 49/2006, autoritatile
publice locale, stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare
pentru diferite categorii de vehicule.
In municipiul Botoşani sunt amenajate spatii destinate parcarii vehiculelor, semnalizate prin
indicatoare si marcaje care delimiteaza suprafata acestora de partea carosabila a strazilor.
Vehiculele parcate neregulamentar se considera cele stationate in locuri sau zone nepermise (trotuare,
zone si spatii verzi, scuaruri, spatii si locuri de joaca pentru copii, etc.).
Avand in vedere ca nu toti proprietarii de vehicule respecta legislatia in vigoare privind parcarea
vehiculelor, constatandu-se indisciplina din partea acestora, se impune luarea unor masuri privind
imbunatatirea calitatii si eficientei parcarii vehiculelor si exploatarii parcărilor auto publice cu plata din
municipiul Botoşani.
Având în vedere că în parcările prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul raport de specialitate sunt
montate 14 parcometre, se impune o nouă reglementare a activităţii de exploatare şi administrare a
parcărilor cu plată aflate pe domeniul public. Aceast nou regulament are drept scop gestionarea în
condiţii de maximă eficienţă a locurilor de parcare existente prin punerea în funcţiune a parcometrelor
şi realizarea de venituri la bugetul local prin exploatarea parcărilor cu plată
Astfel, prin montarea parcometrelor, primăria municipiului Botoşani a venit în sprijinul
cetăţenilor care vor avea posibilitatea de a achita tariful de parcare în funcţie de perioada de timp
pentru care consideră că va ocupa locul de parcare.
Prin Hotărârea Consiliului Local Botoşani numărul 73 din 31.03.2015 s-a aprobat achiziţionarea
de către municipiul Botoşani a 9 parcometre, indicatoare şi semne de circulaţie aparţinând S.C. HI
SPEED RECOVERY S.R.L. Botoşani.
În baza adresei nr. 14153/MB/09.06.2015 emisă de Oficiul Juridic Contencios şi a Dispoziţiei
Primarului municipiuşlui Botoşani nr. 1043 din 18.05.2015 comisia astfel constituită a inventariat şi a
semnat contractual de achiziţionare a bunurilor de la S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L. Botoşani.

Faţă de cele de mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre “Regulamentul de administrare
a parcărilor publice cu plată dotate cu parcometre din municipiul Botoşani” în forma prezentată.
Direcţia Edilitare,
Director executiv, Nicolae Semenescu
Direcţia Impozite şi Taxe Locale
Director adjunct, Dumitru Neamţu

Poliţia Locală,
Director executiv , Ioan Onuţu

Oficiul Juridic,
Jurist, Bogdan Munteanu

Comp.transport , siguranţa circulaţiei,
Consilier, C-tin Cristian Lăzăruc

Anexă nr. 1
Locaţia parcările dotate cu parcometre de pe raza municipiului Botoşani:
1. Zona BCR-intrare auto BCR
2. Zona Parc Junior-magazin Xandor
3. Zona Tribunal-intrare din B-dul M. Eminescu
4. Zona Bazar
5. Zona vis-a vis de Bazar
6. Zona Piaţa Mare-Comaliment
7. Zona Piaţa Mică-Primăverii
8. Zona Grivişa –Complex Comercial
9. Zona Calea Naţională-BRD
10.Zona Calea Naţională-Complex Romarta
11.Zona Marchian-intersecţie Calea Naţională
12.Zona Primăverii-Complex commercial Căminul
13.Zona magazine Elvila
14.Zona Ştefan Luchian-Casa Armatei

SE APROBĂ,
Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Referat privind necesitatea aprobării
proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată
dotate cu parcometre din municipiul Botoşani
In conformitate cu prevederile art. 128, alin. 1, lit. d, din O.U.G. nr. 195/2002, privind
circulatia pe drumurile publice, aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 49/2006, autoritatile
publice locale, stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare
pentru diferite categorii de vehicule.
La elaborarea proiectului de hotărâre s-a ţinut cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local
Botoşani numărul 73 din 31.03.2015 prin care s-a aprobat achiziţionarea de către municipiul Botoşani a
9 parcometre, indicatoare şi semne de circulaţie aparţinând S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L.
Botoşani. Astfel, prin montarea parcometrelor, primăria municipiului Botoşani a venit în sprijinul
cetăţenilor care vor avea posibilitatea de a achita tariful de parcare în funcţie de perioada de timp
pentru care consideră că va ocupa locul de parcare.
În vederea asigurării reglementărilor locale pe linia circulaţiei, staţionării şi parcării pentru
diferite categorii de vehicule, propunem a se aproba proiectul de hptărâre înaintat

Director Edilitare,
Nicolae Semenescu

Direcţia economică,
Geanina Bulmagă

