Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.

2021

ANUNT
Primarul municipiului Slatina, in temeiul art. 136 alin.(l) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ, a ini^iat:
Proiectul de hotarare referitor la: aprobare „Regulament de organizare si
funcfionare al parcarilor subterane/supraterane/modulare din municipiul
Slatina. ”
Proiectul de hotarare va fi dezbatut in §edinla publica, potrivit legii.
Orice persoana interesata, precum §i asocia^iile de afaceri §i alte asociajii
legal constituite sunt invitate sa depuna propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei municipiului Slatina, in
termen de 10 zile calendaristice de la publicare.
Proiectul de hotarare, inso{it de referatul de aprobare, poate fi studiat §i la
avizierul

Primariei

municipiului

Slatina,

pe

site-ul

institu{iei

www.primariaslatina.ro sau poate fi objinut in copie, pe baza de cerere, de la
Compartimentul APL, Acte Administrate, Arhiva.
$edinla publica in care va fi dezbatut proiectul de hotarare va fi organizata
§i anun^ata in termenele prevazute de lege.

Consiliul Local la municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080,
telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e.-mail: office@primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro

Nr.

lj/8 / JO'/Z-JLO&I

HOTARARE
(proiect)
Referitor la: aprobare „Regulament de organizare si functionare al parcarilor
subterane/supraterane/modulare din municipiul Slatina. ”
Consiliul Local al Municipiului Slatina, intrunit Tn ^edinta
ordinara/extraordinara din data de__________________.
Avand m vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. JOS'fQj/ /0/2- JlOAj
la proiectul de hotarare;
- Nota de fundamentare nr.
/ /07j^<a2/ Tntocmita de catre Direcpa
Administrarea Strazilor si Iluminatului Public;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate: amenajarea teritoriului §i urbanism,
juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 98/27.09.2016, privind darea
in administrare catre Direcjia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public Slatina, a
obiectivului de investitii „Parcare Supraetajata” situata m municipiul Slatina, strada Aleea
Rozelor;
Legea serviciilor comunitare de utilita^i publice nr. 51/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordonan{a nr. 71/2002 privind organizarea §i funclionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public §i privat de interes local cu modificarile §i completarile
ulterioare;
- Ordonanja de urgenja nr. 195/2002 privind circulajia pe drumurile publice;
- Prevederile Ordonan{ei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenjiilor;
- Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala In
administralia publica.
In temeiul art. 129 alin. (14) , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a)
din Ordonanja de urgenja nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile §i
completarile ulterioare.

HOTARA§TE:

Art.l. Se aproba Regulamentul de organizare §i functionare al parcarilor
subterane/supraterane/modulare din municipiul Slatina, conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2. De la data intrarii in vigoare a prezentului regulament T§i inceteaza
aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 312/27.11.2018, privind

aprobarea Regulamentului de organizare §i func^ionare a obiectivului „Parcare Supraetajata”
situata in municipiul Slatina, Aleea Rozelor.
Art.3. Prezentul regulament devine obligatoriu si produce efecte de la data aducerii
lacuno§tinJa publica.
Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cuno§tinta publica pe pagina de internet a
Primariei municipiului Slatina §i se comunica la:
- Institufia Prefectului - Judepil Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Secretarul municipiului Slatina;
- Directia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public;
- Polijia Locala Slatina;
- Polijia municipiului Slatina.

in baza art. 243 alin.(l) lit. a) din
O.U. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, avizez prezentul
proiect de hotarare:
Initiator,

Consiliul Local la municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080,
telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
_____________e.-mail: office@primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro_____________

