MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
Nr.
din

REFERAT DE

APROBARE

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea şi
restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra
Neamţ sau în alte locuri decât drumul public

-

-

-

-

Având în vedere următoarele:
prin H.C.L. nr. 40 din 28-02-2022 cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată
gestiunea directă a serviciului public de administrare, întretinere şi exploatare a parcărilor publice cu
plată precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care
sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe domeniul public şi privat al municipiului Piatra Neamţ,
tarifele aferente fiind aprobate prin HCL nr.161 din 26.05.2022;
prin H.C.L. nr. 174 din 15.06.2022 a fost aprobată gestiunea delegată a serviciului public de
administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de
blocare/deblocare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de
parcare de reședință de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț, pe o perioadă de 1
an şi 6 luni - până la 31.12.2023;
prin H.C.L. nr. 175 din 15.06.2022 au fost aprobate tarifele percepute în cadrul gestiunii delegate a
serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință precum şi a celui
de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate
sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al
Municipiului Piatra Neamț;
prevederile Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în
municipiul Piatra Neamţ aprobat prin HCL nr.228 din 31-08-2021;
HCL nr.173 din 15-06-2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamţ, în componenţa căruia există Compartimentul
Administrare Parcări în cadrul Biroului Autorizări Comerciale şi Transport Public subordonat
Direcţiei Patrimoniu.

Luând în considerare faptul că în cauză există un interes public important constând în necesitatea
asigurării funcționalității serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată şi de reşedinţă la
nivelul întregului municipiu Piatra Neamț, aspect ce contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi
confort al cetăţenilor, administrarea utilă a serviciului public este o necesitate la nivelul comunităţii
locale asigurând locuri de parcare cu plată/reşedinţă atât pentru cetăţenii municipiului cât şi pentru
persoanele aflate în tranzit;
Luând în considerare faptul că spaţiile de parcare fac parte din domeniul public şi privat al
Municipiului Piatra Neamţ, se impune stabilirea unor măsuri de organizare şi funcţionare a acestora şi
implementarea unor politici adecvate în privinţa eficienţei financiare a gestiunii serviciilor publice, drept
pentru care se impune promovarea unui proiect de hotărâre, cu următoarea formă:
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare
a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor staţionate pe domeniul public în alte locuri decât
drumul public, a vehiculelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în locurile de parcare amenajate
pe domeniul public/privat al municipiului, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate,
rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân
sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţii administrativteritoariale a municipiului Piatra Neamţ conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2 - UAT Municipiul Piatra Neamţ, prin aparatul propriu va asigura depozitarea şi eliberarea
vehiculelor staţionate neregulamentar, ridicarea şi transportul se vor asigura prin intermediul unui
contract de prestări servicii cu un operator autorizat.
Art.3 - Se aprobă modelul cadru pentru Dispoziția de ridicare – (Anexa nr.1), Fișa vehiculului
ridicat - (Anexa nr.2), Procesul verbal predare-primire în vederea depozitării - (Anexa nr.3), Procesul verbal de predare-primire - (Anexa nr.4), Procesul verbal de constatare - (Anexa nr.5) şi Procesul verbal
ridicare vehicul abandonat sau fără stăpân - (Anexa nr.6), conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 din
Regulament care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Cuantumul tarifelor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate, parcate
neregulamentar pe domeniul public se percepe de la proprietarii sau utilizatorii acestora, persoane fizice
sau juridice, conform Anexei nr. 7 la Regulamentul care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 – Se aprobă modificarea în mod corespunzător a actelor normative aprobate prin HCL
afectate de prezentul, în sensul abrogării următoarelor prevederi:
- Art. 54 din anexa nr.3 la HCL nr.174/2022;
- Art. 29, Art.30 şi Art.37 din anexa nr.3 la HCL nr.40 din 28.02.2022 cu modificările şi completările
ulterioare ( HCL nr.191 din 29.06.2022 ).
Oportunitatea promovării proiectului de hotărâre constă în stabilirea regulilor legate de
activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staţionate, parcate
neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile O.U.G.
nr.195/2002 republicat, privind circulaţia pe drumurile publice, Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr.1391/2006 modificată și
completată prin H.G nr.965/2016, Legea nr.155/2010 a Poliţiei Locale, H.G.1332/2010 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Poliției Locale și O.G. nr. 2/2001, privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Soluţia de mai-sus este reglementată de prevederile:
1. O.G. nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local: Art. 3 (1) Serviciile de administrare a domeniului public şi
privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de
civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes
public local având ca obiect: lit. i) amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor; Art. 5 Principalele
activităţi edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat,
desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi municipiului Bucureşti, trebuie să
asigure: 2. În domeniul administrării drumurilor şi străzilor: j) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea
locurilor de parcare şi afişaj publicitar pe străzi şi în alte locuri publice, în condiţiile stabilite prin
planurile de urbanism şi studiile de circulaţie. Art. 6 (2) Înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi
funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor avea în vedere
respectarea şi îndeplinirea următoarelor cerinţe: b) continuitatea serviciilor din punct de vedere
cantitativ şi calitativ; Art. 7 alin. (1): ,,Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea
serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților
administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în
atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a acestor autorități”, alin. (2): ,,Dobândirea, dezvoltarea,
modernizarea, exploatarea, întreținerea și administrarea bunurilor proprietate publică și privată specifice
infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale sunt, de asemenea, de competența
exclusivă a autorităților administrației publice locale”; Art. 29 (1) În exercitarea competenţelor şi
responsabilităţilor ce le revin potrivit legii autorităţile administraţiei publice locale vor urmări cu
prioritate: a) gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe criterii de
competitivitate şi eficienţă economică;
2. OUG nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice Art. 64 alin. (1) Poliţia rutieră poate
dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea şi depozitarea
vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de
către administratorul drumului public, după caz.

Art. 128 alin. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: lit.g) iau măsuri
pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor,
caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru
a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;
3. O.U.G. nr. l95/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
4. H.G. nr. l39l/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului
Romaniei nr. l95/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
5. O.G. nr. 2l/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale.
6. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
7. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpan sau abandonate pe terenuri
aparţinand domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.
8. H.G. nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind
regimul juridic al vehiculelor fără stăpan sau abandonate pe terenuri aparţinand domeniului public sau
privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.
9. O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, art. 129 alin. (2): ,,Consiliul local exercită
următoarele categorii de atribuţii”: lit. c) ,,atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al
comunei, oraşului sau municipiului”, lit. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; Art.
139 alin. (3): „Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcție
următoarele hotărâri ale consiliului local”: lit. g) “hotărârile privind administrarea patrimoniului” şi Art.
196 alin. (1): ,,În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației locale adoptă sau emit,
după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: lit. a) consiliul
local și consiliul județean adoptă hotărâri”;
Considerând oportună propunerea de mai sus solicit aprobarea proiectului de hotărâre pentru
aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea şi restituirea vehiculelor staţionate
neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamţ sau în alte locuri decât
drumul public, precum și întocmirea raportului de specialitate de către Direcția Patrimoniu.
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