Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 40 din 28.02.2022
APROBAT,
PRIMAR
ANDREI CARABELEA

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a
parcărilor publice cu plată precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare
a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar de pe domeniul public şi privat
al Municipiului Piatra-Neamț
CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic pentru administrarea, întreținerea și
exploatarea parcărilor publice cu plată precum şi a serviciului de blocare, ridicare, transport,
depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar de pe
domeniul public şi privat al Municipiului Piatra-Neamț în conformitate cu reglementările, cu
modificări şi completări ulterioare prevăzute în:
1. O.G.nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare;
3. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
4. O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
5. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. Legii nr.155/2010 - Legea poliţiei locale.
7. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
8. Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
cu modificările și completările ulterioare;
9. Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, modificată și completată;
10. Prevederile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor
contravenționale, modificată și completată;
11. Normativul pentru proiectarea şi executarea parcărilor pentru autoturisme, indicativ NP
24-97/1997;
12. Prevederile Legii nr. 448/2006 privind promovarea intereselor persoanelor cu dizabilităţi
fizice;
13. O.G. nr. 2l/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
14. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativteritoriale;
15. H.G. nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativteritoriale, precum şi cu orice alte prevederi legale incidente.
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Obiectul principal al Regulamentului îl constituie asigurarea fluidizării circulației rutiere
și siguranța circulației pietonale, accesibilitatea la locuri de parcare pentru autovehicule,
eliberarea domeniului public, contribuția la creșterea calității și atractivității mediului urban și a
proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu.
Art. 2. În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:
a) Parcarea – reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării vehiculelor,
semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului
sau restul domeniului public și privat.
b) Parcările cu plată – sunt acele spaţii destinate parcării temporare a autovehiculelor,
amenajate pe domeniul public sau privat al Municipiului Piatra-Neamţ pentru utilizarea
cărora se percepe tarif de staționare.
c) Parcometru - aparat de taxare automat, electronic pentru eliberat tichete prin intermediul
căruia se încasează anticipat taxele de parcare reprezentând contravaloarea prestării
serviciului de staționare a mijloacelor auto pe locurile de parcare.
d) Vehiculul fără stăpân – este vehiculul de orice categorie, fără plăcuţa de înmatriculare sau
alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut.
e) Vehicul abandonat – este vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat
al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, de cel puţin 6 luni, al cărui proprietar
sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă
condiţiile legale pentru a circula pe drumurile publice.
f) Exploatarea parcării - activitatea de punere a parcării la dispoziția utilizatorilor în
vederea parcării autovehiculelor/vehiculelor și de obținere de venituri din această
activitate prin încasarea de taxe și tarife, în conformitate cu dispozițiile legale.
g) Autovehicul - orice vehicul care se deplasează prin propulsie proprie, cu dimensiunile
maxime de 5,2 m lungime și 2,1 m lățime (fără oglinzi), cu masa maximă autorizată mai
mică de 3,5 tone și care nu efectuează transport de călători sau de marfă, cu excepția
autovehiculelor cu două sau trei roți. Din categoria autovehiculelor nu fac parte
tractoarele, mașinile și utilajele autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări.
h) Ridicarea autovehiculului - reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care agentul
constatator (poliţistul rutier sau polițistul local) o poate dispune pentru nerespectarea
dispozițiilor prezentului Regulament.
CAPITOLUL II: OPRIREA, STAŢIONAREA ŞI PARCAREA VEHICULELOR PE
REŢEAUA STRADALĂ ȘI PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI
PIATRA-NEAMŢ
Art. 3. Oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor pe drumul public este permisă numai în
condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi în
Regulamentul de aplicare din H.G. nr.1391/2006.
Art. 4. Vehiculul oprit sau staţionat pe drumul public trebuie aşezat lângă şi în paralel cu
marginea drumului, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune
altfel. Motocicletele fără ataş, ciclomotoarele şi bicicletele pot fi oprite sau staţionate şi câte două
una lângă alta.
Art. 5.(1) Parcarea/Amenajarea locurilor de parcare a autovehiculelor pe raza Municipiului
Piatra-Neamţ este permisă numai cu avizul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi în condiţiile
stabilite prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ.
(2)Parcarea autovehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop,
semnalizate prin indicatoare şi/sau marcaje. În aceste locuri vehiculele va trebui aşezate unul
lângă altul, conducătorii lor având obligaţia să respecte şi celelalte reguli stabilite pentru
staţionare.
