ROMANIA
JUDETUL NEAMT

MUNICIPIUL PIA TRA NEAMT
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind completarea Regulamentului de organizare ~i functionare a serviciului public de
administrare, intretinere ~i exploatare a parcarilor de re~edinta ~i a parcarilor inchiriate
institutiilor publice sau private de pe domeniul public ~i privat al Municipiului Piatra
Neamt
in temeiul prevederi/or art.3 a/in. I din Carta europeanii a autonomiei locale, adoptatii la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratijicatii prin Legea nr.19911997, ,,prin autonomie localii se in/elege dreptul $i
capacitatea efectivii ale autoritiifilor administrafiei pub/ice locale de a solufiona # de a gestiona, in cadrul
legii, in nume propriu #in interesul popula/iei locale, o parte importantii a treburi/or pub/ice";
Potrivit prevederi/or art. 7, art. 14 # art. 29 a/in.I lit. c din O.G. nr. 71 din 29.08.2002 privind
organizarea # func/ionarea serviciilor pub/ice de administrare a domeniului public# privat de interes local,
cu modijiciirile # completiirile ulterioare;
Consiliul Local al municipiului Piatra Neamt intrunit in ~edintli ordinarli;
Viiziind referatul de a pro bare Jnregistrat sub nr. 52.779 din 23.11.2015, prin care Consilierul local delegat
- d-nul Vasile Popescu propune completarea Regulamentului de organizare ~i funqionare a serviciului public
de administrare, intre\inere ~i exploatare a parciirilor de re~edin\ii ~i a parciirilor Jnchiriate institu\iilor publice
sau private de pe domeniul public ~i privat al Municipiului Piatra Neam\;
Examinand raportul de specialitate inregistrat sub nr. 53.117 din 23.11.2015, prin care Serviciul
Patrimoniu, Autoriziiri ~i Transport sus\ine completarea Regulamentului de organizare ~i func\ionare a
serviciului public de administrare, Jntre\inere ~i exploatare a parcarilor de re~edin\ii ~i a parcarilor Jnchiriate
institu\iilor publice sau private de pe domeniul public ~i privat al Municipiului Piatra Neam\;
Tiniind cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 ~i nr. 3 ale Consiliului Local;
"'"
Jn conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) ~i lit. d) ~i alin. 5 lit. a). art. 45 alin. 3 ~i ale art. 115
alin. lit. b) din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, republicatii, cu completiirile ~i modificiirile
ulterioare;
HOTARA~!TE:

Art.I - Se completeazii Regulamentul de organizare ~i funqionare a serviciului public de administrare,
intre\inere ~i exploatare a parciirilor de re~edin\ii ~i a parcarilor inchiriate institu\iilor publice sau private de pe
domeniul public ~i privat al Municipiului Piatra Neam\, aprobat prin H.C.L. 79 din 31.03.2015, conform anexei
la prezenta.
Art.2 - Primarul municipiului Piatra Neam\ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
primarului ~i S.C. Parking S.A. vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotiiriiri;
Art.3 - Prezenta se comunicii Prefectului Jude\ului Neam\ in vederea exercitiirii controlului de
legalitate, Serviciului Patrimoniu, Autoriziiri ~i Transport, S.C. Parking S.A. ~i Direqiei Economice pentru luare
la cuno~tin\ii ~i confonnare.
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Contrasemneazii:
Secretarul Municipiului,

Florin FECIC

Completare Regulament de organizare §i functionare a serviciului public de administrare, intre\inere §i
exploatare a parcarilor de re§edinta §i a parcarilor inchiriate institutiilor publice sau private de pe domeniul
public §i privat al Municipiului Piatra Neam\, aprobat prin H.C.L. 79 din 31.03.2015

