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in conformitate cu prevederile art.7, alin.2 Si alin.4 din Legea nr.5212003
republicatd privind transparenta decizionald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
se aduce la cunogtinJa cet6tenilor Municipiului Slobozia urmdtorul proiect :

Hotirire privind aprobarea Regulamentului pentru administrarea parclrilor
de reqedinfi in Municipiul Slobozia

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii in vederea
imbun[tdtirii proiectului de hotdrdre la sediul Primdriei Municipiului Slobozia,
la $erban Oana, responsabil pentru relafia cu societatea civild, et.4, cam. 53,
telefon 0243 231 450, interior l49,in termen de 10 zile calendaristice de la
afigarea proiectului de hotdrdre.
Proiectul de hotdrdre insotit de expunerea de motive, raportul compartimentului
de specialitate este afigat la Sediul Municipiului Slobozia gi poate fi accesat pe
site-ul primdriei www.sloboziail.ro , ?n sectiunea Tnforma\ii I Transparenfd
Decizionald.

Data afiqlrii z 16.07.2021
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CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adres;: Slobozia, Strada Episcopieinr.1,920023,Judequl lalomifa, CUI 4365352

Telefon: 0243 /231 .401, Fax 0243 /21 2.1 49
ffi#

W€bsiie: https://municipiulslobozia.ro I tmail: offi€e@munlcipiulslobozia'ro
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HOTANANN
privind aprobarea Regulamentului pentru administrarea parcdrilor de reqedin{i in

Municipiul Slobozia

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judegul lalomila, intrunit in qedinli ordinard
in data de

Av0nd in vedere:
I Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragog;
I Raportul de specialitate al Biroului Eviden{d Patrimoniu inregistrat la Primdria

Municipiului Slobozia cu nr. 6648 6 I 08.07 .2021 ;

I Raportul de avizare al Comisiei Juridice qi de Disciplind din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Slobozia;

I Prevederile HCL Slobozia nr.255119.12.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru

atribuirea/administrarea parcdrilor de reqedinld in Municipiul Slobozia, modificatd prin HCL
Slobozia nr.61129.03.2018, ale Legii rtr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru

elaborarea actelor normative;

in conformitate cu prevederile art. I29 alin. (1), (2) lit. c), alin. (6) lit. a) ;i b), alin.
(14), respectiv ale art. 139 alin. (3) lit. g) din Codul administrativ,

HOTANASTB:

Art. 1 - Se aprobd Regulamentului pentru administrarea parcdrilor de re;edinld in
Municipiul Slobozia conform Anexei care face parte integrantd dinprezenta hotdrdre.

Art,2 - incepdnd cu data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrdri, HCL Slobozia nr.
255119.12.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru atibuirealadministrarea parcdilor
de regedin{d in Municipiul Slobozia gi HCL Slobozia nr.6I/29.03.2018 privind modificarea qi

inlocuirea Anexei la Hotdrdrea Consiliului Local Slobozia nr. 255119.12.2017 privind
aprobarea Regulamentului pentru atibtirealadministrarea parcdrilor de regedin{d in
Municipiul Slobozia.

Art. 3 Prezenta hotdrAre va fi adusd la cunogtinla publicului prin afigarea la sediul
Primdriei Municipiului Slobozia, respectiv pe siteul www.municipiulsloboziail.ro

Art. 4 Prezenta hotdrdre va fi comunicatd prin grija Secretarului General al

Municipiului Slobozia, Biroului Eviden{6 Patrimoniu, in vederea ducerii la indeplinire.



PROPUNERI MODIFICARI
- continutul marcat cu rosu - se elimini
- conlinutul marcat cu verde - se adaugd

ANEXA la H.C.L. nr. ... . din data de

REGULAMENT PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR DE RESEDINTA iru
MUNICIPIUL SLOBOZIA

CAP.I-CADRULLEGAL

l. O.G. nr. 7112002 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de
administrare a domeniul public ai privat de interes local, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

2. H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementdrilor-cadru de aplicare a O.G. nr.
71t2002;

3. O.G. nr. 212001 privind regimul juridic al contravenfiilor, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

4 nr. 215/2001
gi completdrile ulterioare:

O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;
5. O.U.G. nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
6. Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal;
7. Legea nr. 203 din 20 iulie 2018 privind misuri de eficientizare a achitirii

amenzi lor contravenfionale;
8. Ordonanta de Urgenti nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoagterea

meritelor personalului armatei participant la actiuni militare;
9. Legea nr.341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii

care au contribuit la victoria Revolutiei rom6ne din decembrie 1989;
10. Legea nr. 34 din 27 martie 2017 privind instalarea infrastructurii pentru

combustibili alternativi ;

I l. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia gi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap - Republicati.

cAP. lr - DrsPozrTil GENERALE

1. Prezentul regulament stipuleazd modul de gestionare gi funclionare al sistemului
de parcare de regedinfd Tn Municipiul Slobozia.

2. in sensul prezentului regulament, urmdtorii termeni se definesc astfel:
2.1, Parcare - spaliu destinat in mod special staliondrii autoturismelor,

semnalizat prin indicatoare gi marcaje care il delimiteazd pe partea carosabild a drumului
de restul domeniului public Ai privat.

2.2. Parcare publicd - totalitatea parcdrilor amenajate aflate pe domeniul public Ai



privat al Municipiului Slobozia.
2.3. Parcare de regedinfd - orice parcare amenajatd pe domeniul public al

Municipiului Slobozia, la mai putin de 30 m de frontul imobilelor, destinatd utilizdrii de
proprietarii/locatarii acestor imobile, cu exceplia parcdrilor de pe cdile de comunicalii
semnalizate corespunzdtor. in Municipiul Slobozia, distanla de 30 de metri de la frontul
imobilelor utilizate de locatari poate fi dep5gita in funcfie de configurafia perimetrului de
amplasare a parcirii.

2.4. Solicitant - persoand fizicit domiciliatd/rezidentd proprietard/posesoare a
unor imobile (apartamente) arondate parcdrii de regedinld respective, ce deline un
autoturism.

2.5. Autoturism - autovehicul destinat transportului de persoane cu o capacitate
de doud pdnd la Fapte locuri, inclusiv Foferul, cu masa maxim autorizatd sub 3.5 t.

3. Parcarea autoturismelor in Municipiul Slobozia se poate face in parcdrile publice gi
in parcdrile de regedinfi.
4 Parcarea autoturismelor se peate face si pe aleile pietonale dintre blocuri in
conditiile leqii pe locurile marcate cu indicator pentru Darcare.

Locurile de parcare in parcirile de regedinfi din Municipiul Slobozia sunt
destinate delinitorilor de autoturisme concepute gi construite pentru transportul de
persoane, cu o capacitate standard de doui pini la sapte locuri, inclusiv goferul,
cu masa maxim autorizati sub 3,5 tone. Un autoturism poate fi obiectul unui singur
contract de inchiriere/comodat loc parcarea de regedin!i.
5. Parcdrile vor fi marcate astfel incAt posesorii de autoturisme sd poatd utiliza spaliul
destinat acestui scop Tntr-un mod eficient si rezonabil atAt pentru parcare cAt 9i pentru
asigurarea unui spaliu suficient pentru manevrarea in siguranfd a autoturismului.
6. Posesorii de autoturisme se vor conforma prevederilor articolului precedent prin
utilizarea unui singur loc de parcare in spaliul destinat acestui scop.
7. Pentru imbundtalirea confortului urban Primdria Municipiului Slobozia va ciuta in
permanenld solutii viabile in vederea amenajirii de noi locuri de parcare de
regedinli in zonele rezidenliale pentru a deservi posesorii de autoturisme riverani.
8. Punerea la dispozifie a locurilor de parcare pentru posesorii de autoturisme riverani
se face prin contract de inchiriere sau contract de comodat pentru persoanele
incadrate in categoriile scutite la plati, prevdzute in prezentul regulament.
9. Spaliile publice amenajate cu destinafia de parcdri de regedinld sunt inventariate
de o comisie constituitd prin Dispozilia Primarului Municipiului Slobozia, impreund cu
reprezentanlii leqali ai Asocialiilor de proprietari (conform Leqii nr 230/2007 privind
infiinlarea, orqanizarea Fi funclionarea asocia,tiilor de proprietari gi H.G. nr. 1588/2007
pentru aprobAlea Normelor metodoloqice de aplicare a Leqii nr. 230/2007). anual sau in
cazul in care situafia o impune. Comisia va stabili datele de identificare, amplasamentul
fiecdrui spafiu public cu destinalia de parcare de regedinfd, precum 9i numdrul de locuri
de parcare. lnventarierea locurilor de parcare va avea loc in termen de 60 de zile de la
intrarea in viqoare a prezentului Requlamenl. Comisia va proceda la afisarea inventarului
locurilor de parcare pe site-ul propriu Fi la sediul Primdriei, precum Fi la sediul Asocia,tiei
de proprietari, in vederea atribuirii.
10. Atribuirea locurilor de parcare se va face pentru o perioadd de 3 ani, pe bazd de
fiind incheiat un contract de inchiriere/comodat. Este interzisi cedarea sau orice alti
forma de instriinare a contractului cdtre alte persoane.
1 l. Contractele de inchiriere prin care s-a atribuit cAte un loc de parcare pe aparlament
dau dreptul exclusiv de folosire in intervalul orar 16:00 - 7:00, in zilele de luni, marli,