Nr./(&%%! /0/l'£Oc2(

Referat de aprobare

Cu privire la: aprobare Regulament de organizare si functionare al parcarilor
subterane/supraterane/modulare din mimicipiul Slatina. ”
Avand Tn vedere:
- faptul ca in vechiul regulament nu erau prevazute sancjiuni pentru locatarii care
incalcau normele de conduita stabilite;
- faptul ca nu exista stability o perioada pentru depunerea cererilor de atribuire a
locurilor de parcare §i acestea puteau fi depuse pe tot parcursul anului;
- faptul ca nu exista prevazuta o procedure de atribuire in cazul vacantarii unui loc de
parcare;
- necesitatea de a promova egalitatea de §anse §i tratament, de a acorda atenjie
accesibilitatii pentru to{i cetafenii la serviciile, spajiile §i infrastructura care sunt fumizate sau
deschise publicului;
- instituirea unor reguli §i conditii pe care le vor lua la cunostinta proprietarii de
autovehicule care intenjioneaza sa inchirieze un loc de parcare.

Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind
aprobare
Regulament
de
organizare
si
functionare
al
parcarilor
subterane/supraterane/modulare din municipiul Slatina. ”

jg

gs7

Consiliul Local al Municipiului Slatina
Direcfia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public
str. Dr3g3ne;ti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249422788, fax 0249422788, e-mail iluminatpublicpms @yahoo.com

Nr.

/0 '/2 - Jl aZ/

Nota de fundamentare
Referitor la: aprobare „Regulament de organizare si functionare al parcarilor
sublerane/supraterane/modulare din municipiul Slatina. ”
Avand In vedere:
- prevederile art. 136 alin. l)Proiectele de hotarari pot fi initiate de primar, de
consilierii locali sau de cetafeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu
sprijinul secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale §i al
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului” din Ordonanfa
de urgenja nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Ordonanfa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenjiilor;
- Legea serviciilor comunitare de utilitafi publice nr. 51/2006 cu modificarile §i
completarile ulterioare;
- Ordonanfa nr. 71/2002 privind organizarea si funcfionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public §i privat de interes local cu modificarile §i completarile
ulterioare;
- Ordonanfa de urgenfa nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
- faptul ca in vechiul regulament nu erau prevazute sancfiuni pentru locatarii care
incalcau normele de conduita stabilite;
- faptul ca nu exista stability o perioada pentru depunerea cererilor de atribuire a
locurilor de parcare §i acestea puteau fi depuse pe tot parcursul anului;
- faptul ca nu exista prevazuta o procedura de atribuire in cazul vacantarii unui loc de
parcare;
- necesitatea de a promova egalitatea de §anse §i tratament, de a acorda atenfie
accesibilitafii pentru tofi cetafenii la serviciile, spafiile §i infrastructura care sunt furnizate sau
deschise publicului;
- instituirea unor reguli §i condifii pe care le vor lua la cunostinfa proprietarii de
autovehicule care intenjioneaza sa inchirieze un loc de parcare.
Tinand seama de cele expuse, consideram ca proiectul de hotarare privind
aprobare
,Jtegulament
de
organizare
si
functionare
al
parcarilor
subterane/supraterane/modulare din municipiul Slatina”, poate fi supus dezbaterii
Consiliului Local.

Intocmit,
CatanS Catalin

ANEXA nr.l la Hotararea nr.
Regulament de organizare si functionare al parcarilor publice
subterane/supraterane/modulare din municipiul Slatina
I.