Cap. IV, art. 22, se completeaza cu lit. i), cu urmatorul con\inut: ,,Gratuitatea pentru inchirierea unui
Zoe de parcare de rqedinfa ,,Luptiitorilor pentru Victoria Revolufiei Romdne din decembrie 1989" la adresa de
domiciliu de pe teritoriul administrativ al municipiului Piatra Neam{ ";
Cap. IV, art. 22, se completeaza cu lit. j), cu urmatorul con\inut: ,,Contractele pentru inchirierea
locurilor de parcare de re$edin{a se incheie pentru un singur Zoe de parcarelautoturism, cu excepfia situafiei in
care existii locuri de parcare disponibile/necontractate ";
Cap. IV, art. 22, se completeaza cu lit. k), cu urmatorul con\inut: ,,Contractele pentru locuri/e din
parciirile de re$edin{a se incheie cu persoane fizice sau juridice avdnd calitatea de proprietarlchiria$ al
imobilului deservit de parcarea respectivii, dacii face dovada de{inerii unui autovehicul, pe perioada de 1(un)
an, cu plata tarifului aprobat de ciitre Consiliul Local al municipiului Piatra Neamf";
Cap. VI, art. 28, se completeaza cu alin. 2, cu urmatorul continut: ,,Complementar aplicarii amenzii
contraven{ionale, se achita taxa in valoare de 50 lei pentru blocarea - deblocarea autovehiculului parcat in
locurile de parcare de re$edin{ii de domiciliu, cdt $i a autovehiculului parcat in locurile de parcare de rqedin{ii
domeniul public, amenajate dar necontractate";
Cap. VI, art. 26, se completeaza cu alin. 2, cu urmatorul con\inut: ,,Potrivit prevederilor legate in
vigoare, se procedeazii la blocarea ro{ii autovehiculului care este sta{ionat sau parcat neregulamentar pe
domeniul public al municipiului Piatra Neamf, (spafii verzi, trotuare), pe locul de parcare inchiriat prin
contract altei persoane sau care impiedicii utilizarea normalii a parciirii";
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RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotiirare privind completarea Regulamentului de organizare ~i
functionare a serviciului public de administrare, intretinere ~i exploatare a parcarilor de
re~edinta ~i a parcarilor inchiriate institutiilor publice sau private de pe domeniul public
~i privat al Municipiului Piatra Neamt, aprobat prin H.C.L. nr. 79 din 31.03.2015

Vazand referatul de aprobare nr. 52779 din 20.11.20 I 5 prin care Viceprimarul desemnat
al Municipiului Piatra Neam\, conform H.C.L. nr. 110 din 07.04.2015, di. Vasile Popescu
propune Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea ~i
completarea Regulamentului de organizare ~i funqionare a serviciului public de administrare,
intre\inere ~i exploatare a parcarilor de rqedin\a ~i a parcarilor inchiriate institu\iilor publice
sau private de pe domeniul public >i privat al Municipiului Piatra Neam\, aprobat prin H.C.L.
nr. 79 din 31.03.2015;
Avand in vedere faptul ca la sediul institu\iei noastre a fost depusa adresa nr. 52779 din
20.11.2015, prin care S.C. Parking S.A. solicita modificarea ~i completarea Regulamentului
de organizare >i func\ionare a serviciului public de administrare, \ntre\inere ~i exploatare a
parcarilor de re>edin\a ~i a parcarilor lnchiriate institu\iilor publice sau private de pe domeniul
public ~i privat al Municipiului Piatra Neam\, aprobat prin H.C.L. nr. 79 din 31.03.2015, cu
prevederile stipulate in Hotararile Consiliului Local nr. 305/24.11.2005, nr. 197/26.03.2008,
nr. 279/23.07 .20 I 0, nr. 450/25. 11.20 I 0, nr. 132/29.04.2011, nr. 232/20.07.2012, nr.
314/25.10.2012 ~i nr. 13/31.01.2014, hotiiriiri care nu se regasesc in prezentul Regulament de
organizarc ~i timctionare a serviciului public, astfel:
Cap. IV. art. 22. sc completeaza cu lit. i), cu urmatorul con\inut: ,,Gratuitarm pentrn
f'nchiricreu u1111i foe lie parcore cl<! re.>'eclin(cl .,LllJJfdtorilor jJentru V'icloria Revo/ufiei