miercuri, joi, vineri, iar in zilele de sdmbdtd, duminica 9i sdrbdtorile legale, in mod
continuu.

Contractele de comodat prin care s-a atribuit direct, un loc de parcare, dau
dreptul exclusiv de folosire in mod continuu.

in restul timpului, locurile de parcare special amenajate vor putea fi utilizate gi de
persoanele in tranzit, cu autoturisme ce se incadreazi in categoriile acceptate de
prezentul regulament la art. 4.
12. in parcdrile de regedinfd se va atribui , la cerere, in limita locurilor disponibile, cAte
un loc de parcare pentru fiecare per apartament riveran.
13. Pentru fiecare Per apartament riveran se va atribui cdte un loc de parcare
indiferent de numdrul de persoane/familii care Tl locuiesc sau numdrul de autoturisme
delinute.
14. in parcdrile de regedinfd se vor atribui locuri de parcare persoanelor fizice gi
persoanelor juridice care pot dovedi domiciliul/regedinla gi calitatea de
proprietar/posesor ale unor imobile arondate acestor parcdri.
15. Locul de parcare se va atribui cdt mai aproape de frontul imobilului Tn care
locuiegte delindtorul autoturismului, in spafiul special amenajat.
16. in parcdrile de resedinfa gi cdt mai aproape de domicitiul acestora, se vor repartiza
atribui direct:

a) c6te un loc de parcare/solicitant gratuit prin contract de comodat:
- tuturor persoanelor cu handicap sau insotitorilor stabiliti prin legea nr. 448

din 6 decembrie 2006,
- persoanelor ce detin titlul onorific de "militar veteran" gi "veteran", conf.

o.u.G. 82t2006,
- persoanelor ce detin titlul de eroii-martiri si luptitorii care au contribuit la

victoria Revoluliei rom6ne din decembrie 1989, conf, art. 3 alin. (1) lit b), precum 9i
urmagii celor decedati previzuti de art. 3 alin. (1) lit a), urmagi definiti conform art.
31 lit. b) potrivit Legii nr.34112004,

care solicitatd gi au nevoie de un astfel de loc de parcare.
b) cAte un loc de parcare/solicitant prin contract de inchiriere cu o reducere

de 50 % a chiriei pentru detinitorii de autoturismele tip hibrid sau full electric.
17. Este interzisd stafionarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare
amenajate, rezervate 9i semnalizate prin semnul internafional pentru persoanele cu
handicap.
18. in cazul in care numdrul locurilor de parcare din parcarea de regedinfd este mai
mare dec6t numdrul solicitan[ilor eligibili, locurile de parcare excedentare vor fi atribuite
locatarilor/proprietarilor de la asocialiile de proprietari invecinate, dupd care se va proceda
la atribuirea acestora cdtre locatarii/proprietarii ce delin al doilea autoturism.
19. Excepliile de la reguld sunt admisibile doarTn cazul in care persoanele interesate
din zona riverani nu depun diligenlele necesare pentru atribuirea unui loc de parcare sau
numirul de locuri de parcare este in mod evident mai mare decdt numirul de
apartamente existente in zona desemnati.
20. Este interzisd sta[ionarealparcarea altor categorii de autoturisme decAt cele
menfionate la art. 4 din prezentul Regulament, pe locurile de parcare atribuite unei
persoane fizice sau juridice, chiar si in perioada pentru care aceasta nu are exclusivitate
asupra locului de parcare, precum gi ocuparea abuzivd a locurilor de parcare neatribuite
in intervalul orelor de exclusivitate.



cAP. ill cHtRtE

21. in parcdrile de resedinfd, pentru locurile de parcare Tnchiriate, in regim standard,
persoanele fizice 9i juridice beneficiare datoreazd o chirie anuald de 120 lei, iar pentru
toate tipurile de contract se datoreazi taxi pentru folosinti teren, conform
prevederilor Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal si se constituie
venit la bugetul local.
22. Chiria se actualizeazd prin hotirire de Consiliul Local al Municipiului Slobozia
odatd la 3 ani anual, Tn cadrul hotdrArii de aprobare a taxelor si impozitelor locale.
23. Chiria se achitd anual la sediul primdriei municipiului Slobozia, Direclia de lmpozite
9i Taxe Locale Slobozia sau prin mijloace electronice de platd.

24. Pentru fracfiunile de an fiscal, chiria se achitd propo(ional cu perioada utilizatd,
intr-o sinqurd transd, in termen de 30 de zile de la data atribuirii locului de oarcare.
respectiv pdnd la data expirdrii perioadei de valabilitate a contractului. conform
termenelor scadente.
25. Pentru perioada cAt contractul de Tnchiriere acoperd un an fiscal, plata se poate
face integral sau fracfionat conform calendarului de incasare a taxelor si impozitelor locale
cu termene scadente 31 martie, 30 septembrie, prin modalititile comunicate de
Primiria Municipiului Slobozia, prin Direcfia de lmpozite 9i Taxe Locale Slobozia.
26. Dacd titularul unui loc de parcare de regedinld nu achitd chiria datorati in termen
de 90 de zile de la data termenului scadent pdnd la data de 31 decembrie a fiecirui an,
va pierde locul de parcare atribuit, contractul de inchiriere va ti reziliat de drept, iar
locul va putea fi reatribuit altor solicitanli (excepfie ficind contractele cu data de
incheiere in ultimul trimestru din an). Totodati, in acest caz, se blocheazi atribuirea
pentru urmitoarele 'l2luni 9i se interzice incheierea unui alt contract de inchiriere
pentru: titularul contractului, alt solicitant cu domiciliul la acelagi imobil gi pentru
autoturismul inscris in contract.
27. Pentru perioada care depdgegte termenul de platd utilizatorul locului de parcare va
datora chiria 9i accesoriile corespunzdtoare, conform legislaliei in vigoare.
28. a) Persoanele fizice cdrora li s-a atribuit un loc de parcare pot renunla la utilizarea
locului de parcare, cu condifia achitirii la zi a chiriei, depundnd o cerere, cu copie de
pe actul de identitate 9i contractul de inchiriere/de comodat in original, la sediul
primdriei municipiului Slobozia sau prin mijloacele de comunicare on-line, citre Biroul
Evidenti Patrimoniu care se va soluliona Tntr-un termen de 30 de zile de la data
depunerii cererii, datd pAnd la care solicitantul va datora chirie.

b) In cazul decesului titularului contractului soful/sotia, copilul/pirintele, alti
aparfinitori, defunctului/defunctei, au obligativitatea de a informa biroul Evidenfi
Patrimoniu, din cadrul primiriei Slobozia gi si transmiti copia certificatului de
deces.

