
 

               ROMANIA 

     JUDETUL  VRANCEA 

 PRIMARIA MUNICIPIULUI  

                FOCSANI 

 

PROIECT DE HOTARARE 

din 21  martie  2016 

 

Pentru modificarea HCL nr. 264/24.09.2015 privind, aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a sistemului de parcare din  municipiul Focsani 

 

                  Analizand raportul comun al Serviciului juridic, contencios, administrarea 

domeniului public si privat, al Directiei economice si al Directiei tehnice  inregistrat la 

nr. 18299/21.03.2016, prin care se propune modificarea HCL nr. 264/24.09.2015 

privind, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare 

din  municipiul Focsani ; 

         - având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, cu  modificarile si completarile ulterioare ; 

         - avand in vedere adresa nr. 1113/21.03.2016 a Politiei Locale Focsani ; 

         - conform prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, 

aprobata prin Legea nr. 3/2003, precum si ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 ; 

         - in baza art. 38, alin. (1) si (2)  lit. “c “ si in temeiul art. 46, alin. (5) din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

PROPUN : 

 

 

      Art. 1  Se aproba modificarea HCL nr. 264/24.09.2015 privind, aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare din  municipiul 

Focsani, dupa cum urmeaza : 

   

1. Art. 8, alin. (2) din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a 

sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, se modifica si va avea urmatorul 

continut : 

 

       “(2) Autovehiculele comerciantilor utilizate pentru transport marfa au gratuitate 

pentru aprovizionare zilnic intre orele 6.00 – 8.00, in orice loc de parcare. Dupa 

acest interval aceste autovehicule  vor fi scoase din parcarile cu plata.” 

 

2. Art. 9  alin. (1) pct. 3 din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a 

sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, se modifica si va avea urmatorul 

cuprins : 

 



 

           “3. achitarea abonamentului de parcare/contractului de inchiriere : lunar = 

30 lei, anual = 250 lei.” 

 

3. Art. 10 lit. “c” din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a 

sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, se   modifica si va avea urmatorul 

continut : 

   

     “c) prin achiziţionarea abonamentelor de parcare/ incheiere contracte de 

inchiriere ;” 

 

4. Art. 13  din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de 

parcare din  municipiul Focsani”, se modifica si va avea urmatorul continut : 

 

 “Art.13.ABONAMENTUL/CONTRACTUL DE INCHIRIERE 

 

(1) - Pentru utilizarea parcărilor cu plată din Municipiul Focşani se emit la cerere 

abonamente de parcare (vignete) si contracte de inchiriere pentru persoane fizice 

autorizate/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale şi persoane juridice. 

(2) – Abonamentele/contractele de inchiriere pot fi lunare sau anuale, preţurile 

acestora sunt cele cuprinse la art.9 pct. 3 al prezentului Regulament. 

(3) - Regulile generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de 

abonamente/contracte de inchiriere sunt : 

        a) abonamentul/contractul de inchiriere se eliberează numai pentru 

autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 to. (cu exceptia 

microbuzelor pentru transport calatori si marfa).; 

b) abonamentele/contractele de inchiriere se pot obţine cu condiţia efectuării 

plăţii în avans ; 

c) abonamentul /contractul de inchiriere, indiferent de tip, se eliberează pentru 

un singur autovehicul ; 

d) abonamentul /contractul de inchiriere va cuprinde în mod obligatoriu 

perioada de valabilitate a acestuia ; 

e) în timpul parcării, abonamentul se poziţionează în mod obligatoriu în 

interiorul autovehiculului, pe bord, sub parbriz, preferabil în suport special, astfel 

încât toate elementele inscripţionate să fie vizibile; 

f) abonamentele deteriorate şi predate la Direcţia de Dezvoltare Servicii 

Publice Focsani se pot înlocui, la cererea notificată în scris. 

g) in parcarile cu plata din zona pietelor agroalimentare si zona Piata Garii din 

Municipiul Focsani, nu se incheie abonamente de parcare/contracte de inchiriere. 

De asemenea, parcarile din zona Piata Garii (P 332 si P 333) nu pot fi utilizate 

pentru o perioada mai lunga de 1,30 h.  

h) abonamentul de parcare/ contractul de inchiriere. este valabil pentru 

intreaga durata de timp platita in intervalul orar 08:00 – 17:00, de luni pana vineri, 

in toate parcarile cu plata amenajate in Municipiul Focsani, in afara programului 

intrand in regim de parcari de resedinta.” 