!Jf
Romane din decembrie 1989" la adresa de domiciliu de pe teritoriul administ
municipiului Piatra Neam(';
Cap. IV, art. 22, se completeaza cu lit. j), cu urmatorul con\inut: ,,Contractele
inchirierea locurilor de parcare de re,edinfa se incheie pentru un singur
parcare/autoturism, cu excepfia situafiei in care exista locuri de par
disponibile!necontractate ";
Cap. IV, art. 22, se completeaza cu lit. k), cu urmatorul con\inut: ,,Contractele pentru
locurile din parcarile de re,edinfa se incheie cu persoane fizice sau juridice avand
calitatea de proprietar!chiria$ al imobilului deservit de parcarea respectiva, daca
face dovada de(inerii unui autovehicul, pe perioada de 1(un) an, cu plata tarifului
aprobat de catre Consiliul Local al municipiului Piatra Neamf";
Cap. VI, art. 28, se completeaza cu alin. 2, cu urmatorul con\inut: ,,Complementar
aplicarii amenzii contravenfionale, se achita taxa in valoare de 50 lei pentru blocarea
- deblocarea autovehiculului parcat in locurile de parcare de re$edin{ii de domiciliu,
cat $i a autovehiculului parcat in locurile de parcare de reJedin{a domeniul public,
amenajate dar necontractate";
Cap. VI, art. 26, se completeaza cu alin. 2, cu urmatorul con\inut: ,,Potrivit

prevederilor legale in vigoare, se procedeaza la blocarea ro(ii autovehiculului care
este sta(ionat sau parcat neregulamentar pe domeniul public al municipiului Piatra
Neam{, (spafii verzi, trotuare), pe loczil de parcare inchiriat prin contract altei
persoane sau care fmpiedica uti/izarea normalii a parciirit';
Luarea unor masuri pentru solu\ionarea situa\iei de mai sus, ar avea un impact pozitiv,
asigurandu-se locuri de parcare de re~edin\a pentru ceta\enii municipiului Piatra Neam\.
Avand in vedere prevederile art. 7, art. 14 ~i art. 29 alin. 1 lit. c din Ordonan\a Guvemului
nr. 71 din 29.08.2002 privind organizarea ~i func\ionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public ~i privat de interes local, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c
~i d, alin. 3 lit. c, alin. 5, lit. a ~i ale art. 115 alin. I lit. b din Legea administra\iei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Consideram ca proiectul de hotarare privind:
- completarea Regulamentului de organizare ~i func\ionare a serviciului public de
administrare, intre\inere ~i exploatare a parcarilor de re~edin\a ~i a parcarilor inchiriate
institu\iilor publice sau private de pe domeniul public ~i privat al Municipiului Piatra
Neam\, aprobat prin H.C.L. nr. 79 din 31.03.2015 cu urmatoarele prevederi:
• Cap. IV, art. 22, se completeaza cu lit. i), cu urmatorul con\inut: ,,Gratuitatea
pentru inchirierea unui foe de parcare de reJedin(a ,,Luptatorilor pentru
Victoria Revolufiei Romane din decembrie 1989" la adresa de domiciliu de pe
•

teritoriul adn1inistrativ al municipiului Piatra 1\'ean1f";
Cap. IV, art. 22, se completeaza cu lit. j), cu urmatorul con\inut: ,, Contractele
JJentru inchirierea locurilor de parcare de re~edinfii se incheie pentru un
singur foe de 11arcarelautoturism, cu excepfia situafiei in care existii locuri de
parcare disjJonibilelnecontractate ";

•

Cap. IV, art. 22, se completeaza cu lit. k), cu urmatorul con\inut: ,,Contractele
pentru locurile din parcarile de rqedinfa se incheie c11 persoane jizice sa11
j11ridice avand calitatca de proprietar/chiria$ al imobil11l11i deservit de
parcarea respectivcl. dacaface dovada definerii 111111i autovehicu/, pe perioada
de I (un) an, cu plata tarifi1lui aprohat de catre Consiliul Local al m11nicipi11l11i
Piatra ,\'ean1(";

•

Cap. VI, art. 28, se completeaza cu alin. 2. cu urmatorul con\inut:
,.Con11Jfe111entar OJJ!iciirii a1nen::.ii conlraven(ionale, se achitci taxa Fn va/oare

•

de 50 lei pentru blocarea - deblocarea autovehiculului parcat in locurile de
parcare de re~edin(a de domiciliu, cat $i a autovehiculului parcat in locurile
de parcare de rqedin(a domeniul public, amenajate dar necontractate";
Cap. VI, art. 26, se completeaza cu alin. 2, cu unnatorul con\inut: ,,Potrivit
prevederilor legale in vigoare, se procedeazii la blocarea ro(ii autovehiculului
care este sta(ionat sau parcat neregulamentar pe domeniul public al
municipiului Piatra Neam(, (spa(ii verzi, trotuare), pe locul de par e
inchiriat prin contract altei persoane sau care impiedicii utilizarea
~~~
parciirii";
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