b.1. Soful/sofia, copilul/pirintele defunctului/defunctei, care detin acelagi
domiciliu cu cel putin 6 luni anterior producerii decesului, poate solicita preluarea
contractului in nume propriu in aceleagi conditii, cu exceptia contractelor de
comodat care vor fi preluate in functie de incadrarea beneficiarului. Preluarea se va
face pe baza unei cereri depusa sau transmisa prin mijloacele electronice citre
biroul Evidenti Patrimoniu, insofiti de documentatia prevazuti Tn prezentul
regulament la art. 51, iar data de preluare inscrisi in contract fiind ziua imediat
urmitoare datei inregistririi certificatului de deces.



b.2. Contractul poate fi reziliat prin cerere transmisd de soful/solia
supravietuitoare sau o rudi apropiati, insofiti de copie a certificatului de deces sau
in caz de autosesizare se va intra in procedura de vacantare.

in cazul in care nu se declari decesul, la autosesizare, se va proceda la
vacantarea locului de parcare, conform art. 36 din prezentul Regulament.

in urma rezilierii contractului Direclia de Administrare a Domeniului Public
Slobozia va ridica plicuta cu numirul de inmatriculare de atribuire a locului de
parcare.

cAP rv ADMTNTSTRAREA $t INTRETTNEREA PARCARTLOR DE REgEDtNTA

29. Contractele de inchiriere/comodat pentru atribuirea locurilor de parcare de
regedinld se incheie si se gestioneazd de cdtre biroul patrimoniu Evidentd Patrimoniu
din cadrul Primdriei Municipiului Slobozia.
30. Biroul Evidenta Patrimoniu ingtiinfeazi Direclia de lmpozite gi Taxe Locale s,i

Direclia de Administrare a Domeniului Public Slobozia, cu privire la incheierea sau
incetarea contractelor de inch i riere/com odat.
31. Administrarea intrelinerea parcdrilor Tn Municipiul Slobozia se face de citre
Direcfia de Administrare a Domeniului Public Slobozia (D.A.D.P.).
32. in procesul de administrare mentenanti al parcdrilor de regedinfd, Direcliei de
Administrare a Domeniului Public Slobozia ii revin urmitoarele obligalii:

. sd menlind inventarul parcdrilor de regedinfi din Municipiul Slobozia gi
planurile acestora in format digital 9i vectorial;

. sd asigure delimitarea, marcarea 9i afigarea corespunzdtoare a parcdrilor 9i
a locurilor de parcare;

. sd procure, sd monteze gi sd demonteze pldculele de atribuire pentru
locurile de parcare pe baza ordinelor de serviciu primite de la orqanismul
sau sistemul electronic care qestioneazd contractele de inchiriere pentru
locurile de parcare de re7edintd:Biroul Evidenli Patrimoniu;

. sd asigure intrelinerea parcdrilor prin refacerea periodicd a marcajelor gi
semnelor de afisare, a covorului asfaltic. deszdpezirea Fi curdlenia acestora:

. sd intocmeascd anual planul lucrdrilor de intrefinere al parcdrilor gi bugetul
necesar pentru buna derulare a lucrdrilor gi sd transmitd Direcliei Economice
propunerile stabilite;

33. Sumele corespunzdtoare perioadelor in care parcdrile de regedinld nu se vor putea
folosi datoritd unor lucrdri de intrelinere sau de interventie la relelele tehnico-edilitare
se scad din chiria datoratd de beneficiari.
34. D.A.D.P. Slobozia va informa beneficiarii locurilor de parcare, biroul Evidentd
Patrimoniu si Direcfia de lmpozite gi Taxe Locale Slobozia cu privire la perioadele de
neutilizare a parcdrilor de resedin{d cu cel pu{in 10 de zile inainte de inceperea lucrdrilor.
35. Pentru asigurarea transparenlei 9i eficienlei gestiondrii parcdrilor de regedinld in
timp real se va utiliza o solulie informaticd inteqratd in sistemul informatic al Primdriei
Municipiului Slobozia ,i D.A.D.P. Slobozia. utilizeazi platforma electronici accesati la
link-ul www.softparkinq-slobozia.ro pusi la dispozitie de Primiria Municipiului
Slobozia.
36. in termen de 1 an de la aprobarea prezentului requlament Primdria Municipiului
Slobozia va pune La dispozitia utilizatorilor o solutie informaticd pentru informare, atribuire
Fi qestionarea locurilor de parcare din parcdrile de re7edinld. in conformitate cu
p revede ri le preze ntu I u i reg u I a m e nt.



Procedura de vacantare in caz de autosesizare in urma instriinirilor de
imobile sau autoturisme, achizifia/construirea unui garaj, deces titular contract, etc.,
va cuprinde urmitorii pagi:

- se va transmite notificare citre titular pentru solicitarea de clarificiri sau
com pleta rea de docu mente s u p I i menta re j ustificative ;

- dupi 30 de zile de la data emiterii primei notificiri, in lipsa unor clarificiri sau
completarea documentatiei din dosar, se va urma procedura de reziliere de drept a
contractului, iar locul de parcare va deveni vacant in termen de 30 de zile de la data
emiterii notificirii de reziliere. Faptul ci informarea 9i notificarea nu sunt
receptionate/primite/ridicate de la curierat in urma avizirii, de citre titular sau
apartinitor, nu anuleazi efectul rezilierii contractului.

Pe toati perioada p6ni la vacantarea de drept, prin misurile previzute de
prezentul regulament, pe numele titularului va fi inregistratii contravaloarea chiriei
9i accesoriile corespunzitoare, conform legislaliei in vigoare, ce se constituie
datorie citre bugetul local.

CAP. IV- PROCEDURI DE ATRIBUIRE
A LOCURILOR DE PARCARE DE RESEDINTA

37. Atribuirea locurilor de parcare se va face in regim electronic prin serviciul pus la
dispozifia publicului de Primdria Municipiului Slobozia, prin intermediul platformei
electronice www.softparking-slobozia.ro. cu actualizare zilnici a situatiilor inscrise
in bazele de date. Pdnd la data furnizdrii acestui seruiciu in caz excepfional, de
nefuncfionare a serviciului electronic, anuntati prin publicare de citre Primiria
Municipiului Slobozia, atribuirea se va face prin licitalie publicd cu strigare, care va fi
adusi la cunogtinti cetifenilor prin afigare la sediul Primiriei Municipiului Slobozia,
pe site-ul oficial al Primiriei Municipiului Slobozia, pe pagina oficiali de facebook
"Municipiul Slobozia" sau prin publicare in presa locali.
38. Derularea procedurilor de atribuire prin licitalie publici cu strigare va fi realizati
de o comisie special constituitd, desemnatd prin Hotdrdre a Consiliului Local, avdnd
urmdtoarea componenfd:

o pres€dinte de comisie, desemnat prin Dispozilie de Primar, din partea
Primdriei Municipiului Slobozia;

o Consilier local- membru titular;
o Consilier local- membru titular;
o secretar - reprezentant al Direcfiei de Administrare a Domeniului Public

Slobozia;
o Consilier local - membru supleant;
. Consilier local - membru supleant.

39. Contestaliile referitoare la modul de desfdgurare atAt a gedinlei de atribuire cu
strigare cAt gi prin metoda electronici, a locurilor de parcare, vor fi formulate in termen
de 48 de ore (2 zile lucritoare) de la data incheierii gedinlei publice sau licitatiei
electronice, fiind inregistrate la Registratura Primdriei Municipiului Slobozia 9i vor fi
analizate de o comisie special constituiti prin Dispozilia Primarului, avdnd urmitoarea
componen!d:

- pregedinte de comisie - gef serviciu Juridic;
- membru titular - serviciu Urbanism;
- membru titular - serviciu Juridic;



- secretar - reprezentant Birou Eviden[5 Patrimoniu;
- membru supleant - serviciu Urbanism;
- membru supleant - serviciu Juridic.