DISPOZIJH GENERALE

Prezentul Regulament de organizare §i functionare al parcarilor subterane/supraterane/modulare
din municipiul Slatina, reprezinta cadrul juridic ce define§te raporturile dintre Consiliul Local al
municipiului Slatina prin Direcjia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina, in calitate de
Administrator al parcarilor §i conducatorul auto al autovehiculului care ocupa un loc de parcare in
parcarea publica, in calitate de Beneficiar.
Au dreptul la utilizarea parcarii publice subterane/supraterane/modulare detinatorii
autovehiculelor, persoane fizice sau persoane juridice. Intrarea in incinta parcarilor se realizeaza pe
baza de card de acces.
Prezentul Regulament reglementeaza gestionarea §i folosirea parcarilor cu abonament situate pe
raza municipiului Slatina, cu scopul de a folosi cat mai eficient locurile de parcare existente.
Directia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina, in calitate de administrator al
parcarilor, urmare§te respectarea de catre conducatorii autovehiculelor a regulilor de circulate si de
parcare in interiorul parcarilor §i nu permite stationarea autovehiculelor in dreptul intrarilor sau a
ie§irilor.
Direcpa Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina asigura iluminatul §i marcarea
cailor de acces in parcari, precum §i delimitarea locurilor de parcare.
Directia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina nu raspunde de prejudiciile
cauzate autovehiculelor ca urmare a unor acfiuni ori inactiuni imputabile altor persoane.
Directia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina va asigura clienfilor parcarilor
condifii civilizate de parcare, avand in vedere curafenia §i iluminarea corespunzatoare a spatiilor de
parcare.
Parcarea este supravegheata video dar nu este pazita, in abonamentul de parcare nefiind incluse
cheltuieli in acest sens (unde este cazul).
Camerele video instalate in parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor,
inregistrarile video nefiind disponibile publicului (unde este cazul).
La parasirea autovehiculului stafionat in incinta parcarilor conducatorul auto se va asigura ca
portierele autovehiculului au fost inchise §i ca nu exista bunuri de valoare lasate la vedere.
In caz de coliziuni §i accidente in incinta parcarilor §i pe drumurile de acces se aplica
prevederile O.U.G. nr. 195/2002 cu modificarile §i completarile ulterioare privind circulafia pe
drumurile publice.
Circulatia pietonala se va desfasura in afara cailor de rulare, a rampelor de urcare/coborare §i a
zonelor de manevra, administratorul parcarilor nu i§i asuma responsabilitatea in cazul producerii unor
accidente rutiere din aceste motive.
II.
IN INCINTA PARCARILOR SE INTERZICE:
- parcarea altor autovehicule pe locurile marcate cu semnul pentru persoane cu handicap, special
amenajate pentru autovehiculele aparfinand acestora. Nerespectarea acestei reglementari se
sancfioneaza conform prevederilor legale de catre organele de politie;
- parcarea autovehiculelor cu masa maxima autorizata peste 2,5 t;
- parcarea autovehiculelor cu remorca;
- accesul cu animale in interiorul parcarilor;
- parcarea vehiculelor cu doua roti, ATV-uri, etc.;
afi§area in incinta parcarilor oricarui fel de anun{, distribuirea materialelor publicitare,
vanzarile ambulante ori manifestable publice;
ocuparea locurilor de parcare cu autovehicule defecte;
1

-

ocuparea cu autovehicule a locurilor aflate m afara spatiilor special destinate pentru parcare,
cum sunt rampele auto §i benzile de circulate din parcare;
- ocuparea locurilor de parcare sau a altor locuri din parcare cu autovehicule care au expuse afi§e
pentru vanzare;
- stationarea autovehiculelor pe doua locuri de parcare, fara a respecta marcajul de delimitare a
locului de parcare;
- ocuparea cu autovehicule a zonelor de acces din fata barierei de intrare-ie§ire;
- circulatia autovehiculelor pe contrasens;
- ocuparea altui loc de parcare fata de cel rezervat (unde este cazul);
- lasarea copiilor nesupraveghea|i in incinta parcarii;
- fumatul sau utilizarea focului deschis sub orice forma;
- efectuarea de reparalii sau lucrari de intrelinere la autovehicule (spalare, curajare, umplere cu
ulei sau combustibil, etc);
- lasarea in autovehicule a animalelor de companie nesupravegheate;
- parasirea autoturismului parcat cu motorul in funcjiune;
- poluarea cu substante inflamabile sau periculoase;
- deteriorarea/distrugerea dotarilor parcarii.
Abaterea de la regulament prin incalcarea alineatelor enumerate mai sus se sanctioneaza prin:
-a. Prima abatere de la regulament se sanctioneaza cu avertisment;
-b. In cazul incalcarii in mod repetat (2 abated) a regulamentului, se sanctioneaza cu rezilierea
de indata a contractului;
-c. Daca abaterea de la regulament produce pagube materiale parcarii, se sanctioneaza cu
rezilierea de indata a contractului la care se adauga plata daunelor rezultate.
III.

