
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ                                                                                                 

Nr.               din      .12.2022 

 

 

 

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E 

a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr.174 din 15.06.2022 

 

 

Având în vedere următoarele: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 15.06.2022 privind aprobarea gestiunii delegate 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, 

- Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 15.06.2022 - Regulamentul  de organizare și 

funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință precum şi 

a celui de blocare/deblocare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe locurile de 

parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț; 

- Adresa nr.2496 din 07.12.2022 înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. 105455 din 

07.12.2022 prin care  SC Parking SA propune însușirea unor modificări și completări la Regulamentul  de 

organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de 

reședință precum şi a celui de blocare/deblocare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate 

neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra 

Neamț; 

- În vederea gestionării eficiente a locurilor de parcare rezidențiale din municipiul Piatra Neamț este 

implementată aplicația informatică de administrare a locurilor de parcare rezidențiale ce se integrează cu 

sistemele informatice existente la nivelul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, precum sistemul informatic 

Financiar-Contabilitate, sistemul de Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț, Registratura 

Municipiului Piatra Neamț, Management de documente, Sistem informatic geografic (GIS), sistemul 

informatic de tip BI (Business Inteligence) ce permite raportări consolidate pentru management, în timp 

real, din toate sistemele informatice cu care se integrează softul pentru parcările rezidențiale. 

- Eficienţa serviciului public de amenajare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare de 

reşedinţă care influenţează în mod direct mediul economic şi social al Unităţii Administrativ-Teritoriale 

Municipiul Piatra Neamţ şi care contribuie la ridicarea gradului de confort al cetăţenilor, 

- Faptul că locurile de parcare se află în domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamţ, 

impunându-se stabilirea unor măsuri de organizare şi funcţionare a acestora şi implementarea unor politici 

adecvate în privinţa continuităţii şi eficienţei financiare a gestiunii serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor de reşedinţă de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra 

Neamț, 

Se impune promovarea unui proiect de hotărâre, după cum urmează: 

            Art.1 – Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr.174 din 15.06.2022 după cum 

urmează:  

1. Se reformulează Art.17 alin. (4) care va avea următorul conţinut:  “În cazuri întemeiate, 

contractele de prestări servicii utilizare loc de parcare de reședință pot fi încheiate și pe o 

durată mai mică de 12 luni, dar nu mai puțin de 3 luni.” 

2. Se reformulează Art.23 care va avea următorul conţinut:  “Cererile având ca obiect 

atribuirea locului de parcare, vor fi depuse fizic la Registratura 

administratorului/operatorului de servicii de parcare sau on-line prin intermediul 

platformei informatice "Parcări Rezidențiale" (în format electronic) și vor fi însoțite de 

următoarele documente: 



      Persoane fizice / Persoane juridice: 

- la momentul depunerii cererii, titularului, i se va cere acordul scris conform Anexei 

12 de către administratorul/operatorul de servicii de parcare pentru verificarea 

situației eventualelor datorii neachitate către Bugetul Local al Municipiului Piatra-

Neamț pentru anul fiscal anterior.” 

3. Se vor introduce două noi alineate la art. 23, respectiv alineatul (2) și (3) care vor avea 

următorul conţinut: 

- “ (2) Persoanelor fizice/juridice care au debite restante către Bugetul Local al 

Municipiului Piatra Neamţ nu li se vor atribui locuri de parcare de reşedinţă. Cererea 

va rămâne în aşteptare timp de 5 zile calendaristice, iar în cazul neachitării sumelor 

restante, locul va deveni liber.” 

-  “ (3) Verificarea eventualelor datorii se face de persoanele împuternicite în acest 

sens pe baza de CNP al deponentului, cu posibilitatea verificării reşedinţei şi a 

debitelor.” 

4. Se introduce un nou alineat la art. 42 Beneficiarii/utilizatorii locurilor de parcare de 

reşedinţă au următoarele obligaţii:, respectiv lit. x) care va avea următorul conținut: să-și 

manifeste acordul privind inscripționarea numărului autovehiculului în perimetrul 

spațiului public destinat, pentru care solicită atribuirea locului de parcare de reședință. 

5. Se reformulează Art. 43 lit. f) care va avea următorul conținut: “să solicite 

prelungirea/reînnoirea contractului de prestări servicii utilizare loc de parcare de 

resedinta cu cel mult 60 de zile şi cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea valabilității 

contractului în curs.” 