40. Atribuirea locurilor din parcdrile de regedin!5 se va face numai persoanelor fizice
sau iuridice solicitante ce indeplinesc cumulativ condiliile stabilite de prezentul regulament
41. Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice sau juridice care nu pot
dovedi domiciliul sau re,sedinla in blocul care are arondat locul de parcare solicitat, care
nu pot dovedi ca defin in proprietate/folosinfd spafiul in imobilul arondat parcdrii de
regedinld respectiv. Totodati, solicitanfii trebuie si faci dovada proprietifii a cel
pufin unuia dintre bunuri (imobil/autoturism).
42. Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice care defin garaje pe
teritoriul administrativ al Municipiului Slobozia, indiferent de amplasamentul acestora pe
domeniul public sau privat al municipiului sau pe terenul unor persoane fizice sau juridice.
43. Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice sau juridice care nu
defin autoturisme inmatriculate in RomAnia. De asemenea, tru pot participa la
procedura de atribuire persoanele fizice care nu detin in proprietate sau folosinli
autoturisme inscrise in evidentele fiscale ale Municipiului Slobozia, cu exceptia
autoturismelor achizitionate in regim de leasing.
44. Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice sau juridice care
inregistreazd datorii la bugetul local.
45. in parcdrile de resedintd cu locuri de parcare neocupate in urma procedurilor de
atribuire anterioare intrdrii in vieoare a prezentului requlament, se va proceda la atribuire
directa, in ordinea inreqistrdrii cererilor de la data intrarii in viooare a noului Reoulament.

Abrogat.
46. in cazul infiinlarii unor noi locuri de parcare de resedinfd, dupi transmiterea
documentafiei specifice de catre D. A. D. P. Slobozia citre Biroul Evidenti
Patrimoniu, in urma cireia se va actualiza situatia electronici, conform datelor
fizice existente in teren, in care numdrul de locuri este mai mare sau eqal cu numdrul
solicitanlilor admiqi la procedurd, se va atribui cdte un loc de parcare pentru fiecare
solicitant la chiria de bazd pentru parcdrile de re$edintd, stabilit prin Hotdrdre a Consiliului
Local. solicitantii pot face demersurile necesare pentru a obline un loc de parcare
de regedinti, conform prezentului Regulament.
47. Tn cazul Tn care numdrul de locuri de parcare din parcarea de regedin[d
corespunzdtoare asocialiei de proprietari/locatari este mai mic decAt numirul de solicitanli,
atribuirea locurilor se va face prin licitafie, conform prezentului regulament, publicd cu
striqare pentru fiecare loc de parcare in parIe. , solicitantii avdnd 9i optiunea de a
ocupa un loc in parcdrile invecinate, cu respectarea . 19.
48. Procedura de licitalie se va aplica si Tn situalia in care, degi numdrul de solicitdri
pentru atribuirea locurilor de parcare nu depdgegte numdrul de locuri de parcare alocate
unei asocialii de proprietari/locatari, existd mai multe solicitdri pentru un anume loc de
parcare din lotul alocat acelei asocialii de proprietari. Persoana care nu va fi declaratd
cdgtigdtoare va avea dreptul de a opta pentru un alt loc de parcare din lotul atribuit
asociafiei de proprietari/locatari din care face parte.
49. Procedura de licitalie se va organiza unitar, pentru fiecare asociafie de
proprietari/locatari Tn parte, pentru o perioadd de inchiriere de 3 ani. ln caz de licitatie
publici cu strigare se va anunla data, ora 9i locul (anunfat), la procedura de licitalie vor
fi prezen[i membrii comisiei de atribuire prin licitalie publici cu strigare, precum si
solicitanlii, co-proprietarii sau reprezentanlii legali ai acestora.



50. Anunlul privind organizarea procedurii de atribuire prin licitalie publici cu
strigare a locurilor de parcare se va publica pe site-ul Primdriei Municipiului Slobozia
(www.sloboziail.ro) la rubrica Anunluridedicati parcirilor de regedinti, precum gi prin
afigare la panoul de afigaj (al fiecdrui imobil cu mai multe apartamente sau scard, dupd
caz. in zona cdruia se afld parcarea de reledinldt la sediul Primiriei Municipiului
Slobozia, publicare pe pagina oficiali de facebook, anunt in presa locali, etc.
51. in vederea participdrii la procedura de atribuire prin licitalie solicitanlii vor
completa dosarul cu documentele maijos menfionate 9i se vor transmite astfel:

- in caz de licitalie publici cu strigare se vor depune la Primiria Municipiului
Slobozia, la Centrul de Relalii cu Publicul sau transmite in mod electronic la adresa de
e-mail oficiali de contract a Primiriei Municipiului Slobozia,

- in caz de licitatie electronica se vor incarca in platforma electronici
specificS, in formatul acceptat de aceasta. (prin sistemul electronic, urmdtoarele
documente:l

Documente specifice:
A. Persoane fizice:l
. Cerere semnati olograf, insofiti de consimtim6ntul privind prelucrarea

datelor personale conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European 9i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi
privind libera circulatie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul General privind Protecfia Datelor- RGPD) (numirul de
inregistrare al cererii in registratura electronici a Primiriei Municipiului
Slobozia este acelagi cu numirul de inregistrare al cererii certificatului de
atestare fiscali);

o Documente privind domiciliul/regedinta: copie B.l./C.1, in care si fie
consemnat domiciliul sau viza de regedinli corespunzitoare adresei
apartamentului pentru care se soliciti atribuirea locului de parcare;

o Declarafie pe propria rdspundere ci nu deline gara! pe teritoriul administrativ al
Municipiului Slobozia, indiferent ci este situat pe domeniul public sau privat
municipal sau pe terenul unor persoane fizice sau juridice 9i cd locuiegte efectiv
in apartamentul de domiciliu/regedintd;

. Documente privind imobilul (apartamentul) actul de proprietate 3l
apartamentului (vAnzare-cumpdrare, donatie, certificat mogtenitor, etc.). ln
situatia in care proprietarul/proprietarii imobilului este/sunt:
pirintele/pirintii, copilul sau unul dintre socrii/ambii socrii solicitantului,
se va ataga documentul care si ateste calitatea mai sus mentionati, firi
alte documente suplimentare. in situafia Tn care solicitantul locului de parcare
este o altd persoand decAt proprietarul apartamentului cu destinatie de locuinld,
se va prezenta gi copie de pe contractul de cedare a folosintei acestuia
(contract de Tnchiriere, contract de comodat, etc.); (precum gi copie de pe actul
de identitate in care sd fie consemnatd viza de re$e@
adresei apartamentului pentru care se solicitd atribuirea locului de parcare.l

. Copie dupdt de pe Certificatul de inmatriculare al autoturismului/autoturismelor
delinute Tn prop^rietate sau in folosinfd, care si includi inspecfia tehnici
periodici la zi. ln situatia in care solicitantul locului de parcare este o alti
persoani decit proprietarul autoturismului se vor prezenta documente
privind dreptul de folosinld a autoturismului: contract de leasing, contract de
comodat, etc..



Certificat de atestare fiscald, emis pe numele solicitantului, eliberat de organele
fiscale competente din care sd rezulte achitarea la zi a datoriilor cdtre bugetul
local. ln situatia ln care solicitantul locului de parcare este o altii persoani
decdt proprietarul imobilului/autoturismului pentru care se soliciti locul
de parcare, se va solicita gi depune certificat fiscal pentru imobilul de
regedinti/autoturismul in folosinfi, din care si rezulte achitarea la zi a
datoriilor citre bugetul local.
Certificat de incadrare in gradul de handicap, daci acesta are perioada de
valabilitate determinati, la momentul reinnoirii se va depune cerere la
care se va ataga noul certificat cu urmitoarea perioadi de valabilitate
(daci este cazul).
Legitimatie tip "Militar veteran" gi "Veteran", conform O.U.G. 8212006
(daci este cazul).
CertificaUlegitimalie tip cu titlu de erou-martir sau luptitor care a
contribuit la victoria Revolutiei romine din decembrie 1989, conform Legii
34112004 (daci este cazul);

(8. Persoane iuridice
. Cerere:
. Act de proprietate, contract de inchiriere in imobil:
. Certificat emis de Reqistrul Come4ului care sd ateste cd societatea nu este

radiatd din evidenlele Reqistrului Come4ului, nu mai vechi de 30 de zile la data
proced u ri i de atri b u i re/licitati e :

Copie dupd Certificatul de inmatriculare a autoturismui/autoturismelor delinute
in proprietate sau in folosintd;
Certificat de atestare fiscala eliberat de orqanele fiscale competente din care sd
rezulte achitarea la zi a datoriilor cdtre buqetul local.l

52. Copiile dupd de pe documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe
proprie rdspundere de cdtre solicitant.