ABONAMENTE PARCARE/CARDURI DE ACCES IN PARCARE

Utilizarea se face de la data semnarii contractului pana la finalul anului bugetar.
Plata se poate face in maxim doua transe, prima transa se face in 10 zile de la data incheierii
contractului iar a doua in maxim 6 luni de la data semnarii contractului.
Tariful se calculeaza din luna semnarii contractului pana la finalul anului bugetar.
Cardul de acces in parcare nu este transmisibil.
In cazul deteriorarii/pierderii cardului de acces in parcare, in perioada contractuala, chiriasul va
achita contravaloarea acestuia, pentru eliberarea unui nou card de acces.
Direcjia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina asigura folosirea exclusiva de
catre beneficiarul abonamentului/cardului de acces in parcarea cu plata a locurilor de parcare
repartizate (unde este cazul).
Direcjia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina elibereaza cardul de acces numai
dupa plata integrala a abonamentului de parcare sau plata primei tran§e.
Parcarea autovehiculelor se va face numai pe locurile indicate in acest scop, conform cardului
de acces.
Beneficiarul va prezenta la cererea angajatilor Directiei Administrarea Strazilor §i Iluminatului
Public Slatina documentele de proprietate ale autovehiculului §i cardul de acces, accesul in incinta
facandu-se numai in baza cardurilor de acces eliberate de Directia Administrarea Strazilor si
Iluminatului Public Slatina, vizate pentru plata la zi.
Beneficiarul abonamentului de parcare nu are dreptul de a ceda spatiul de parcare atribuit altei
persoane.
Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de inmatriculare
pentru care sunt eliberate.
Beneficiarului abonamentului de parcare ii este interzis sa cedeze folosinta locului de parcare catre
terji.
IV.

INSTRUCTIUNI
PARCARI

PENTRU

ACCESUL/IESIREA

AUTOVEHICULELOR

IN
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Pentru intrarea in zonele de parcare se scaneaza cardul de acces, urmand a se ridica bariera pentru
intrare. La iesirea din parcare se respecta acelea§i reguli.
V.

OBLIGATIILE CONDUCATORILOR AUTO

Parcarea autovehiculelor se va face numai pe locurile indicate §i marcate in acest scop.
Conducatorul auto trebuie sa citeasca §i sa respecte in totalitate regulametul de functionare al
parcarilor.
Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cat §i altor autovehicule sau parcarilor,
precum si instalajiilor sau echipamentelor aparfinand Direcjiei Administrarea Strazilor §i Iluminatului
Public Slatina de catre conducatorii auto sau de al{i utilizatori ai parcarilor in timpul deplasarii ori
stafionarii in incinta parcarilor, vor fi suportate integral de cei vinovati, cu excluderea raspunderii
Directiei Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina.
Direcjia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina nu raspunde de accidentele sau
orice alte incidente suferite de utilizatorii parcarilor ca urmare a neatentiei, ca urmare a folosirii
inadecvate a scarilor, u§ilor, barierelor ori a altor echipamente, instalatii sau alte asemenea aparjinand
Direcjiei Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina sau din orice alte motive.
Conducatorilor auto le este interzis accesul in parcare pe baza de abonament fara card de acces,
avand in vedere ca iesirea se poate face tot in baza acestuia.
La parcarea autovehiculelor, conducatorul auto este obligat sa i§i asigure bunurile lasate in
interiorul autovehiculului, prin inchiderea u§ilor, capotelor motor, portbagajului, a geamurilor,
busonului rezervor, etc., Direcjia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina neraspunzand
in nici un fel pentru securitatea acestora.
Conducatorul auto nu va stationa sau parca autovehiculul decat in locurile destinate special
pentru acest scop.
Conducatorul auto va mentine curafenia la locul de parcare §i nu va depozita materiale de nici
un fel in incinta locului de parcare.
Conducatorul auto nu va executa lucrari de intretinere sau reparatii la autovehicule pe locurile
de parcare.
Conducatorul auto va respecta normele P.S.I. specifice, fund direct raspunzator de eventualele
prejudicii produse.
In parcarile unde sunt amenajate §i semnalizate corespunzator locuri speciale de parcare
pentru persoanele cu handicap pot fi rezervate in baza unei cereri §i a actelor din care sa rezulte:
identitatea §i domiciliul persoanei, incadrarea in grad de handicap §i dejinerea autovehiculului in
proprietate (nu se accepta contracte de comodat), card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu
handicap eliberat de autoritatea competenta.
VI.