6. Se introduce un nou capitol care va avea următorul conținut:  

Capitolul IV - Finanțarea serviciului public de administrare a parcărilor de 

reședință. Asigurare de facilități/gratuități 

 

Art. 66. (1) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale 

serviciilor de administrare a parcărilor de reședință se asigură din bugetele de 

venituri şi cheltuieli ale operatorului căruia i-a fost delegată gestiunea, iar finanțarea 

activităților de natură instituțional – administrativă, respectiv cheltuielile rezultate 

din facilitățile/gratuitățile la care municipiul Piatra Neamț este obligat prin legi 

speciale, se face prin alocații bugetare din bugetul local. 

(2) Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciilor de 

administrare a parcărilor de reședință, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe 

baza tarifelor, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin 

alocaţii bugetare, cu respectarea următoarelor condiţii:  

a) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;  

b) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor în structura şi nivelul 

tarifelor, practicate;  

c) ajustarea periodică a tarifelor şi reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a 

influențelor generate de cheltuielile de amenajare, întreținere și exploatare a 

parcărilor de reședință;  

d) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, sau din alocații bugetare acordate 

în baza unor legi speciale;  

e) acoperirea prin tarife sau alocații bugetare a cheltuielilor curente de funcționare 

și exploatare a serviciilor și a facilităților/gratuităților acordate beneficiarilor prin 

legi speciale.  

Art. 67. Finanţarea cheltuielilor pentru realizarea de investiţii aferente serviciului 

public de administrare a parcărilor de reședință se asigură din următoarele surse: 

a) fonduri proprii ale operatorului şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate 

cu obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se 



desfăşoară gestiunea serviciilor; 

b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitatea administrativ-teritorială, de  

acordarea de garanţii bancare; 

c) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul 

autorităţii administraţiei publice locale, potrivit legii; 

d) fonduri transferate de la bugetul local; 

e) sprijin financiar nerambursabil cu asigurarea cofinanțării de către unitatea 

administrativ-teritorială;  

f) alte surse, constituite potrivit legii.” 

 

Art. 2 – Se renumerotează Capitolul Dispoziții finale care va deveni capitolul 5 la regulament, 

deasemenea articolele nr. 66 și 67 ale acestuia vor deveni art. 68 și art. 69. 

 

Oportunitatea promovării proiectului de hotărâre constă în luarea unor măsuri care să asigure 

continuitatea şi funcţionarea serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de 

reşedinţă de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț, soluția fiind reglementată de 

următoarele acte normative: 

 Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local 
Art. 3 alin. (1) lit. i) – „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: i) amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor.” 

  Art. 5 pct. 2 lit. j) – „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 alin. (2) lit. b) – „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.” 

Art. 7 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. 10 alin. (1) – „Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se poate 

organiza în următoarele modalităţi: b) gestiune delegată.” 

            Art. 12 – „În cazul gestiunii, delegate autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru 

realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cărora le încredinţează, în totalitate sau numai în 

parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la 

gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-

urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se 

stabileşte, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare.” 

  Art. 14 alin. (1) lit. a) – ,,Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și 

atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele 



privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public 

și privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum și dreptul și 

obligația de a monitoriza și de a controla: a) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare 

a prețurilor și tarifelor pentru  serviciile de administrare a domeniului public și privat.”  

Art. 29 alin (1) lit. a) – „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.” 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

Art. 129 alin. (2) lit. c) și d) – ,,Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: c) 

atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; d) 

atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local.” 

Art. 139 alin. (3) lit. g) – „Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor 

locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local: g) hotărârile privind administrarea 

patrimoniului.” 

Art. 196 alin. (1) lit. a) – ,,În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației locale 

adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a) 

consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri.” 