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(3)Locurile de parcare semnalizate şi marcate corespunzător, destinate persoanelor cu handicap,
vor fi folosite în exclusivitate de către persoanele care dovedesc cu acte încadrarea într-o grupă
de handicap şi care au aplicat în colţul din stânga jos al parbrizului semnul distinctiv.
CAPITOLUL III: AMENAJAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA LOCURILOR
DE PARCARE CU PLATĂ
Art. 6. Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare cu plată se realizează de către
UAT Municipiul Piatra-Neamţ conform hotărârilor Consiliului Local. Tarifele, reducerile şi
gratuităţile se propun anual de către administratorul parcării şi se supun aprobării Consiliului
Local.
Art.7. (1) Pentru ocuparea unui loc de parcare publică cu platăeste obligatorie plata anticipată a
tarifelor/taxelor/abonamentelor. Toate taxele/tarifele de parcare, indiferent de denumirea şi
destinația acestora, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț.
(2) Durata de staționare în parcările cu plată şi perioada sau intervalul orar în care este
obligatorie plata tarifelor de parcare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului
Piatra-Neamț.
(3) Tarifele orare de parcare, durata de staționare în parcările cu plată şi perioada sau intervalul
orar în care este obligatorie plata tarifelor de parcare vor fi afişate pe panourile informative
amplasate în parcările publice cu plată.
Art. 8 (1) În parcările publice vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn international,
locurile de parcare gratuite/fără plată, ale mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.
(2) Persoanele cu handicap, la cerere, pot beneficia de o legitimație pentru locurile de parcare
gratuite/fără plată în locurile marcate şi semnalizate în acest sens. Autovehiculul care transportă
o persoană cu handicap posesoare de legitimație beneficiază de parcare gratuită/fără plată.
Legitimația se eliberează de către Primăria Municipiului Piatra-Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă
Socială.
(3) Locurile de parcare semnalizate şi marcate corespunzător, destinate persoanelor cu handicap,
vor fi folosite în exclusivitate de către persoanele care dovedesc cu acte încadrarea într-o grupă
de handicap şi care au aplicat în colţul din stânga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de
Ministerul Sănătăţii.
(4) Este interzisă folosirea oricăror dispozitive sau altor mijloace care îngrădesc accesul în
locurile de parcare.
CAP. IV DELIMITAREA ZONELOR DE PARCARE ȘI TAXARE ÎN PARCĂRILE
PUBLICE CU PLATA ORARĂ
Art. 9. În municipiul Piatra-Neamț se instituie zone de taxare cu plata orară, respectiv zonele
A,B şi C conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament.
Art.10 (1) În zonele menţionate la art. 9 este permisă parcarea, cu plata tarifului de parcare
aprobat de Consiliul Local, tarif ce va fi menționat pe indicatoare şi panouri adiționale.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin.(1):
a) autovehiculele aflate în misiune (MAI, Poliție, Poliție Locală, MAPN, Pompieri,
Ambulanță, SRI, STS, SPP, SIE, Ministerul Public, Ministerul Justiției etc.) și cele aflate
la intervenții pe domeniul public/privat, inscripționate sau semnalizate corespunzător;
b) taxiurile staționate în spațiile special amenajate cu număr de locuri prestabilit;
c) Autovehiculele autorizate de Primăria Piatra-Neamț.
d) Autovehiculele cu propulsie electrică şi alte tehnologii nepoluante (exemplu: hidrogen);
(3) Ocuparea unui loc de parcare este permisă în baza unui tichet de parcare eliberat de
parcometre sau prin utilizarea sistemului de plată a taxei de parcare prin SMS la număr scurt
afişat. Tichetul de parcare va fi afişat pe bordul autovehiculului, astfel încât să fie vizibil din
exterior.
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(4) Locurile de parcare aferente instituțiilor publice şi de interes public pot fi utilizate pe bază de
abonamente nominale eliberate la cererea instituțiilor respective. Abonamentele sunt nominale și
se eliberează anual/lunar contra unei taxe stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al
Municipiului Piatra-Neamț. Abonamentele sunt valabile conform programului: LUNI - VINERI:
08.00 - 18.00; SÂMBĂTĂ: 08.00 - 14.00; DUMINICĂ: nu se tarifează.