DAUNE LA AUTOVEHICULE

Pentru eventualele daune, furturi, incendii, inundatii precum §i orice fel de pagube cauzate de terte
persoane vehiculelor aflate in parcare, Direcfia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina
nu este responsabila civil sau penal §i nu raspunde de prejudiciile cauzate autovehiculelor aflate in
parcare ca urmare a unor ac{iuni imputabile altor persoane.
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VII.

DISPOZITII FINALE

La solicitarea Directiei Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public Slatina, organele de police,
jandarmerie sau politie locala vor acorda sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului
regulament.
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile O.G. nr. 2/2001 actualizata
privind regimul juridic al contravenfiilor, O.U.G. nr. 195/2002 cu modificarile §i completarile
ulterioare privind circulajia pe drumurile publice, precum §i cu alte reglementari in vigoare cu privire
la administrarea domeniului public.
REGULAMENT DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE DIN 3 (TRET) IN3(TREI) ANI
Procedura de atribuire/licitare se va desfa§ura respectand-se ordinea de prioritafi, astfel:
I. persoane fizice proprietare de apartament §i de autovehicul - categoria I;
II. persoane fizice proprietare de apartament sau chiria§i care detin autovehicul prin contract de
comodat, leasing. — categoria II;
III. persoane juridice proprietare de apartament si de autovehicul (contract vanzare-cumparare, factura
fiscala, contract de leasing, etc.) — categoria III.
Nota: Prioritate au propietarii de locuinfa cu o distanta maxima de 100 m fata de parcare.
A. ObiectuI atribuirii
Art.l (l)Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate in incinta parcarilor
situate pe raza municipiului Slatina.
(2) Dosarele pentru utilizarea locurilor de parcare se vor depune ONLINE in perioada 1 Noiembrie30 Noiembrie. Persoanele care nu au acces la internet se pot prezenta la sediul Directiei Administrarea
Strazilor si Iluminatului Public Slatina in perioada 1 Noiembrie-30 Noiembrie, iar un salariat din cadrul
Serviciului Administrare Parcari, va incarca dosarul in platforma ONLINE.
Nota: In situatia in care Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public Slatina, primeste in
administrare sau construieste noi locuri de parcare, perioada de depunere a dosarelor va fi adusa la
cunostinta publica pe pagina de internet a Primariei municipiului Slatina, in presa locala, anunt la
parcarea respectiva, etc. Anuntul va fi publicat cu minimin 30 de zile inainte de perioada depunerii
dosarelor.
(3) Dosarele depuse incomplete §i nefinalizate nu vor fi luate in considerare.
(4) In cazuri exceptionale Direcjia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public poate prelungi
perioada de depunere a dosarelor.
(5) Nu se primesc dosare in afara perioadei de depunere cu exceptia cazului in care nu exista dosare in
asteptare §i sunt locuri ramase libere in urma atribuirii. in acest caz atribuirea se va face in mod direct
pentru fiecare loc de parcare in parte, in functie de data inregistrarii.
B. Dispozitii generate
Art. 2 in parcarile subterane/supraterane/modulare din municipiul Slatina se va atribui cate un loc de
parcare pentru fiecare apartament, in limita numarului de locuri disponibile, la tariful stabilit prin hotarare
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de Consiliu Local sau la tariful licitat, cu exceptia persoanelor care detin garaje. Locurile de parcare vor fi
atribuite/licitate de catre administratorul parcarilor de re§edinfa.
Art. 3 In parcarea pe baza de abonament se vor atribui locuri de parcare numai
proprietarilor/detinatorilor de autovehiculele tip SEDAN/BREACK/COUPE, pana la 2,5 t, care nu
depasesc 2,10 m latime, lungime de 5,0 m si 1.55 m inalfime sau tip S.U.V/JEEP/PICK-UP pana la 2,5 t,