 



 

 

 

5. Art. 17  lit.”a” din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a 

sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, se modifica si va avea urmatorul 

continut : 

  „ a) Staţionarea în parcările cu plată fără achitarea tarifului de parcare, respectiv 

tichet de parcare, abonament, SMS, sau contracte de inchiriere ; 

 

6. Art. 17  lit.”b” din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a 

sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, se modifica si va avea urmatorul 

continut : 

„ b) Staţionarea pe locurile de parcare rezervate prin abonament/contract de 

inchiriere, semnalizate printr-un dispozitiv;” 

   

7. Art. 13 din anexa nr. 2 - “Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din 

parcarile de resedinta din Municipiul Focsani”,  se modifica si va avea urmatorul 

continut : 
          “ Art. 13. - Abonamentele tip reşedinţă asigură folosirea locului de parcare 

de la ora 1700 până la ora 0800. Deţinătorul unui abonament va putea folosi parcarea şi 
între orele 0800 şi 1700 , sambata, duminica si in toate sarbatorile legale, fără să achite o 
taxă suplimentară, dar în cazul în care parcarea rămâne liberă, aceasta poate fi folosită 
de o altă persoană, până la ora 1700.” 
 

      Art. 2  In tot cuprinsul anexelor nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare 

a sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, si nr. 2 – “Regulamentul de atribuire a 

locurilor de parcare din parcarile de resedinta din Municipiul Focsani”, 

sintagma “Directia de Dezvoltare Servicii publice Focsani” se va completa si se va citi : 

“Directia de Dezvoltare Servicii publice Focsani/operatorul de parcare”. 

 

     Art. 3 Executarea hotararii va fi asigurata conform legii, de catre primarul 

municipiului Focsani, prin Serviciul administratie publica locala, legalitate, Serviciul 

juridic-contencios, administrarea domeniului public si privat, publicitate, Serviciul 

urbanism, Directia economica, Directia de Dezvoltare Servicii publice Focsani si 

Politia Locala Focsani. 

 

INITIATOR PROIECT DE HOTARARE 

                                               Viceprimar 

                                                     Ionel Gabriel  Necula 

 

 

                                                                                                           Avizat, 
                                                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                                                                                                                                        FOCSANI 

                                                                                                     Eduard Corhana  
 

 



 

           R O M A N I A 

    JUDETUL VRANCEA                                                                                      Se aproba  
PRIMARIA MUNICIPIULUI                                                                          VICEPRIMAR 

              FOCSANI                                                                                         Ionel Gabriel  Necula 

Serviciul juridic, administrarea 
domeniului public si privat 
Directia economica 
Directia tehnica  

Nr. 18299/21.03.2016 
 

RAPORT 
 
 

Pentru modificarea HCL nr. 264/24.09.2015 privind, aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a sistemului de parcare din  municipiul Focsani 

 
 

             Prin Hotararea Guvernului nr. 955/2004, s-au aprobat reglementarile – cadru 

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea 

serviciilor  publice de administrarea a domeniului public si privat de interes local. 

              Astfel prin acest regulament – cadru, s-a stabilit si cadrul juridic unitar si 

conditiile in care se desfasoara activitatea de administrare, amenajare si intretinere a 

parcarilor.  Conform prevederilor art.24 din regulamentul mai sus amintit, amenajarea, 

intretinerea si exploatarea locurilor de parcare se vor realiza conform hotararilor 

autoritatilor administratiei publice locale. In acest sens, prin Hotararea nr. 

264/24.09.2015, s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de 

parcare din  municipiul Focsani 

             Insa prin adresa nr. 1113/21.03.2016, Politia Locala Focsani solicita 

modificarea unor prevederi din regulament, dupa cum urmeaza : 

1. Art. 8, alin. (2) din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a 

sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, se modifica si va avea urmatorul 

continut : 

       “(2) Autovehiculele comerciantilor utilizate pentru transport marfa au gratuitate 

pentru aprovizionare zilnic intre orele 6.00 – 8.00, in orice loc de parcare. Dupa 

acest interval aceste autovehicule  vor fi scoase din parcarile cu plata.” 

2. Art. 9  alin. (1) pct. 3 din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a 

sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, se modifica si va avea urmatorul 

cuprins : 

           “3. achitarea abonamentului de parcare/contractului de inchiriere : lunar = 

30 lei, anual = 250 lei.” 