(5) Locurile de parcare prevăzute la alin. (4) aferente instituțiilor publice de interes public vor fi
marcate şi semnalizate corespunzător, iar ocuparea lor de către alți utilizatori decât posesorii de
abonamente nominale este interzisă pentru intervalul stabilit. În afara acestui interval, locurile de
parcare pot fi ocupate în condițiile prevăzute la alin. (1) cu plata tarifului corespunzător.
(6) Este interzisă parcarea pe locurile publice cu plată a autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5
tone sau cu o lungime mai mare de 5 metri, cele care au ca utilitate transport persoane, transport
mărfuri.
CAP. V ADMINISTRAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA LOCURILOR DE
PARCARE PUBLICĂ CU PLATA AMENAJATE PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL
MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMȚ
Art. 11. Administrarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare cu plată se realizează de
către UAT Municipiul Piatra-Neamț.
Art. 12. În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare cu plata orară sunt spațiile special
amenajate, delimitate prin marcaje verticale sau orizontale.
Art. 13. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze regulamentar vehiculul astfel încât
săocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare
aflate în imediata apropiere.
Art. 14. (1) În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 republicată
2008, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, fiecare parcare
publică cu plată va avea 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri
de parcare, marcate și semnalizate corespunzător, ce vor fi rezervate parcării gratuite a
mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.
(2) Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație
beneficiază de parcare gratuită.
(3) Aceste autovehicule vor avea afișat la vedere pe bordul autovehiculului cardul-legitimație
pentru atestarea acestui drept, acesta fiind eliberat individual, la cererea beneficiarului, de către
autoritățile locale competente în a căror rază de acțiune își au domiciliul beneficiarii.
Art. 15. (1) În Municipiul Piatra-Neamț, parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile
special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare și/sau marcaje, unde vehiculele va
trebui așezate unul lângă altul, utilizatorii vehiculelor având obligația să respecte și celelalte
reguli stabilite pentru staționarea vehiculelor în aceste locuri de parcare (plată tarif, expunere
tichet/abonament în mod vizibil din exterior, interval orar preplătit, marcaje de ghidare sau zone
hașurate, cale de rulare, cale de acces în/şi din parcare, locuri rezervate pentru persoane cu
handicap, păstrarea curățeniei etc.).
(2) Parcările publice cu plată pe domeniul public/privat al Municipiului Piatra-Neamț vor
funcționa în regim „cu plată", după următorul program: LUNI - VINERI: 08.00 - 18.00;
SÂMBĂTĂ: 08.00 - 14.00; DUMINICĂ: nu se tarifează. În acest interval orar, staționarea
vehiculelor în parcările publice cu plată este permisă numai după plata unui tarif (orar, zilnic,
lunar, anual) și cu respectarea intervalului de timp preplătit.
(3) Parcările cu plată pe domeniul public/privat al Municipiului Piatra-Neamț pot fi utilizate
doar pentru parcarea autovehiculelor a căror masă totală maximă autorizată este de până la 3,5
tone sau cu o lungime mai mică de 5 m şi care nu are utilitate de transport marfă sau persoane.
(4) Încasarea tarifelor se efectuează de către administratorul parcării prin intermediul aparatelor
denumite„distribuitoare de tichete de parcare”/„parcometre” cu taxarea/autotaxarea utilizatorilor
vehiculelor, punctul/punctele de încasare fiind în locațiile parcărilor și/sau la sediul
PAG 4 DIN 9

administratorului parcării, acestea oferind posibilitatea utilizatorului/utilizatorilor plăților cu
numerar (monedă și bancnotă), cu cardul, cu telefonul.
(5) Plata tarifului se efectuează de către utilizatorul vehiculului, la începutul perioadei de timp
pentru care a optat ca vehiculul săstaționeze în parcarea publică cu plată.
(6) Utilizatorul vehiculului va expune tichetul sau abonamentul de parcare pe bordul vehiculului
(în interior) în mod vizibil din exterior, astfel încât să poată fi citite (verificate) informațiile
înscrise pe acestea.
(7) Abonamentul (anexa nr.4 la prezentul regulament) de parcare este valabil numai dacă este
eliberat de către administratorul parcării publice cu plată și numai pentru vehiculul al cărui
număr de înmatriculare este înscris pe respectivul abonament.