care nu depasesc 2,10 m lafime, lungime de 5,0 m §i 1.90 m inalfime.
Detinerea unui autovehicul in proprietate sau in folosinta este conditie obligatorie pentru a participa la
procedura de atribuire/licitafie a locurilor de parcare din municipiul Slatina.
Notd:/n conformitate cu specificatiile producdtorului parcdrii, dimensiunile minime si maxime (de
autovehiculelor pot sa difere. In acest caz node dimemiuni vorfi aduse la cunostinta publicd pe
pagina de internet a Printariei municipiidui Slatina, in presa locald, amint la parcarea respectiva, etc.
Anuntul va fipublicat cu nunimin 30 de zile inainte de perioada depunerii dosarelor.
Art. 4 In situatia in care numarul de solicitari din fiecare categorie este mai mare decat numarul
de locuri din parcarile subterane/supraterane/modulare, atribuirea se va face prin licitatie publica. Pretul
de pomire al licitatiei !1 reprezinta tariful de baza stabilit prin hotarare de Consiliu Local.
Art. 5 Procedura de atribuire/licitatie se va organiza pentru fiecare loc de parcare in functie de
solicitarile primite. Nu se poate atribui/licita mai mult de un singur loc de parcare pentru fiecare
apartament indiferent de numarul de autovehicule definute in proprietate.
Art. 6 Atribuirea locurilor din parcare si eliberarea abonamentelor se va face numai persoanelor
fizice sau persoanelor juridice proprietare ale unor apartamente din municipiul Slatina. Nu pot participa la
procedura de atribuire persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul si persoanele juridice care nu pot
dovedi calitatea de proprietar al unui apartament.
Art. 7 In cazul in care numarul de solicitanfi din fiecare categorie este mai mic decat numarul de
locuri de parcare procedura de atribuire se va face in ordinea dosarelor depuse.
Art. 8 Abonamentele prin care s-a atribuit cate un loc de parcare pe apartament dau dreptul
folosirii locului de parcare 24 de ore/zi. Acestea se vor elibera de catre Direcfia Administrarea Strazilor si
Iluminatului Public din municipiul Slatina, in calitate de administrator al parcarilor, pe o perioada de 24
luni, numai dupa achitarea primei transe a tarifului aprobat de Consiliul Local sau pretul licitat, dupa caz.
In cazul in care solicitantul caruia i s-a atribuit loc de parcare nu achita in termen de maxim 10 zile de la
data semnarii contractului prima transa din tariful aferent, va pierde locul de parcare atribuit, acesta fund
reatribuit altor solicitanfi.
Art. 9 In parcarile unde sunt amenajate §i semnalizate corespunzator locuri speciale de parcare
pentru persoanele cu handicap, Direcfia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public poate sa atribuie, in
mod gratuit locuri de parcare destinate autovehiculelor persoanelor cu handicap. Atribuirea se va face in
funcfie de distanfa in linie dreapta fata de parcare.
Art. 10 Card-legitimafia de parcare pentru persoanele cu handicap emisa de autoritatea
competenta va fi expusa la loc vizibil in interiorul autovehiculului pentru identificare in caz de control.
C. Instructiuni pentru participarea la procedura de atribuire/licitatie a locurilor de parcare
Art. 11 In vederea participarii la procedura de atribuire/licitatie solicitantii vor depune la
Direcfia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public din municipiul Slatina, un dosar care va
cuprinde:
- Cerere tip;
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- Documente privind domiciliul: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate;
- Copie a Certificatului de inmatriculare al autovehiculului delimit in proprietate sau: factura, contract
de vanzare-cumparare contract de leasing, etc.;
- Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de
donatie, act de mo§tenire, contract de comodat, etc;
- Certificat de incadrare intr-o grupa de handicap (daca e cazul), card-legitimate de parcare emis de