CAP lV.1 Procedura de atribuire a locurilor de parcare prin sedinf5 publicd

53. Comisia de atribuire/licita,tie atribuire prin licitalie publici cu strigare va analiza
documentele depuse de solicitanfi gi va Tntocmi lista cu solicitantii acceptafi sd participe la
procedura de atribuire prin licitafie publici cu strigare, excluzAnd de la participare pe
cei care nu au prezentatin totalitate documentele sau care nu seincadreazdin conditiile
impuse prin prezentul Regulament.
54. Comisia de atribuire/licitatie atribuire prin licitafie publicd cu strigare va stabili,
pe baza Planului de situatie cu amplasarea parcajelor, numdrul de locuri care urmeazd afi
atribuite/licitate pentru asocialia de proprietari/locatari, respectiv pentru fiecare imobil din
cadrul asocialiei.
55. Pregedintele comisiei de atribuire/licitafie atribuire prin licitalie publici cu
strigare va anunla numdrul de locuri din parcarea de regedinfd aferent Asocia[iei pentru
care se desfdsoard procedura si numdrul de solicitanfi eligibili la procedurd, precum 9i
modul de desfdgurare a procedurii.

a

a

o

o

a



56. Pregedintele comisiei de atribuire/licitatie atribuire prin licitatie publici cu
strigare va anunla preful de pornire a licitatiei de la care incepe strigarea, respectiv chiria
de bazd pentru parcdrile de regedin[d, stabilit prin Hotdrdre a Consiliului Local Slobozia
cu stabilirea unui salt de supralicitare de 10 lei.

57. Participanfii la licita[ie vor prezenta oferta de pre! prin strigdri succesive care
trebuie sd respecte condiliile de salt anunfate de pregedintele comisiei.
58. Dacd la a treia strigare a ultimei oferte, nu se strigd o sumd mai mare, pregedintele
comisiei anuntd atribuirea locului de parcare in favoarea participantului care a oferit ultima
sumd. Procedura se repetd pentru fiecare loc de parcare Tn parte pdnd la atribuirea tuturor
locurilor de parcare disponibile, aferente imobilului sau asociatiei pentru care s-a organizat
procedura.

59. Dupd anunlarea de cdtre pregedintele comisiei a tuturor solicitantilor cdrora li s-au
atribuit locuri de parcare, se declard Tnchisd procedura de atribuire/licitare atribuire prin
licitatie publici cu strigare, in urma cdruia se intocmegte procesul-verbal care se
semneazd de cdtre membrii comisiei de atribuire/licitatie atribuire prin licitatie publici
cu strigare prezenti gi de cdtre solicitanlii care au participat la procedurd. Lipsa
semndturii unuia dintre solicitanti participanli la procedurd nu atrage nulitatea procesului-
verbal.
60. Procesul-verbal, impreund cu documentele care au stat la baza organizdrii
procedurii de atribuire/licitatie atribuire prin licitatie publici cu strigare a locurilor de
parcare din parcarea de regedinfd se arhiveazd la Primdria Municipiului Slobozia. O copie
a procesului-verbal se poate transmite gi asociafiei de proprietari/locatari la cerere.
61. Contractele de inchiriere se vor semna. achifa 9i ridica de la sediul Primdriei
Municipiului Slobozia in termen de cel mult 30 zile de la adiudecare. intocmire. [n cazul
in care nu se respecti termenul de semnare, orice contract de inchiriere va fi anulat,
iar locr,rl de parcare devine vacant, firi alte formalitdli.

ln cazul in care participantul declarat cigtigitor in urma licitatiei publice cu
sumi mai mare decdt chiria de bazi, refuzi semnarea contractului, se blocheazi
orice alti atribuire pentru urmitoarele 12 lunt gi se interzice incheierea unui alt
contract de inchiriere pentru: acelagi solicitant, aceluiagi imobil gi pentru
autoturismul inscris la licitatia nefinalizati, iar cdgtigitor va fi declarat urmitorul
participant clasat, la ultima valoare a chiriei licitati de acesta. Totodatd, titularul
contractului de inchiriere, cu chirie licitati cu valoare mai mare decAt chiria de bazi,
rezlltazd de buna voie contractul intr-o perioadi mai mici de 12 luni de la data
intocmirii, ise aplicd aceleagi conditii de blocare la atribuire, exceptie de la aceasti
reguli fiind acceptate cazurile de instriinare imobil sau alte cazuri neimputabile
titularului de contract.

CAP lV.2 Procedura de atribuire a locurilor de parcare prin mijloace electronice

62. Sistemul informatic pentru gestiunea parcdrilor de regedinld trebuie sd permitdt
permite informarea cetdfenilor, in timp real, cu privire la disponibilitatea locurilor de
parcare, Tnregistrarea cererilor pentru oblinerea unui loc de parcare*jl , derularea
procesului de validarejt', atribuire a locurilor de parcare 9i desfigurarea licitatiei.
63. Solicitantul trebuie sd creeze un cont utilizator, furnizAnd datele personale, inclusiv
adresa de e-mail si numdrul de telefon unde poate fi contactat.



64. Solicitantul va verifica disponibilitatea locurilor de parcare de regedinli
vacante selecta parcarea Fi locul de parcare pentru care opteazd €i, va incdrca Tn contul
creat copii dupd de pe documentele necesare prevdzute la art. 51.
65. Dupi incdrcarea corectd a documentelor va primi pe adresa de e-mail numdrul de
inreqistrare al cereriiintra in procedura de verificare 9i validare.
66. in termen de doud zile lucrdtoare solicitantul va primi un rdspuns sub formi de
mesaj in sistemul electronic, cu privire la validarea sau invalidarea cererii sale cu privire
/a pentru solicitarea unui loc de parcare de regedinld.
67. Dupd validarea cererii, va selecta in sistemul electronic parcarea Si locul
pentru care opteazi, pentru a intra in procedura de atribuire prin licitatie publici.
Pentru a evita eventualele neconcordante intre harta electronici 9i situatia din teren,
inainte de a demara procesul de solitare electronici, solicitantul are obligatia de a
se documenta la fata locului (vizualizare in teren a locului solicitat). Pe harta parcirii
locul solicitat va fi marcat ca fiind in curs de adjudecare.
68. Atribuirea prin licitatie publici se desfigoari pe parcursul a 7 zile
calendaristice 9i se incheie dupi a 7-a zi la ora 24. dacd in acest timp nu se depune o
contestatie sau ne se depune o altd cerere pentru obtinerea aceluiasi loc de Darcare.
Timp in care, pentru acelagi loc de parcare se pot depune gi alte cereri de citre alti
solicitanli pentru oblinerea aceluiagi loc de parcare, in acest caz se are in vedere
prevederile art.74.
69. Tn situalia atribuirii locului de parcare solicitantul primeste un mesaj pe e-mail si/sau
telefon prin care i se comunici rezultatul atribuirii gi invitalia de a se prezenta la sediul
Primdriei Municipiului Slobozia dupd un in termen de 30 zile sd semneze, sd achite chiria
9i sd ridice contractul. ln cazul in care nu se respecti termenul de semnare, orice
contract de inchiriere va fi anulat, iar locul de parcare devine vacant, firi alte
formalitifi, plata fiind efectuati conform prevederilor cap. lll. CHlRlE.