3. Art. 10 lit. “c” din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a 

sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, se   modifica si va avea urmatorul 

continut : 

     “c) prin achiziţionarea abonamentelor de parcare/ incheiere contracte de 

inchiriere ;” 

4. Art. 13  din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de 

parcare din  municipiul Focsani”, se modifica si va avea urmatorul continut : 

 



 

 “Art.13.ABONAMENTUL/CONTRACTUL DE INCHIRIERE 

 

(1) - Pentru utilizarea parcărilor cu plată din Municipiul Focşani se emit la cerere 

abonamente de parcare (vignete) si contracte de inchiriere pentru persoane fizice 

autorizate/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale şi persoane juridice. 

(2) – Abonamentele/contractele de inchiriere pot fi lunare sau anuale, preţurile 

acestora sunt cele cuprinse la art.9 pct. 3 al prezentului Regulament. 

(3) - Regulile generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de 

abonamente/contracte de inchiriere sunt : 

        a) abonamentul/contractul de inchiriere se eliberează numai pentru 

autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 to. (cu exceptia 

microbuzelor pentru transport calatori si marfa).; 

b) abonamentele/contractele de inchiriere se pot obţine cu condiţia efectuării 

plăţii în avans ; 

c) abonamentul /contractul de inchiriere, indiferent de tip, se eliberează pentru 

un singur autovehicul ; 

d) abonamentul /contractul de inchiriere va cuprinde în mod obligatoriu 

perioada de valabilitate a acestuia ; 

e) în timpul parcării, abonamentul se poziţionează în mod obligatoriu în 

interiorul autovehiculului, pe bord, sub parbriz, preferabil în suport special, astfel 

încât toate elementele inscripţionate să fie vizibile; 

f) abonamentele deteriorate şi predate la Direcţia de Dezvoltare Servicii 

Publice Focsani se pot înlocui, la cererea notificată în scris. 

g) in parcarile cu plata din zona pietelor agroalimentare si zona Piata Garii din 

Municipiul Focsani, nu se incheie abonamente de parcare/contracte de inchiriere. 

De asemenea, parcarile din zona Piata Garii (P 332 si P 333) nu pot fi utilizate 

pentru o perioada mai lunga de 1,30 h.  

h) abonamentul de parcare/ contractul de inchiriere. este valabil pentru 

intreaga durata de timp platita in intervalul orar 08:00 – 17:00, de luni pana vineri, 

in toate parcarile cu plata amenajate in Municipiul Focsani, in afara programului 

intrand in regim de parcari de resedinta.” 

5. Art. 17  lit.”a” din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a 

sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, se modifica si va avea urmatorul 

continut : 

  „ a) Staţionarea în parcările cu plată fără achitarea tarifului de parcare, respectiv 

tichet de parcare, abonament, SMS, sau contracte de inchiriere ; 

6. Art. 17  lit.”b” din anexa nr. 1 – “Regulamentul de organizare si functionare a 

sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, se modifica si va avea urmatorul 

continut : 

„ b) Staţionarea pe locurile de parcare rezervate prin abonament/contract de 

inchiriere, semnalizate printr-un dispozitiv;” 

7. Art. 13 din anexa nr. 2 - “Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din 

parcarile de resedinta din Municipiul Focsani”,  se modifica si va avea urmatorul 

continut : 



 

          “ Art. 13. - Abonamentele tip reşedinţă asigură folosirea locului de parcare 
de la ora 1700 până la ora 0800. Deţinătorul unui abonament va putea folosi parcarea şi 
între orele 0800 şi 1700 , sambata, duminica si in toate sarbatorile legale, fără să achite o 
taxă suplimentară, dar în cazul în care parcarea rămâne liberă, aceasta poate fi folosită 
de o altă persoană, până la ora 1700.” 
            De asemenea, in tot cuprinsul anexelor nr. 1 – “Regulamentul de organizare si 

functionare a sistemului de parcare din  municipiul Focsani”, si nr. 2 – “Regulamentul 

de atribuire a locurilor de parcare din parcarile de resedinta din Municipiul Focsani”, 

sintagma “Directia de Dezvoltare Servicii publice Focsani” se va completa si se va citi : 

“Directia de Dezvoltare Servicii publice Focsani/operatorul de parcare”. 

 

              Avand in vedere cele de mai sus, propunem initierea unui proiect de hotarare  

pentru modificarea HCL nr. 264/24.09.2015 privind, aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a sistemului de parcare din  municipiul Focsani. 

 

 

 

 

 

          Sef serviciu                      Director executiv                       Arhitect  sef 

        Carmen Ghiuta                       Carmen Grosu                      Diana Decuseara 