 

Considerând oportună propunerea de mai sus, solicit întocmirea proiectului de hotărâre privind 

modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr.174 din 15.06.2022, precum și întocmirea Raportului de 

Specialitate de către Direcția Patrimoniu. 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR 

ANDREI CARABELEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL PIATRA NEAMT                                                                                                                                                                                       

DIRECŢIA PATRIMONIU  

BIROUL AUTORIZĂRI COMERCIALE şi TRANSPORT PUBLIC 

NR.                  din        .12.2022       

 

R A P O R T     D E    S P E C I A L I T A T E 

a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr.174 din 15.06.2022 

 

 

Ținând cont de Referatul de Aprobare nr.               din    .12.2022 și Proiectul de Hotărâre nr. 

din   .12.2022 prin care domnul Primar Andrei Carabelea propune Consiliului Local aprobarea proiectului 

de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr.174 din 15.06.2022; 

Având în vedere următoarele: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 15.06.2022 privind aprobarea gestiunii delegate 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, 

- Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 15.06.2022 - Regulamentul  de organizare și 

funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință precum şi 

a celui de blocare/deblocare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe locurile de 

parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț; 

- Adresa nr.2496 din 07.12.2022 înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. 105455 din 

07.12.2022 prin care  SC Parking SA propune însușirea unor modificări și completări la Regulamentul  de 

organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de 

reședință precum şi a celui de blocare/deblocare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate 

neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra 

Neamț; 

- În vederea gestionării eficiente a locurilor de parcare rezidențiale din municipiul Piatra Neamț este 

implementată aplicația informatică de administrare a locurilor de parcare rezidențiale ce se integrează cu 

sistemele informatice existente la nivelul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, precum sistemul informatic 

Financiar-Contabilitate, sistemul de Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț, Registratura 

Municipiului Piatra Neamț, Management de documente, Sistem informatic geografic (GIS), sistemul 

informatic de tip BI (Business Inteligence) ce permite raportări consolidate pentru management, în timp 

real, din toate sistemele informatice cu care se integrează softul pentru parcările rezidențiale. 

- Eficienţa serviciului public de amenajare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare de 

reşedinţă care influenţează în mod direct mediul economic şi social al Unităţii Administrativ-Teritoriale 

Municipiul Piatra Neamţ şi care contribuie la ridicarea gradului de confort al cetăţenilor, 

- Faptul că locurile de parcare se află în domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamţ, 

impunându-se stabilirea unor măsuri de organizare şi funcţionare a acestora şi implementarea unor politici 

adecvate în privinţa continuităţii şi eficienţei financiare a gestiunii serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor de reşedinţă de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra 

Neamț, 

Se impune promovarea unui proiect de hotărâre, după cum urmează: 

            Art.1 – Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL nr.174 din 15.06.2022 după cum 

urmează:  

7. Se reformulează Art.17 alin. (4) care va avea următorul conţinut:  “În cazuri întemeiate, 

contractele de prestări servicii utilizare loc de parcare de reședință pot fi încheiate și pe o 

durată mai mică de 12 luni, dar nu mai puțin de 3 luni.” 

8. Se reformulează Art.23 care va avea următorul conţinut:  “Cererile având ca obiect 

atribuirea locului de parcare, vor fi depuse fizic la Registratura 



administratorului/operatorului de servicii de parcare sau on-line prin intermediul 

platformei informatice "Parcări Rezidențiale" (în format electronic) și vor fi însoțite de 

următoarele documente: 

      Persoane fizice / Persoane juridice: 

- la momentul depunerii cererii, titularului, i se va cere acordul scris conform Anexei 

12 de către administratorul/operatorul de servicii de parcare pentru verificarea 

situației eventualelor datorii neachitate către Bugetul Local al Municipiului Piatra-

Neamț pentru anul fiscal anterior.” 

9. Se vor introduce două noi alineate la art. 23, respectiv alineatul (2) și (3) care vor avea 

următorul conţinut: 

- “ (2) Persoanelor fizice/juridice care au debite restante către Bugetul Local al 

Municipiului Piatra Neamţ nu li se vor atribui locuri de parcare de reşedinţă. Cererea 

va rămâne în aşteptare timp de 5 zile calendaristice, iar în cazul neachitării sumelor 

restante, locul va deveni liber.” 

-  “ (3) Verificarea eventualelor datorii se face de persoanele împuternicite în acest 

sens pe baza de CNP al deponentului, cu posibilitatea verificării reşedinţei şi a 

debitelor.” 

10. Se introduce un nou alineat la art. 42 Beneficiarii/utilizatorii locurilor de parcare de 

reşedinţă au următoarele obligaţii:, respectiv lit. x) care va avea următorul conținut: să-și 

manifeste acordul privind inscripționarea numărului autovehiculului în perimetrul 

spațiului public destinat, pentru care solicită atribuirea locului de parcare de reședință. 