(8) Tichetele sau abonamentele de parcare care sunt valabile pot face dovada plății tarifului de
parcare, doar în cazul în care sunt expuse pe bordul vehiculului (la interior) în mod vizibil din
exterior, astfel încăt să poată fi citite (verificate) informațiile înscrise pe acestea.
(9) Efectuarea plății prin intermediul telefoniei mobile prin SMS, poate fi verificată de către
reprezentantul administratorului parcării prin accesarea aplicației și verificarea numărului de
înmatriculare al vehiculelor.
(10) Tichetele și abonamentele de parcare sunt valabile în limita intervalului de timp preplătit, în
toate parcările publice cu plată din Municipiul Piatra-Neamț ce se află în administrarea UAT
Municipiul Piatra-Neamţ.
(11) Locurile de parcare semnalizate și marcate corespunzător, rezervate parcării autovehiculelor
persoanelor cu handicap, vor fi utilizate în exclusivitate de către persoanele care dovedesc cu
acte încadrarea într-o grupă de handicap și care au afișat la vedere pe bordul autovehiculului
cardul-legitimație pentru atestarea acestui drept.
(12) În parcările publice cu plată pe domeniul public/privat al Municipiului Piatra-Neamț,
vehiculele vor fi așezate unul lângă altul, în limita locurilor libere existente, cu respectarea
indicatoarelor și/sau marcajelor de ghidare, a zonelor hașurate, a căilor de rulare, a căilor de
acces în/şi din parcare etc.
(13) La parcarea autovehiculelor utilizatorilor acestora li se recomandă să nu-și lase bunuri de
valoare în autovehicule, iar dacă le lasă, au obligația să își asigure bunurile lăsate în interiorul
autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motor și portbagajului, a geamurilor, trapei,
busonului rezervor etc., administratorul parcării nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea
acestora.
(14) Utilizatorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai acestora vor menține curățenia în locurile
de parcare și nu vor depozita niciun fel de materiale în parcările publice cu plată, resturile și
deșeurile fiind aruncate în coșurile de gunoi instalate.
(15) Utilizatorii autovehiculelor si ceilalti ocupanti ai acestora sunt obligati sa respecte normele
PSI (prevenirea si stingerea incendiilor) specifice, acestia find direct raspunzatori pentru
eventualele prejudicii cauzate.
(16) Utilizatorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai acestora sunt obligați să nu întreprindă
nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării cât
și utilizatorilor acesteia.
(17) Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii cât și altor autovehicule sau
componente ale parcării pe timpul utilizării acestora vor fi suportate de persoanele vinovate, cu
excluderea răspunderii administratorului parcării.
(18) Prevederile prezentului Regulament se aplică și vehiculelor destinate aprovizionării,
transportului de marfă, precum și serviciului de taximetrie.
(19) Vor fi scutite de plata tarifului de parcare, dacă sunt în timpul unei acțiuni de intervenţie,
autovehiculele destinate pentru remedierea avariilor drumurilor, reţelelor tehnico-edilitare şi care
aparţin administratorilor acestor reţele sau cele care desfăşoară lucrări de reparaţii/modernizare,
cele destinate tractării autovehiculelor/vehiculelor avariate, abandonate sau staţionate
neregulamentar, cele aparţinând societăţilor de salubrizare şi întreţinere zone verzi care
desfăşoară activităţi specifice.
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Art. 16. (1) Administratorul parcării poate introduce, dacăeste necesar, abonamente zilnice,
lunare, trimestriale sau anuale valabile pentru parcările publice cu plată pe care le administrează.
(2) Tarifele pentru abonamente vor fi propuse de către administratorul parcării, nu vor depăși
tarifele orare cumulate și vor fi aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului
Piatra-Neamț.
(3) Abonamentele vor avea tarife diferențiate pentru persoane fizice și persoane juridice.
(4) Tarifele, reducerile și gratuitățile se propun anual de către administratorul parcării și se supun
aprobării Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț.