70. Dupd incheierea licitaliei confirmarea pldlii chiriei locul oblinut se va marca in
sistemul electronic ca fiind ocupat gi se va emite cdtre D.A.D.P., trimestrial, un ordin de
serviciu pentru montarea pldculei cu numdrul autoturismului la locul de parcare atribuit.
7I. Dacd in termen de 30 de zile nu se respecti termenele scadente de plati de la
data atribuiriiintocmirii contractului gi nu se face confirmarea pl5lii locului de parcare
solicitat, acesta devine vacant gi disponibil pentru al{i solicitanli, iar contractul de
inchiriere se reziliazi, conform arf.26 din prezentul Regulament.
72. in cazul Tn care in perioada de atribuire prin licitafie publici de 7 zile sau
urmitoarele 48 de ore dupi inchidere se depune o contestalie, termenul de atribuire
finalizarea atribuirii prin licitatie publici se prelungegte cu_5 30 zile pentru solulionarea
contestafiei de citre comisia de contestafii.
73. Daci contestalia se valideaz6, atunci cererea de atribuire se respinge 9i locul de
parcare devine disponibil.
74. in cazulin care in perioada de atribuire de 7 zite se depun una sau mai multe cereri
de atribuire pentru acelali loc de parcare, termenul de atribuire se prelunqeqte cu 7 zile Fi
atribuirea se suspendd, solicitanlii vor fi informa,tii cu privire Ia procedura de licita{ie Fi vor
fi invitati la sediul Primdriei Municipiului Slobozia sd participe la licitatie publica cu striqare.
ln cazul in care in perioada de atribuire de 7 zile, de la data deschiderii solicitirii pe
loc, se depun una sau mai multe cereri de atribuire pentru acelagi loc de parcare, se
deschide automat licitatie electronici, care pornegte de la chiria de bazi cu pas de
supralicitare de 10 lei, proceduri in care fiecare participant este informat, in timp
real, in ceea ce privegte: ultima sumi licitati gi data la care se va incheia licitatia



(cele 7 zile se calculeazi de la prima solicitare a fiecirui loc de parcare, conform art.
68).
75. Cdgtigdtorul licitaliei va fi informat cu privire la cAgtigarea licitafiei 9i va primi
invitalia notificare (sms/e-mail/letric) de a se prezenta la sediul Primdriei Municipiului
Slobozia pentru semnarea contractului, achitarea chirieigi ridicarea contractului in termen
de cel mult 30 de zile de la adjudecare intocmirea contractului. ln cazul licitatiilor
electronice, cigtigitor va fi declarat participantul care a licitat suma cea mai mare.
76. Sisfemu/ informatic se ya actualiza cu rezultatele licitatiilor in termen de cel mult 48
de ore. in cazut in care participantul declarat cAgtigitor in urma licitatiei publice cu
sumi mai mare decdt chiria de bazi, refuzi semnarea contractului, se blocheazi
orice alti atribuire pentru urmitoarele 12 luni 9i se interzice incheierea unui alt
contract de inchiriere pentru: acelagi solicitant, acelagi imobil gi pentru
autoturismul inscris la licitafia nefinalizald' iar cAgtigitor va fi declarat urmitorul
participant clasat, la ultima valoare a chiriei licitati de acesta. Totodati, titularul
contractului de inchiriere, cu chirie licitati cu valoare mai mare decit chiria de bazi,
reziliazd de buna voie contractul intr-o perioadi mai mici de 12 luni de la data
intocmirii, ise aplici aceleagi conditii de blocare la atribuire, excepfie de la aceastii
reguli fiind acceptate cazurile de instriinare imobil sau alte cazuri neimputabile
titularului de contract.

cAp. v oBLTGATilLE BENEF|CIAR|LOR LOCURILOR DE PARCARE DE
REgEDTNTA

77. Prin prezentul regulament se stabilesc urmdtoarele obligalii Tn sarcina beneficiarilor
de locuri de parcare de regedinfd:

o sd achite Tn termenul legal chiria pentru locurile de parcare utilizate;
o sd nu ocupe in mod abuziv locul de parcare de regedinfd, fdrd a achita chiria

aferentd;
o sd respecte indicatoarele gi marcajele;
o sd pdstreze ordinea 9i curdlenia la locul de parcare;
. si nu subinchirieze, cesioneze sau orice alti formi de instriinare citre terfi a

locului de parcare de regedinti;
. si informeze biroul Evidenti Patrimoniu, din cadrul Primiriei Municipiului

Slobozia, de orice modificare interveniti in perioada de valabilitate a
contractului, conform art. 83;

. si nu blocheze intrarea gi iegirea celorlalte autoturisme in parcaj;
o sd nu execute lucrdri de reparalie gi intrelinere la autoturisme in spaliul de parcare

atribuit conform prezentei hotdrAri;
o sd nu intreprindd nicio acliune cu scopul de a obline venituri de la alli utilizatori, ca

urmare a folosirii locului de parcare atribuit;
o sd elibereze necondilionat locul de parcare in situalia efectudrii unor lucrdri edilitare

care necesiti ocuparea temporard a spaliului de parcare sau daci locului i s-a
atribuit de cdtre Consiliul Local o altd destinalie publici, cu restituirea sumelor
achitate anticipat pentru folosirea parcajului. Operatorul care efectueazi lucrdri
edilitare 9i de intervenlie gi nu aduce locul de parcare la starea iniliald, este obligat
la despdgubiri.

78. Contractul de inchiriere/comodat pentru persoane fizice poate fi reTnnoit, la
cererea titularului, cu incd 3 ani inainte cu 30 de zile fatd de termenul de expirare, cu



condilia actualizdrii documentelor de atribuire solicitate in prezentul regulament la art.
51 9i achitarea chiriei aferente locului de parcare, Tn condiliile prezentului regulament.

ln condifiile prezentului regulament actualizat igi pierd dreptul de reinnoire:
- contractele cu titular persoani juridici;
- contractele pentru cel de-al doilea loc de parcare atribuit per imobil,
titularul avAnd posibilitatea si opteze care dintre cele doui contracte
ramane in drept de folosinli.

79. in condi,tiile in care in termenul de 30 de zile pdnd la expirarea contractului de
inchiriere se inreqistreazd noi solicitdri pentru acelali loc de parcare. se va proceda la
de ru larea proced u ri lor de licitatie, conform prezentul ui Req u lame nt.

Reinnoirea tuturor contractelor de inchiriere/comodat se va face in condifiile
prezentului regulament actual izat.
80. Tn cazul in care titularul contractului de inchiriere/comodat nu Tl reinnoiegte in
termenul prevdzut de prezentul Regulament, conform art. 78, va pierde dreptul de
prelungire, iar locul de parcare va fi atribuit altor solicitanti devine vacant, in condiliile
prezentului Regu lament.
81. Titularul de contract de inchiriere/comodat poate solicita schimbarea locului de
parcare de regedinld in aceeagi parcare ori Tn parcdrile din aproprierea imobilului in care
acesta are domiciliul/regedinfa, Tn situa[ia ?n care existd locuri vacante, la cerere.

Titularul unui contract de inchiriere poate solicita schimbul locului de parcare,
acest schimb efectu6ndu-se doar prin reluarea procedurilor de atribuire prin licitafie
publici electronici din prezentul regulament, concomitent cu depunerea unei cereri
de reziliere conditionati pentru contractulin derulare.