11. Se reformulează Art. 43 lit. f) care va avea următorul conținut: “să solicite 

prelungirea/reînnoirea contractului de prestări servicii utilizare loc de parcare de 

resedinta cu cel mult 60 de zile şi cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea valabilității 

contractului în curs.” 

12. Se introduce un nou capitol care va avea următorul conținut:  

Capitolul IV - Finanțarea serviciului public de administrare a parcărilor de 

reședință. Asigurare de facilități/gratuități 

 

Art. 66. (1) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale 

serviciilor de administrare a parcărilor de reședință se asigură din bugetele de 

venituri şi cheltuieli ale operatorului căruia i-a fost delegată gestiunea, iar finanțarea 

activităților de natură instituțional – administrativă, respectiv cheltuielile rezultate 

din facilitățile/gratuitățile la care municipiul Piatra Neamț este obligat prin legi 

speciale, se face prin alocații bugetare din bugetul local. 

(2) Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciilor de 

administrare a parcărilor de reședință, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe 

baza tarifelor, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin 

alocaţii bugetare, cu respectarea următoarelor condiţii:  

f) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;  

g) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor în structura şi nivelul 

tarifelor, practicate;  

h) ajustarea periodică a tarifelor şi reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a 

influențelor generate de cheltuielile de amenajare, întreținere și exploatare a 

parcărilor de reședință;  

i) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, sau din alocații bugetare acordate 

în baza unor legi speciale;  

j) acoperirea prin tarife sau alocații bugetare a cheltuielilor curente de funcționare 

și exploatare a serviciilor și a facilităților/gratuităților acordate beneficiarilor prin 

legi speciale.  

Art. 67. Finanţarea cheltuielilor pentru realizarea de investiţii aferente serviciului 



public de administrare a parcărilor de reședință se asigură din următoarele surse: 

g) fonduri proprii ale operatorului şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate 

cu obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se 

desfăşoară gestiunea serviciilor; 

h) credite bancare, ce pot fi garantate de unitatea administrativ-teritorială, de  

acordarea de garanţii bancare; 

i) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul 

autorităţii administraţiei publice locale, potrivit legii; 

j) fonduri transferate de la bugetul local; 

k) sprijin financiar nerambursabil cu asigurarea cofinanțării de către unitatea 

administrativ-teritorială;  

l) alte surse, constituite potrivit legii.” 

 

Art. 2 – Se renumerotează Capitolul Dispoziții finale care va deveni capitolul 5 la regulament, 

deasemenea articolele nr. 66 și 67 ale acestuia vor deveni art. 68 și art. 69. 

 

Oportunitatea promovării proiectului de hotărâre constă în luarea unor măsuri care să asigure 

continuitatea şi funcţionarea serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de 

reşedinţă de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț, soluția fiind reglementată de 

următoarele acte normative: 

 Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local 
Art. 3 alin. (1) lit. i) – „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: i) amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor.” 

  Art. 5 pct. 2 lit. j) – „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 alin. (2) lit. b) – „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.” 

Art. 7 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. 10 alin. (1) – „Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se poate 

organiza în următoarele modalităţi: b) gestiune delegată.” 

             Art. 12 – „În cazul gestiunii, delegate autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru 

realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cărora le încredinţează, în totalitate sau numai în 

parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la 

gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-

urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se 

stabileşte, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 



completările ulterioare, şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare.” 

  Art. 14 alin. (1) lit. a) – ,,Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și 

atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele 

privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public 

și privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum și dreptul și 

obligația de a monitoriza și de a controla: a) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare 

a prețurilor și tarifelor pentru  serviciile de administrare a domeniului public și privat.”  

Art. 29 alin (1) lit. a) – „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.” 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

Art. 129 alin. (2) lit. c) și d) – ,,Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: c) 

atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; d) 

atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local.” 

Art. 139 alin. (3) lit. g) – „Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor 

locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local: g) hotărârile privind administrarea 

patrimoniului.” 

Art. 196 alin. (1) lit. a) – ,,În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației locale 

adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a) 

consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri.” 

 

Prin urmare, opinăm că proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la HCL 

nr.174 din 15.06.2022 poate fi supus spre aprobarea Consiliului Local.  

            Propunem ca actul administrativ să fie comunicat la Direcţia Patrimoniu, Direcția Economică şi 

S.C. PARKING S.A. 
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