catre autoritatea competenta;
- Persoana care solicita utilizarea unui loc de parcare, trebuie sa nu figureze cu datorii la bugetul local
(Taxe si Impozite);
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj pe teritoriul adminstrativ al municipiului Slatina,
indiferent ca este situat pe domeniul public/privat sau pe terenul unor persoane fizice/juridice.
Dosarele depuse in afara perioadei de inscriere ori incomplete §i nefmalizate nu vor fi luate in
considerare.
D. Procedura de atribuire/licitatie a locurilor de parcare
Art. 12 Comisia de atribuire/licitatie va fi numita prin decizia directorului Direc|iei
Administrarea Strazilor si Iluminatului Public §i va fi formata din minim 3 (trei) membri.
Art. 13 Procedura de atribuire/licitatie se va organiza unitar pentru fiecare loc de parcare in
parte.
La data, ora §i locul anunfat pentru procedura de atribuire/licitatie vor fi prezenti tot membrii comisiei
de atribuire/licitatie, precum §i solicitantii sau reprezentantii legali ai acestora. Accesul la procedura va
fi permis doar solicitantilor §i, dupa caz, reprezentanjilor legali ai acestora.
Art. 14 Comisia de atribuire/licitatie va analiza documentele depuse de solicitanti si va intocmi
lista cu solicitantii acceptat sa participe la procedura de atribuire/licitatie, excluzand de la participare
pe cei care nu au prezentat in totalitate documentele sau care nu se incadreaza in prevederile
prezentului regulament.
Art. 15 Comisia de atribuire/licitatie va stabili amplasarea numarului de locuri care urmeaza a
fi atribuite/licitate, cu asigurarea rezervarilor stabilite de lege pentru persoanele cu handicap (daca este
cazul).
Art. 16 Pre§edintele comisiei de atribuire/licitatie va anunfa numarul de locuri pentru care se
desfasoara procedura si numarul de solicitanti admi§i la procedura, precum si modul de desfasurare a
procedurii. Procedura de atribuire/licitare se va desfa§ura respectand-se ordinea de prioritati, astfel:
I. persoane fizice proprietare de apartament §i de autovehicul;
II. persoane fizice proprietare de apartament sau chiriasi care detin autovehicul prin contract de
comodat, leasing.;
III. persoane juridice proprietare de apartament si de autovehicul (contract vanzare-cumparare, factura
fiscala, contract de leasing, etc.).
Persoanele care nu s-au prezentat la data si ora la care a fost anuntata procedura de
atribuire/licitatie, pierd dreptul de prioritate asigurat de alineatul anterior. Acestea se pot prezenta
ulterior in cadrul unei alte proceduri organizate de catre Direcfia Administrarea Strazilor si
Iluminatului Public din municipiul Slatina si li se vor atribui locuri de parcare din cele ramase
neatribuite.
Art. 17 In cazul in care numarul de locuri de parcare este mai mare sau egal cu numarul
solicitantilor admisi la procedura, se va atribui cate un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful
de baza stabilit prin HCL.
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Art. 18 In cazul in care numarul de locuri de parcare este mai mic decat numarul de solicitanti,
atribuirea locurilor se va face prin licitatie publica cu strigare pentru fiecare loc de parcare in parte.
Art. 19 Presedintele comisiei de atribuire/licitatie va anunfa prejul de pomire al licitatiei de la
care incepe strigarea, respectiv tariful de baza stabilit prin HCL, iar saltul de supralicitare va fi de 20
lei.
Art. 20 Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pret prin strigari succesive care trebuie sa
respecte conditiile de salt anun|ate de pre§edintele comisiei.
Art. 21 Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, presedintele
comisiei anunta atribuirea locului de parcare in favoarea participantului care a oferit ultima suma.
Procedura se repeta pentru fiecare loc de parcare in parte pana la atribuirea tuturor locurilor de parcare
disponibile pentru care s-a organizat procedura.