Daci in urma noii licitatii:
- este declarat cAgtigitor, se incheie un nou contract de inchiriere, iar cel

detinut anterior se reziliazi;
- nu este declarat cAgtigitor, rimine valabil contractul deja detinut gi se

anuleazi cererea de reziliere conditionati.
Titularul unui contract de inchiriere pentru autoturismele tip hibrid sau full

electric, cit gi titularul unui contract de comodat, poate solicita schimbul locului de
parcare, acesta fiind operat direct.
82. in cazul Tnstrdindrii imobilului, locul de parcare atribuit devine vacant iar noul
proprietar poate face demersurile necesare pentru a obline un loc de parcare de regedinld,
conform prezentului Regulament. Daci titularul contractului igi achizitioneazi un alt
apartament in acelagi imobil sau intr-un imobil apropiat, acesta igi poate pistra
dreptul de folosinfi a locului de parcare, prin cerere scrisi transmisi citre Biroul
Evidenfi Patrimoniu, la care va ataga copia actului de proprietate a noului
apartament.

ln cazul in care intervine instriinarea autoturismului 9i nu mai poate face
dovada de drept de proprietate sau de folosinti a unui alt autoturism din categoria
acceptati de prezentul regulament locul de parcare atribuit devine vacant.

ln aceste cazuri, titularul contractului transmite cerere de reziliere insotiti de
copia actului de identitate 9i contractul in original, citre Biroul Evidenti Patrimoniu,
iar in lipsa acesteia, la autosesizare, se urmeazi procedura de vacantare specificati
la art. 36.
83. Titularul contractului de inchiriere/comodat este obligat sd informeze, in termen
de 30 de zile, in scris, Biroul Evidenfi Patrimoniu din cadrul Primdriei Municipiului
Slobozia, cu privire la orice modificare survenitd in perioada de valabilitate a contractului,



respectiv: instriinare imobil, instriinare autoturism, modificarea domiciliu/regedinti,
achizitie/construire garaj, schimbarea autoturismului, schimbarea numdrului de
inmatriculare, a numelui, a actului de identitate la expirare, etc. Orice modificare
intervenita in documentatia beneficiarului, in timpul derulirii contractului, ce
presupune o modificare in contract, se supun conditiilor prezentului regulament.

Contractului de comodat la care s-a atagat un certificat de incadrare in gradul
de handicap cu o perioadi de valabilitate limitati, la expirarea valabilitifii acestuia,
titularul de contract trebuie si lacil cunoscut in scris citre Biroul Evidenfi
Patrimoniu: dovada prelungirii valabilitifii certificatului. in cazul in care igi pierde
drepturile prin neprelungirea valabilitifii certificatului de incadrare in grad de
handicap, solicitii in scris rezilierea contractului sau acordul intocmirii unui
contract de inchiriere cu incetarea 9i preluarea valabilititii celui de comodat.
84. Contractul de inchiriere/comodat se reziliazil in cazul achizifiei sau construirii
unui garaj pe Teritoriul Administrativ al Municipiului Slobozia, indiferent de
amplasamentul acestuia pe domeniul public sau privat al municipiului sau pe
terenul unor persoane fizice sau juridice.

Cap. Vl CONTRAVENTII 9l SANCTIUNI

85. Constituie contravenfii la prezentul Regulament, Tn mdsura in care nu constituie
infractiuni potrivit legii penale, urmdtoarele fapte:
a) impiedicarea folosirii de cdtre titularul contractului de Tnchiriere/comodat a locului

de parcare atribuit conform prevederilor prezentului Regulament, in orice
modalitate;

b) parcarea in parcdrile de resedinfd a autovehiculelor, altele decAt cele menlionate la
art.4;

c) montarea unor insemne/plicute pentru rezentarea locului de parcare sau a unor
sisteme de blocare acces, altele decAt cele amplasate de administratia publicd
locald;

d) distrugerea marcajelor gi indicatoarelor, precum gi a Tnsemnelor/pldcutelor pentru
rczevarea locurilor de parcare;

e) neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajafilor Primdriei Municipiului
Slobozia sau a unitd[ilor/firmelor care executd lucrdri pentru administralia publicd
locald, in vederea efectudrii diverselor lucrdri de marcare, modernizare, lucrdri la
relelele edilitare etc. ;

0 cedarea, de citre titular, a drepturilor de a utiliza un loc de parcare de
regedinli citre o alti persoani fizici sau juridici;

g) blocarea intririi gi iegirii celorlalte autoturisme in parcaj;
h) parcarea in zonele special hagurate, zone de interzicere a stafionirii, din

cad ru l/a propierea/vec i nitatea parciri I o r de reged i nfi ;

i) ocuparea cu alte autovehicule a intririlor/iegirilor in/din parcirile de
regedinfi, a ciilor de circulatie, precum 9i a ciilor de acces citre imobile;

j) amplasarea in zona parcirilor de regedinfd, de obiecte/mecanisme de blocare
a locurilor de parcare, de materiale de construcfii, panouri sau alte obstacole
care sunt de naturi si limiteze vizibilitatea sau spafiul de manevri.

86. Faptele prevdzute la articolul 85 se sanclioneazd cu amendd contravenlionali
astfel:
a) faptele previzute la lit. a), b), d), e), 0, g), h), i), j) - cu amendd de la 300 lei la 600
lei;
b) faptele prevdzute la lit. c) - cu amendd de la 100 lei la 200 lei.



87. Contravenientul poate achita pe loc sau Tn termen de cel mull 48 de ore 15 zile de
la data incheierii sau comunicdrii procesului verbal de contravenlie, jumdtate din
minimul amenzilor prevdzute, conform O.U.G. nr. 212001 privind regimul juridic al
contraven[iilor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

88. Constatarea contraven{iilor 9i aplicarea sancfiunilor se face de cdtre anqaiatii
agentii constatatori din cadrul Poliliei Locale Slobozia
de cdtre Primarul Municioiului Slobozia"

89. Contravenlia se constati intr-un proces verbal incheiat de agentul constatator, in
care acesta stabilegte gi sancfiunea aplicatd.

90. Amenzile aplicate prin procesul verbal de constatare gi sanctionare se vor achita la
Directia de lmpozite gi Taxe Locale - Primdria Municipiului Slobozia.

9I. Procesul verbal de constatare a contraventiei neatacat cu pldngere
contraventionald, respectiv hotdrArea judecdtoreascd irevocabild prin care s-a
solulionat plAngerea, constituie titluri executorii.

cAP.Vil - DTSPOZtTil FTNALE

92. Prezentul Regulament intrd Tn vigoare in termen de 30 de zile de la data aducerii la
cunogtinf6 publica a Hotdrdrii Consiliului Local Slobozia de aprobare.

93. Abonamentele pentru locuri de parcare emise pana la acest moment isi pdstreazd
valabilitatea 1 an de la intrarea in vigoare a prezentului requlament, timp in care
titularul este obliqat sa solicite la sediul primdriei preschimbarea acestuia in contract
de inchiriere. Contractul tn
avea termen de valabilitate 3 ani.

Abrogat.
94. Dispozitiile prezentului regulament se vor actualiza in func[ie de modificdrile

legislative viitoare in domeniu 9i se vor completa cu normele privind circulalia pe
drumurile publice gi cu O.G. nr. 212001 privind regimul juridic al contraven[iilor, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare.

95. La intrdrile Tn Municipiul Slobozia vor fi afigate pldcute in care se va preciza cd in
Municipiul Slobozia, in intervalul orar 16:00 - 7:00, Tn zilele lucrdtoare, iar in zilele de
sAmbdt6, duminicd 9i sdrbdtorile legale, in mod continuu, in parcirile de regedinfd nu
pot parca maginile aflate in tranzit, conform Hotdrdrii Consiliului Local Slobozia.

in
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotirAre privind aprobarea Regulamentului pentru administrarea parcirilor

de regedin{i in Municipiul Slobozia

Proiectul de hotdrAre pe care il supunem analizei qi aprobdrii a fost promovat uftrare
Raportului de specialitate al Biroului Eviden!6 Patrimoniu inregistrat la Primdria Municipiului
Slobozia cu nr. 66486/08.07.202L

Prin HCL Slobozia w. 61129.03.2018 a fost modificatd qi actualizatd Anexa la HCL Slobozia
m. 255119.12.2017 privitoare la Regulamentul pentru atribuirea/ administrarea parcdrilor de regedinld
in Municipiul Slobozia.