Art.17. Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de către reprezentanți ai
administratorului parcării care vor purta un echipament distinct și ecuson și vor avea următoarele
sarcini și atribuții:
1. Verificarea stării părții carosabile, a bordurilor, a marcajelor, a indicatoarelor și
panourilor adiționale din parcările administrate;
2. Verificarea stării spațiului de parcare în ceea ce privește salubrizarea și deszăpezirea
acestuia;
3. Verificarea distribuitoarelor de tichete de parcare si buna functionare a acestora;
4. Luarea masurilor necesare pentru intretinerea in bune conditii a acestor spatii de parcare
si a distribuitoarelor de tichete de parcare;
5. Verificarea modului de parcare a vehiculelor (respectarea efectuării plății tarifelor,
expunerea tichetelor sau abonamentelor de parcare și a respectării intervalului orar
preplătit, respectarea marcajelor, respectarea rezervării locurilor pentru persoanele cu
handicap) și luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care există deficiențe sau
abateri (sancţiunea complementară de blocare roatăvehicul, ridicare vehicul, sancționare
utilizator vehicul).
6. Îndrumarea cetățenilor și rezolvarea solicitărilor îndreptățite adresate de către aceștia.
Art. 18. Verificarea plății tarifelor este efectuată de către reprezentanți ai administratorului
parcării, prin verificarea vizuală și constatarea următoarelor:
1. Expunerea/neexpunerea tichetelor sau abonamentelor de parcare pe bordul vehiculelor, în
mod vizibil din exterior, astfel încât să poată fi citite (verificate) informațiile încrise pe
acestea;
2. Corespunderea numărului de înmatriculare înscris pe abonamentul de parcare cu numărul
de înmatriculare al vehiculului pe bordul căruia este afișat abonamentul de parcare;
3. Valabilitatea tichetelor sau abonamentelor de parcare la data, ora și minutul la care se
efectuează verificarea acestora (încadrarea în intervalul de timp preplătit);
4. Efectuarea/neefectuarea plății tarifelor prin intermediul telefoniei mobile cu utilizarea
aplicației de plată prin SMS pentru numărul de înmatriculare al autovehiculului respectiv
și încadrarea în intervalul de timp preplătit.
Art. 19. Intrarea în parcările publice cu plată și utilizarea acestora pentru staționarea vehiculelor
reprezintă acordul tacit al utilizatorului vehiculului privind aplicarea dispozițiilor prezentului
Regulament, inclusiv a prevederilor referitoare la blocarea și/sau ridicarea, transportul și
depozitarea în locuri speciale a vehiculelor parcate neregulamentar sau cu încălcarea prezentului
Regulament, precum și cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocării și/sau ridicării,
transportării și depozitării vehiculelor.
Art. 20.(1) Încălcarea prevederilor Art. 15 alin. (1) - (12), constituie contravenție și se
sancționează cu amendă cuprinsa de la 200 lei la 2000 lei sau Avertisment putând fi însoţită şi de
sancţiunea complementară de blocare roată vehicul conform tarifelor aprobate1 după cum
urmează:
a. Amplasarea/construirea de țarcuri pe locurile de parcare cu plată, montarea ilegală a
unor însemne/plăcuțe pentru rezervarea locului de parcare sau amplasarea/utilizarea
1

prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ percepute în gestiunea directă a serviciului public de
administrare, întreținere și exploatare a parcarilor publice cu plată precum şi a celui de blocare, ridicare, transport,
depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt stationate sau parcate neregulamentar de pe domeniul public şi
privat al Municipiului Piatra Neamț
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neautorizată de către utilizator a unor sisteme de blocare acces sau de menţinere
liberă a locului de parcare - amendă 200 ÷ 500 lei;
b. Distrugerea platformei de parcare - amendă 1000÷2000 lei și obligativitatea aducerii
la starea inițială;
c. Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaților Primăriei Municipiului
Piatra Neamţ sau a unităților aflate în subordinea acesteia în vederea efectuării
diverselor lucrări de marcare, modernizare, etc.- amendă 500÷1000 lei;
d. Blocarea căii de acces privind intrarea/ieșirea în parcarea cu plată și/sau blocarea
accesului privind intrarea/ieșirea de pe locurile de parcare cu plată - amendă
1000÷1500 lei;
e. Efectuarea de lucrări de reparații a autovehiculului în perimetrul parcării - amenda
200÷400 lei;
f. Amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje, înscrisuri care să indice sau să
sugereze rezervarea locurilor de parcare fară drept- amenda 1000÷1500 lei;
(2) În toate cazurile pe lângă amenda contravențională se poate opta și pentru aplicarea măsurii
complementare de blocare/ridicare a autovehiculului.
