ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.100
din 28 aprilie 2011
privind modificarea si completarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în
parcările de reşedinţă” din municipiul Arad
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr.16.418 din
11.03.2011;
-raportul nr. 16.421 din 11.03.2011 al Serviciului Parcări din cadrul Direcţiei Patrimoniu;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 439/2009, privind Regulamentul de atribuire/licitare
a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă “ din municipiul Arad;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin
Legea nr. 180/2002, cu modificări şi completări ulterioare;
-prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală;
-prevederile art. 10 alin.(1) lit. „a” şi art. 11 alin. (2) lit. „a” din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local;
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
-adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 prezenţi din 23);
În temeiul art.36, alin.(2), lit. c, alin. (5), lit. a, art. 45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. I. Se aprobă completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.
439/2009, privind aprobarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de
reşedinţă” în municipiul Arad după cum urmează:

Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Persoanele care deţin garaj autorizat pe domeniul public nu beneficiază de drepturile prevăzute în
prezenta hotărâre.
(2) În parcările de reşedinţă, locurile de parcare se vor distribui ţinându-se cont de următoarea ordine de
prioritate:
-etapa 1.- persoanele fizice domiciliate proprietare sau utilizatori (contract de leasing) ale unui autovehicul
înmatriculat la adresa de domiciliu (se va atribui un loc de parcare pentru fiecare apartament
indiferent de numarul famililor care locuiesc în acel apartament sau numărul de autovehicule pe
care le deţin);
-etapa a 2.a- Persoanele fizice domiciliate, care au calitate de utilizator al autovehiculului (contract de
comodat, contract de inchiriere etc.);
-etapa a 3.a - Persoanele juridice proprietare ale apartamentului, proprietar sau utilizator al unui autovehicul;
-etapa a 4.a- Persoanele fizice sau juridice (locatari sau chiriaşi), care au una sau mai multe autovehicule,
vor putea opta pentru un singur loc de parcare pe apartament.
(3) Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea,
semnalizarea verticală şi orizontală şi numerotarea acestora de către administratorul parcării de reşedinţă.
Articolul 21 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Procedura de atribuire/ licitare se va desfăşura respectându-se ordinea de priorităţi prevăzută la art. 2
alin 2.
Articolul 29 punctul (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(a) ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără deţinerea contractului de închiriere pentru locul
respectiv, atribuit conform prezentului regulament şi se sancţionează cu ridicarea autovehiculului, la
dispunerea reprezentanţilor Poliţiei Locale Arad. Autovehiculul ridicat se eliberează numai după achitarea
taxelor de ridicare, transport şi depozitare, aprobate de Consililiul Local al Municipiului Arad.
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 439/2009 rămân
neschimbate.
Art.III. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.
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ROMÂNIA
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PROIECT
Nr.91/17.03.2011
H O T Ă R Â R E A nr.______
din _________________ 2011
privind modificarea si completarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de
parcare în parcările de reşedinţă” din municipiul Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu
nr.16.418 din 11.03.2011;
-raportul nr. 16.421 din 11.03.2011 al Serviciului Parcări din cadrul Direcţiei Patrimoniu;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 439/2009, privind Regulamentul de
atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă “ din municipiul Arad;
-prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice;, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată
prin Legea nr. 180/2002, cu modificări şi completări ulterioare;
-prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală;
-prevederile art. 10 alin.(1) lit. „a” şi art. 11 alin. (2) lit. „a” din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002,
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat
de interes local;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare
a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local;
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. c, alin. (5), lit. a, art. 45 din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. I. Se aproba completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Arad nr. 439/28.12.2009, privind aprobarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de
parcare în parcările de reşedinţă” în municipiul Arad după cum urmează:

Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Persoanele care deţin garaj autorizat pe domeniul public nu beneficiază de drepturile
prevăzute în prezenta hotărâre.
(2) În parcările de reşedinţă, locurile de parcare se vor distribui ţinându-se cont de următoarea
ordine de prioritate:
- etapa 1.persoanele fizice domiciliate proprietare sau utilizatori (contract de leasing) ale unui
autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu (se va atribui un loc de parcare pentru
fiecare apartament indiferent de numarul famililor care locuiesc în acel apartament sau
numărul de autovehicule pe care le deţin);
- etapa 2.Persoanele fizice domiciliate, proprietare ale două sau mai multe autovehicule;
- etapa 3.Persoanele fizice domiciliate, care au calitate de utilizator al autovehiculului (contract de
comodat, contract de inchiriere etc.);
- etapa 4.Persoanele juridice proprietare al apartamentului, proprietar sau utilizator al unui
autovehicul.
(3) Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea,
semnalizarea verticală şi orizontală şi numerotarea acestora de către administratorul parcării de
reşedinţă.
Articolul 21 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Procedura de atribuire/ licitare se va desfăşura respectându-se ordinea de priorităţi prevăzută
la art. 2 alin 2.
Articolul 29 punctul (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(a) ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără deţinerea contractului de închiriere pentru
locul respectiv, atribuit conform prezentului regulament şi se sancţionează cu ridicarea
autovehiculului, la dispunerea reprezentanţilor Poliţiei Locale Arad. Autovehiculul ridicat se
eliberează numai după achitarea taxelor de ridicare, transport şi depozitare, aprobate de Consililiul
Local al Municipiului Arad.
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.
439/28.12.2009 rămân neschimbate.
Art.III. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la
cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

Red/Dact/OD
1 ex. Serviciul Parcări
cod:PMA– S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.___________/_________________

EXPUNERE DE MOTIVE

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, Republicată privind circulaţia pe drumurile
publice, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii în stabilirea reglementărilor referitoare
la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule.
Asigurarea staţionării autovehiculelor în condiţii de siguranţă presupune crearea şi amenajarea
corespunzătoare a unor parcări publice precum şi reorganizarea celor existente, în special în zonele
de interes public, precum ansamblurile de locuit. În acest sens, au fost amenajate şi finalizate în
mai multe zone din cartierele municipiului Arad parcările de reşedinţă şi ca urmare a numeroaselor
solicitări venite din partea cetăţenilor municipiului Arad pentru încheierea contractelor de
închiriere a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă se impune adoptarea unor modificări la
Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul
Arad, aprobat prin H.C.L.M. nr. 439/28.12.2009, pentru a îmbunătăţi modul de aplicare a acestuia.

Având în vedere cele prezentate mai sus, consider oportună:
Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind:
completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.
439/28.12.2009, privind aprobarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de
parcare în parcările de reşedinţă” în municipiul Arad.

PRIMAR,
Ing. Gheorghe Falcă

Red/Dact/O.D.
1 ex. Serviciul Parcări

MUNICIPIULUI ARAD
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PARCĂRI
Nr. _________/________________

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr.________/___________ a domnului
Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad;
-

Obiect :
propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: completarea şi
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 439/28.12.2009 privind
aprobarea „Regulamentului de atribuire /licitare a locurilor de parcare în parcările de
reşedinţă”din municipiul Arad.

Având în vedere:
- prevederile O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice,
conform căreia autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii în stabilirea reglementărilor
referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de
vehicule;
- necesitatea îmbunătăţirea Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în
parcările de reşedinţă din municipiul Arad aprobat prin H.C.L.M. nr. 439/28.12.2009 pentru o
aplicare cât mai eficientă a acestuia.
Considerăm oportun şi legal aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea şi
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 439/2009, privind aprobarea
„Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă” în municipiul
Arad, în forma prezentată mai sus..

DIRECTOR ADJUNCT,
Ştefan Szuchanszki

ŞEF SERVICIU,
Ovidiu Dragoman