In urma desfbgurdrii procesului de atribuire a locurilor de parcare de reqedin!6, precum qi a

informatizdrii procedurii privind acordarea locului de parcare s-au constatat diverse sihrafii ce nll au

fost prevdzute in Regulamentul mai sus amintit,
Astfel, pentru o mai bund eficientizare a activitdlii personalului din aparatul se specialitate al

Primarului in vederea deservirii in cele mai bune condifii gi in cel mai scurl timp a cetdlenilor
municipiului, s-a procedat la modificarea Regulamenflrlui. Printre cele mai imporlante modificdri
amintim urmdtoarele:

Acorclarea de drepturi privind gratuitatea gi atribuirea directd pentru persoanele ce de{in titlul
onorific de "militar veteran" gi "veteran", conf. O.U.G. 8212006 gi persoanelor ce delin titlul de eroii
martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romAne din decembrie 1989, conf, art. 3

alin. (1) lit b), precum gi urmaqii celor decedali prevdzufi de art. 3 alin. (1) lit a), urmagi definili
conform art. 3' lit. b) potrivit Legii nr. 34112004; acordarea de locuri de parcare prin atribuire directl
gi cu reducere de 50% din valoarea chiriei pentru autoturismele tip hibdd sau full electric,
beneficiarul locului de parcare trebuie sd facd dovada proprietdlii a cel pulin unuia dintre bunuri
(imobil/autotr:rism); pot participa la procedura de atribuire doar persoanele fizice ce delin autoturisme
inmatriculate qi inscrise pe raza Municipiului Slobozia, cu exceplia celor in leasing; trebuie fbcutd
dovada cd autoftlrismele au inspecfia tehnicd periodicd la zi; blocarea tn procedura de atribuire pentnr
12 luru gi interzicerea incheierii unui alt contract de inchiriere pentru acelagi: titular, imobil gi

autoturism inscris in contract, in caz de: neachitare a chiriei la termenele scadente, pentru solicitanfii
care sus{in o licitalie qi nu finalizeazd. p1rn sernnarea contractului gi in cazul in care titulanrl
contractului de inchiriere, cu chirie licitatd, renun{d la acesta intr-o perioadd mai mica de 12 luni; igi
pierd drep[Lrl tle reinnoire oontractele cu tihrlar persoanl juridicl qi contractele penttu cel cle-al doilea
loc de parcare atribuit per imobil, titularul avdnd posibilitatea sd opteze care dintre cele doud
contracte ramane in drept de folosintd.

De asemenea, se va considera contraventie cedarea, de cdtre titular, a drepfurilor de a utiliza
un loc de parcare de re;edin!6 cdtre o altd persoand, blocarea intrdrii gi iegirii celorlalte autoturisme in
parcaj; parcarea in zonele special haqurate, zone de hterzicere a staliondrii, din
cadmVapropierea/vecinatatea parcdrilor de reqedin{d; ocllparea cu alte autovehicule a

intrdrilor/iegirilor in/din parcdrile de reqedinld, a c[ilor de circulalie, precum gi a cdilor de acces cltre
imobile; amplasarea inzona parcdrilor de regedin{d, de obiecte/mecanisme de blocare a locurilor de

parcare, de materiale de construclii, panouri sau alte obstacole care sunt de naturd sd limiteze
vizibilitatea sau spaliul de manevr6.

Fald de cele enunlate rnai sus, supunem adoptarea prezentului proiect de hotlr6re privind
aprobarea noului Regulamen,t conform modificdrilor propuse in anexd, precum gi abrogarea HCL
Slobozia nr.61129.03.2018 privind modificarea gi inlocuirea Anexei la HotdrArea Consiliului Local
Slobozia nr. 255/19.12.2017 pi
parcdrilor de reqedin{d in Municipi f

pentru atribuirea/administrarea
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RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Hotdr6rea Consiliului Local Slobozia nr. 61129.03.2018 privind modificarea gi

inlocuirea Anexei la Hotdr6rea Consiliului Local Slobozia nr.255119.12.2017, a fost aprobat

Regulamentul privind Administrarea parc[rilor de regedin{d in Municipiul Slobozia care

stabilegte modul de gestionare qi funclionare al sistemului de parcare de re;edin![ in Municipiul

Slobozia.

Pe parcursul acestei perioade, in care am urmat mdsurile prevdzute in prezentul

regulament am constatat faptul cd exist[ situalii particulare ce nu au fost luate in considerare,

situalii noi aplrute, datorate actualizdrii legislatiei in domeniu, evoluliei electronice gi a nevoilor

beneficiarilor, incurajarea reducerii poludrii, reducerea birocrafiei, creqterea transparenfei qi a

eficienfei prin utilizarea tehnologiilor modeme Ei automatizarea fluxurilor administrative,

accesarea digitalizatd, a informaliilor gi dezvoltarea conceptului de smart city. Toate aceste

motive impun o analizd privind oportunitatca introduccrii unor modificdri qi complet[ri in

vederea adoptdrii unui nou Regulament privind Administrarea parcdrilor de regedintd in

Municipiul Slobozia.

Printre cele mai importante modificdri sunt urmdtoarele:

- acordarea de drepturi privind gratuitatea qi atribuirea direct[ pentru persoanele ce defin

titlul onorific de "militar veteran" gi "veteran", conf. O.U.G. 8212006 gi persoanelor ce delin

titlul de eroii-martiri si luptdtorii care au contribuit la victoria Revolutiei romAne din decembrie

1989, conf, art. 3 alin. (1) lit b), precum qi urmaqii celor decedali prevdzuli de art. 3 alin. (1) lit a),

urmagi definili conform art.3t lit. b) potrivit Legii nr.34112004;

- acordarea de locuri de parcare prin atribuire directd qi cu reducere de 50% din valoarea

chiriei pentru autoturismele tip hibrid sau full electric;

- beneficiarul locului de parcare trebuie sd facd dovada proprietd{ii a cel pu}in unuia

dintre bunuri (imobil/autoturism);

- pot participa la procedura de atribuire doar persoanele fizice ce de{in autoturisme



?nmatriculate qi inscrise pe raza Municipiului Slobozia, ce excep{ia celor in leasing;

- trebuie frcutd dovada cd autoturismele au inspeclia tehnicd periodicd la zi;

- blocarea in procedura de atribuire pentru 12 luni gi interzicerea incheierii unui alt

contract de inchiriere pentru acelaqi: titular, imobil gi autoturism, inscris in contract in caz de:

neachitare a chiriei la termen, pentru solicitanlii care sustin o licitalie cu sumd mai mare dec6t

chiria debazd. gi nu finalizeazdprin semnarea contractului gi in cazul in care titularul contractului

de inchiriere, cu chirie licitatd, renun!6 la acesta intr-o perioadd mai micd de 12 luni.

- iqi pierd dreptul de reinnoire contractele cu titular persoani juridicd gi contractele pentru

cel de-al doilea loc de parcare atribuit per imobil, titularul avAnd posibilitatea sd opteze care

dintre cele doud contracte ramane in drept de folosin{d.

De asemenea, se va considera contraventie:

- cedarea, de cdtre titular, a drepturilor de a ,l/riliza un loc de parcare de reEedinld cdtre o

altd persoand;

- blocarea intrdrii gi iegirii celorlalte autoturisme in parcaj;

- parcarea in zonele special hagurate, zone de interzicere a staliondrii, din

cadrul/apropierea/vecinatatea parcdrilor de reqedinfd;

- ocuparea ou alte autovehicule a intrdrilor/iegirilor in/din parcdrile de reEedin!6, a cdilor

de circulafie, precum qi a cdilor de acces cdtre imobile;

- amplasarea in zona parcdrilor de reEedinld, de obiecte/mecanisme de blocare a locurilor

de parcare, de materiale de construcfii, panouri sau alte obstacole care sunt de naturd sd limiteze

vizibilitatea sau spaJiul de manevr6.

in procedura de modificdri a prezentului Regulament am fost parteneri de consultdri cu

colegii din cadrul Direcfiei de Impozite qi Taxe Locale qi Polilia Locald Slobozia.

FaIFt de cele prezentate, propunem revocarea Hotdr6rii Consiliului Local Slobozia

61129.03.2018 privind modificarea qi inlocuirea Anexei la Hotdrdrea Consiliului Local Slobozia

rr. 255119.12.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea/administrarea parcdrilor

de reEedinld in Municipiul Slobozia qi aprobarea noului Regulament confotm modificdrilor

propuse in anex6.

u,
P -Eduard

Consilier juridic,
Badea-Dumitru Alexandru

$tefan Liliana-