(3) Ocuparea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități constituie contravenție și
se sancționează conform legislației specifice.
Art. 21.(1) Constatarea săvârşirii contravenției şi aplicarea sancțiunilor contravenționale
prevăzute de art. 20 al prezentului Regulament se realizează de către reprezentanții
administratorului parcării împuterniciți în acest sens prin dispoziția Primarului Municipiului
Piatra-Neamț, denumiți agenți constatatori şi de reprezentanții Poliției Locale unde este cazul.
(2) Prevederile prezentului regulament referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări ulterioare.
Art. 22. (1) Agentul constatator va încheia un proces-verbal de constatare și sancționare a
contravenției care se va înmâna sau, după caz, se va comunica în copie utilizatorului vehiculului.
Încheierea și comunicarea procesului-verbal se vor efectua în conformitate cu prevederile O.G.
nr.2/2002, de către agentul constatator.
(2) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data
săvârșirii faptei.
(3) Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a
contravenției nu a fost comunicat în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii.
(4) Procesul-verbal poate fi contestat la Judecătoria Piatra-Neamț, în termen de 15 zile de la data
comunicării.
(5) Procesul-verbal necontestat devine titlu executoriu.
(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator
făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(7)Plata amenzii se achită, prin mijloace de plată online în contul dedicat
RO03TREZ49121A470400XXXX deschis la Trezoreria Neamț, prin instituţii de credit
autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile Direcției de Taxe și Impozite a
Municipiului Piatra-Neamț ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile
bugetelor locale. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau
se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail la parcari@primariapn.ro.
CAP. VI BLOCAREA, RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI
ELIBERAREA VEHICULELOR STAȚIONATE/PARCATE ÎN PARCĂRILE PUBLICE
CU PLATĂ - DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMȚ,
ATUNCI CÂND SE CONSTATĂ ÎNCALCAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI
REGULAMENT DE CĂTRE UTILIZATORII VEHICULELOR ÎN CAUZĂ
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Art. 23.Reprezintă încălcări ale prevederilor prezentului Regulament și se vor sancționa prin
aplicarea sancțiunii complementare a blocării vehiculului și sancționarea contravenţională
autilizatorului acestuiaîn următoarele situații:
(1) Utilizatorul vehicului nu a expus tichetul sau abonamentul de parcare pe bordul
vehiculului în mod vizibil din exterior astfel încât să poată fi citite (verificate) informațiile
înscrise pe acestea și în aplicația de plată tarife prin SMS, numărul de înmatriculare al
vehiculului nu figurează cu timp valabil plătit la momentul efectuării verificării;
(2) Utilizatorul vehiculului nu a respectat marcajele din parcarea publică cu plată,
inclusiv zone hașurate din interiorul sau zonele de delimitare a parcării.
Art. 24. Urmare a celor constatate, reprezentanții administratorului parcării vor întocmi un
proces-verbal de constatare și vor aplica sancțiunea complementară a blocării vehiculului.
Art. 25. Administratorul parcării va percepe un tarif de blocare - deblocare de la utilizatorii
vehiculelor asupra cărora a fost aplicatăsancţiunea complementară a blocării vehiculului.
Art. 26. Menținerea dispozitivului de blocare omologat mai mult de 24 ore de la data și ora
aplicării acestuia, atrage după sine majorarea tarifului de blocare - deblocare cu 25 % pentru
fiecare zi în care vehiculul menține aplicat dispozitivul de blocare omologat.
Art. 27. Este interzisă distrugerea dispozitivului de blocare omologat. Distrugerea dispozitivului
de blocare conduce la plata prejudiciului creat.
Art. 28. Se dispune ridicarea, transportul și depozitarea, pe un teren stabilit de către Primăria
Municipiului Piatra-Neamț și amenajat în acest sens, a autovehiculelor în următoarele situații:
(1) Vehiculele staționate/parcate în parcările publice cu plată aparținând domeniului
public/privat al Municipiului Piatra-Neamț fără respectarea prevederilor prezentului Regulament,
asupra cărora a fost aplicatăsancțiunea complementarăa blocării vehiculului și care mențin
dispozitivul de blocare mai mult de 24 de ore de la data efectuarii blocării.
(2) Autovehicule staționate neregulamentar pe locuri dedicate persoanelor cu dizabilități.
