
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
IIOTARARE NR. 3/ 

DIN 	.2O19 

Privind: Modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci 
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Munici iului Ţecuci, jud.Gala i; 

înregistrare şi data depuneni proiectului : ___ 9 / 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întruni în 	 data 
de 	2. (03, 	.2019; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrat ă  sub nr /?3 , 	. .20 1 9; 
- raportul de specialitate întocmit 51e Serviciul Administrarea domeniului public si 

privat, înregistrat sub nr.5 	/9. 	.2019; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. / 

In baza prcvederilor: 
- H.C.L. Tecuci 274/2017; 
- Minuta dezbaterii publice 13339/05.03.2019; 
- art.36 alin 2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.5,pct.2,alin.j din O.G. nr.71/2002 privind organizarea si func ţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 
-art.147 din Constitutia Romaniei; 
- Deciziei CCR 384/2018 , art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 Se aproba modificarea HCL 274/2017 privind Regulamentul de organizare si 
funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci dupa cum urmeaza: 

Art. 11 alin (1) lit b din Regulamentul de atribuire si folosire a locurilor de parcare in 
parcarile de resedinta din Municipiul Tecuci se modifica si va avea unnatorul cuprins: 
,,posesorilor de autovehicule veterani de razboi,beneficiari ai Decretului Lege 1 1 8/1 990 ,ai 
Legii 1 89/2000,numai in cazul in care atribuirea se face la taxa de baza;in caz de licitatie ,se 
achita taxa integrala licitata 

Art. 1 3 pct.2,alin(3) din Regulamentul de organizare si functionare al sistemului de 
parcare din Municipiul Tecuci se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
,,Pot beneficia de abonament tip riveran, conform celor de mai sus, numai persoanele fizice, 
doar pentru un singur autovehicul/solicitant si care nu inregistreaza datorii scadente la bugetul 
local. 

Art.32 alin.(2) se modifica si va avea urniatoru1 cuprins: 
,,Prin exceptie,locurile de parcare ramase libere dupa desfasurarea a trei sedinte de licitatie 
pot fi atribuite ,la cerere, solicitantilor ce indeplinesc criteriile de atribuire,inclusiv 
persoanelor fizice ce detin inmatriculate la adresa de domiciliu un numar de autovehicule mai 
mare decat numarul garajelor aflate in proprietate. 



Atribuirea se va face numai dupa expirarea unui termen de 7 zile calendaristice de la data 
depunerii cererii si numai daca in aceasta perioada nu a fost depusa o alta solicitare eligibila 
pentru acelasi loc de parcare.In caz contrar se va proceda la organizarea unei licitatii pentru 
locurile de parcare solicitate de mai multe persoane. 
Locurile ramase libere dupa a doua licitatie se pot atribui si proprietarilor de apartament,care 
nu au domiciliul la adresa respectiva,indiferent de localitatea de domiciliu,daca indeplinesc 
criteriile de atribuire. 
In cazul in care o persoana domiciliata in zona aronda -ta parcarii, posesor de autovehicul 
inregistrat la aceeasi adresa,dobandeste ulterior atribuirii locurilor de parcare un apartament in 
zona respectiva pentru care nu este eliberat abonament de parcare acesta va avea prioritate la 
atribuirea unui loc de parcare dupa expirarea ultimului abonament atribuit unui vecin pentru al 
doilea sau al treilea autovehicul" 
Art.2 Cu data prezentei orice prevederi con -trare se abroga. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 	 SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MlUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.  /77 3„9  
DIN 	/0, 	/ 9  

Privind: Modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci 

Sistemul de parcare in municipiul Tecuci este reglementat conform 

Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin HCL 274/2017. 

In aplicarea prevederilor documentului susmentionat in cursul anului 

2018 au fost organizate mai multe sedinte de licitatii pentru atribuirea locurilor 

de parcare de resedinta.Dupa desfasurarea acestora au ramas locuri neatribuite 

ce pot fi atribuite altor persoane 

Dintre acestea multe detin garaje ceea ce face imposibila participarea 

la procedura de atribuire chiar daca raman locuri disponibile.In acelasi timp una 

dintre conditiile impuse la atribuirea locurilor de parcare de resedinta este 

inexistenta debitelor fata de bugetul local aspect de care trebuie sa tina seama si 

beneficiarii parcarii tip riveran. 

Proiectul de hotarare a fost supus dezbaterii publice in data de 

04.03.2019 unde au participat si presedinti ai asociatiilor de proprietari 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre. 

PRIM 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
RAPORT DE SPECIALITATE NR.  /7-?(37 

DIN 	 k2/9 

Privind: Modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
organi7nre si funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci 

Potrivit art.36 alin 2 lit c) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată  în 2007, cu modificările i completărfie ulterioare, 
consiliile locale au atribuţii privind administrarea domeniului public i privat al 
unităţfi administrativ teritoriale. 

In confonnitate cu prevederile O.G. 71/2002 privind organizarea si 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si 

privat de interes local, activit ălfie specifice servicfilor de administrare a 

domeniului pubfic se face pe baza unui regulament aprobat de consiliul local. 
Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm că  proiectul de 

hotărâre indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate. 

Sef Serviciu ADPP 
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TECUCI 

X.19 (t3l O5o, .2OJŞ . 

MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 04 MARTIE 2019 

La Proiectul de Hotărâre privind Modificarea H.C.L. nr.274/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a sistemului 

de parcare din Municipiul Tecuci. 

În baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transpren ţa decizional ă  în 
administraţia publică, U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat Luni, 04.03.2019, ora 16.00 la 
Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în Sala de sedinte, dezbaterea public ă  a proiectului de 
hotărâre privind: Modificarea H.C.L.nr.274/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci. 

Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consultare pe site —ul oficial al institu ţiei 
la adresa www.primariatecuci.ro , în data de 06.02.2019. 

Iniţiatorul Proiectului de hot ărâre - Primarul Municipiului Tecuci. 
La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pân ă  la data de 21 .02.2019, 

s-a înregistrat o singur ă  recomandare scris ă, conform adresei nr.10860/21.02.2019. 
În vederea participării la dezbaterea public ă  s-au trimis 80 de invitaţii persoanelor 

juridice, persoanelor fizice, asociaţiilor de proprietari, etc. 
La dezbaterea public ă  participă  iniţiatorul proiectului de hot ărâre si un număr de 25 

persoane, conform tabelului anexat. 
edinţa este deschis ă  de către iniţiatorul proiectului de hot ărâre, cu o prezentare 

succintă  a proiectului. 
Domnul Primar precizeaz ă  că, după  data aplicării H.C.L. 274/2017, Regulamentul 

de organizare si funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci va avea o serie de 
modificări. 

De asemenea domnul Primar d ă  citire recomand ării scrise rir. 1 0 860/2 1 .02 .20 1 9 a 
domnului Mazilu. 

Domnul Primar anunţă  că, pentru o mai bun ă  desfă urare a dezbaterii publice 
persoanele care doresc s ă  se înscrie la cuvânt, o pot face. 

Domnul viceprimar Pintilie D - Locurile r ămase libere după  a doua licitaţie să  
poată  fi atribuite si proprietarilor de apartament, care nu au domiciliul la adresa respectiv ă , 
indiferent de localitatea de domiciliu. 

Domnul Primar - La ultima întâlnire comercian ţii din Piaţa centrală  au solicitat ca 
după  ora 14 cei care îi desfaoar ă  activitatea comercial ă  în pieţe să  aibă  locul de parcare fără  
a mai plăti o contravaloare. 

Domnul Ardeleanu T - Am înţeles că  domnul Mazilu a solicitat în recomandare sa, 
ca persoanele cu handicap si cele cu dificult ăţi de locomoţie (proprietari sau membri ai 
familiei), care pot face dovada st ării lor de sănătate, s ă  fie excluse de la procedura de licita ţie, 
dacă  acest lucru se aprob ă, de ce nu s-ar aproba si pentru veteranii de r ăzboi si pentru 
deportaţii sau deţinuţii politici. 
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Domnul Ene C-tin — " Dac ă  se poate modifica Regulamentul privind programul de 
parcare să  fie 24h din 24h, chiar dacă  se va modifica taxa." 

Domnul viceprimar Pintilie D —" Ar insemna blocarea ora şului pe timpul zilei." 
Domnul Catană  D — „Am dori amenajarea mai multor locuri de parcare, de asemenea 

sunt persoane care ocup ă  locuri de parcare care nu sunt inchiriate de ei." 
Domnul Primar — " in urm ătoarea perioadă  se vor aplica sanc ţiuni, atâta timp cât nu 

vii la o licitaţie dar Insă  vii pe domeniul public şi îl ocupi este o lipsă  de respect Impotriva 
celor care vin la o licitaţie ş  plătesc o taxa de parcare anuala. 

in următoarea perioadă  va intra in proprietatea U.AT —ului terenul de la fosta unitate 
de Jandarmi, vom Incerca In prim ă  fază, amenajarea unei parc ări." 

Domnul Patriche V — Domnul Patriche vrea s ă  ştie daca s-au stabilit m ăsuri/sanctiuni 
pentru cei care ocup ă  in mod abuziv un loc de parcare plătit. 

Domnul Andrei D - "Prima data Ii vom avertiza, apoi vom trece la sanc ţiuni, 
amenzile fiind intre 200-500 lei". 

Domnul Grosu C-tin — "S-a hotărât ca pe locurile de parcare inchiriate s ă  se scrie 
"rezervat". 

Domnul Primar — " Am o rugăminte pentru domnul Gradea şeful SADPP, in 
subordinea căruia se află  i Compartimentul monitorizare asocia ţii de proprietari/parc ări, aş  
dori ca numărul Politiei Locale s ă  fie obligatoriu afi şat la fiecare intrare 1n bloc precum i la 
avizier." 

Domnul Ene C-tin — "A ş  dori amenajarea unor locuri de parcare in zona APIA 
pentru cei ce nu de ţin nici un loc de parcare inchiriat". 

Domnul Primar specifica faptul c ă, la această  Intrebare a r ăspuns, terenul de la fosta 
unitate de Jandarmi va fi folosit pentru amenajarea unei parc ări. 

Domnul Druţă  —Intreabă  când se va ajunge cu amenajarea locurilor de parcare in zona 
Kaufland. 

Domnul Burlacu V — " in spatele blocului AG4, zona CEC, este o zona verde , care 
este 1n mare parte deteriorata, a ş  dori readucerea la forma ini ţială  a acestui spaţiu verde". 

Domnul Primar — "Aceasta zona are şanse 90% să  intre in reabilitare". 
Având in vedere că  nu mai sunt alte puncte de vedere , dezbaterea public ă  de astăzi 

privind " Modificarea H.C.L. nr.274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci" se consider ă  Incheiată . 

PRIMAR 
SECRETAR 

T'.A.T. Municipiul Tecuci 

Responsabil pentru relaţia 
cu societatea civllă  