Art. 22 Dupa anuntarea de catre presedintele comisiei a tuturor solicitantilor carora li s-au
atribuit locuri de parcare, se declara inchisa procedura de atribuire/licitatie, in urma careia se
intocmeste procesul-verbal care se semneaza de catre membrii comisiei de atribuire/licitatie si de catre
solicitanjii care au participat la procedura.
Art. 23 Procesul-verbal impreuna cu documentele care au stat la baza organizarii procedurii de
atribuire/licitatie a locurilor de parcare se arhiveaza la Direcjia Administrarea Strazilor si Iluminatului
Public din municipiul Slatina.
NOTA:
Persoanele care nu achita contravaloarea locului de parcare licitat nu vor mai putea
participa la urmatoare procedura de atribuire/licitafie organizata de catre Direcfia
Administrarea Strazilor si Iluminatului Public Slatina.
E. Dispozifii finale
Art. 24 Parcarile sunt administrate de catre Direcjia Administrarea Strazilor si Iluminatului
Public din municipiul Slatina.
Art. 25 Abonamentele de parcare se vor elibera de catre Direcjia Administrarea Strazilor si
Iluminatului Public din municipiul Slatina.
Art. 26 (1) La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare, acestea se pot
prelungi o singura data cu 12 luni, cu conditia achitarii tarifului aferent.
(2) Locurile ramase libere se vor atribui in funclie de ordinea cronologica a dosarelor depuse la
Direcjia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public, cu condijia actualizarii dosarului.
(3) Pentru prelungirea perioadei de valabilitate, titularul abonamentului de parcare va depune la
Direcjia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public din municipiul Slatina, in perioadal
NOIEMBRIE- 30 NOIEMBRIE a anului in curs un dosar ce va cuprinde urmatoarele documente:
- Cerere tip;
- Copie Certificat de inmatriculare al autovehiculuidetinut in proprietate sau in folosinta, (numai in
cazul in care s-a schimbat nr. de inmatriculare);
-Dovada de proprietate (factura, CVC) in cazul schimbarii autoturismului.
Dosarele depuse incomplete §i nefinalizate nu vor fi luate in considerare.
(4) In cazul in care Titularul abonamentului nu achita, in termenul stabilit tariful aferent, va
pierde dreptul de prelungire a abonamentului de parcare, iar locul de parcare va fi reatribuit altor
solicitanti.
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Art.27 Dupa 36 de luni (3 ani) de la data atribuirii locurilor de parcare existente, Direcfia
Administrarea Strazilor si Iluminatului Public din municipiul Slatina va organiza o noua procedura de
atribuire a locurilor de parcare conform prezentului regulament.
Art.28 In cazul eliberarii unor locuri de parcare prin neprelungirea contractelor existente sau
rezilierea acestora, locurile ramase libere se vor atribui conform cererilor depuse la Direcjia
Administrarea Strazilor si Iluminatului Public in perioda 1 NOIEMBRIE- 30 NOIEMBRIE,
respectand ordinea cronologica a depunerii acestora.
Dosarele ramase in a§teptare depuse in perioada mai sus menjionata se actualizeaza pana la
finalul primului trimestru (finalul luni martie) al anului viitor.
Nota:
Dosarele neactualizate se considera incomplete/nefinalizate si nu vorfi luate in considerare
in situatia eliberarii unor locuri de parcare.
Art.29 Conform cerintelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), este interzis
accesul la subsolul parcarilor pentru autoturismele care au montate intalatii GPL (GAZ PETROLIER
LICHEFIAT)

Director,
iSCALU

Avizat pentru legalitate,
Cons. Juridic Iordache Daniel

Sef serviciu
Li

intocmit,
Catana Catalin
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Anexanr.l laRegulament

ABONAMENT DE PARCARE

Tip parcare
Parcari subterane/supraterane,
Parcarilor modulare

Cost abonament
1.080 lei/an bugetar (90 Iei/luna).
600 lei/an bugetar (50 lei/luna).
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