(3) Autovehicule staționate neregulamentar conform Codului Rutier.
Art. 29 (1) În toate cazurile ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului se realizează pe baza
Dispoziţiei de Ridicare conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament, întocmită în scris de
către polițistul rutier respectiv polițistul local care constată staționarea neregulamentară;
(2) Dacă utilizatorul vehiculului folosește locul de parcare rezervat persoanelor cu handicap
neavând afișat la vedere cardul-legitimație de atestare a acestui drept sau documente care
dovedesc încadrarea într-o grupă de handicap se aplică sancţiunea complementară de ridicare
conform Legii nr. 448/2006.
(3) Programul de ridicare, transport şi depozitare se desfăşoară pe durata a 24 de ore;
(4) Programul de restituire a autovehiculelor sau remorcilor depozitate în spaţiile special
amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata 24/24, 7/7.
Art. 30. Având în vedere aplicarea măsurii tehnico-administrative de ridicare, transport și
depozitare a vehiculului aflat în situația descrisă la art. precedent administratorul parcării va
încheia Fişa vehiculului ridicat - conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament, care va conține
informații referitoare la data, ora și locul ridicării, numele și prenumele persoanei care efectuează
operațiunile de ridicare, unitatea din care acesta face parte, numele și prenumele polițistului
rutier sau local care a dispus ridicarea, unitatea din care acesta face parte, numărul și data
dispoziției de ridicare, date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului,
prevederile legale încălcate care au dus la aplicarea sancțiunii complementare a blocării
vehiculului și a ridicării, transportării și depozitării vehiculului, mențiuni privind înregistrarea
foto a staționării vehiculului și mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul, semnătura persoanei
care efectueazăoperațiunea de ridicare, procesul verbal de predare-primire către personalul care
deservește depozitul/spaţiul de depozitare. În situația în care în interiorul vehiculului sunt
vizibile unele bunuri, în Fişa vehiculului ridicatse va face mențiune cu privire la acest fapt, fiind
enumerate și descrise aceste bunuri. Administratorul parcării va efectua fotografierea din
unghiuri diferite vizând locația, starea și integritatea vehiculului staționat neregulamentar, va
stoca imaginile, iar la cererea instanțelor de judecată imaginile vor fi puse la dispoziția acestora.
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Art. 31. Operațiunile executate pentru ridicare constau în toate cazurile în aplicarea unor
dispozitive pe toate roțile vehiculului, ridicarea cu ajutorul macaralei și a dispozitivelor aplicate,
preluarea în totalitate a vehiculului pe platforma de transport, fixarea vehiculului pe platforma
pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță.
Art. 32. Transportul la locul de depozitare se realizează în toate cazurile în condiții care exclud
deplasarea pe propriile roți ale vehiculului ridicat.
Art. 33. Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia,
proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu
suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de
ridicare, tariful pentru blocare-deblocare roți și majorarea tarifului de blocare-deblocare roți
pentru fiecare zi în plus de menținere a dispozitivului de blocare omologat.
Art. 34. Depozitarea se face în toate cazurile în spații corespunzătoare, special amenajate în
acest sens de către administrația publică locală, iar pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se
află în paza administratorului parcării care răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului
ca urmare a efectuării operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.
Art. 35. Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent
operațiunilor efectuate - tarif blocare-deblocare, majorare tarif blocare-deblocare pentru fiecare
zi în plus de reținere a dispozitivului de blocare, tarif ridicare, tarif transport, tarif depozitare,
după caz.
Art. 36. La momentul ridicării, polițistul rutier, respectiv polițistul local vă anunța dispeceratul
Poliției Locale Piatra-Neamț asupra măsurii ridicării, urmând ca dispecerul de serviciu să anunțe
telefonic Poliția Municipiului Piatra-Neamt și IPJ Neamț despre această măsură.
Art. 37. În cazul vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului
public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii
nr.421/2002, dacă în termen de 10 zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul său legal
nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a
primarului şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii sau predat unei unităţi de
colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.
CAP. VII DISPOZIȚII FINALE
Art. 38. Prevederile prezentului regulament vor putea fi actualizate prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Piatra-Neamț.
Art. 39. Primăria Municipiului Piatra-Neamț are obligația de a aduce la cunoștința opiniei
publice, prin orice modalitate, prevederile prezentului Regulament.
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