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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind reglementarea activităţii de control în parcările publice cu plată aflate în 

proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public  Ambient Urban 

 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă ordinară , ............................ 

 

Examinând: 

-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare  

-raportul de specialitate  nr. 2305 /PL/ 29.04.2014 al Direcţiei Poliţia  Locală  prin care se propune  

reglementarea activităţii de control în parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia 

Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban; 

 

Având în vedere : 

-  H.C.L. nr.346/2010 privind infiinţarea Poliţiei Locale la nivelul Municipiului Baia Mare; 

- H.C.L. nr. 14/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei 

Locale Baia Mare; 

- Legea nr. 448/2006, art.100 al.1(1)lit.f , republicată 

- H.C.L. 223/2011   privind aprobarea REGULAMENTULUI activităţii  de  ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate  

neregulamentar pe domeniul public şi/sau privat  al  municipiului Baia Mare  

-Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

- Avizul secretarului Municipiului Baia Mare 

 

În temeiul: 

- dispoziţiilor  Legii nr. 155/2010  a Poliţiei Locale;  

- Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Potrivit competenţelor conferite de prevederile art. 36 alin. 2 lit. a), art. 45  şi art. 115
 
alin.1 lit.b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1.Constituie contravenţii utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Baia Mare de 

către persoane fizice şi juridice, următoarele fapte: 

a) parcarea  vehiculelelor/autovehiculelor în lipsa   unui tichet/ mesaj telefonic  sau abonament  

de parcare  valabile pentru parcarea respectivă 

b) depăşirea  timpului conferit de tichet/ abonament sau mesaj telefonic  

c) utilizarea  abonamentului în altă parcare decât cea pentru care a fost eliberat;  

d) neafişarea  la loc vizibil (pe bord respectiv în parbriz) a tichetului / abonamentului care îi 

conferă dreptul de parcare; 

e) nerespectarea  marcajului rutier de parcare; 

f) blocarea  accesului în parcare sau ocuparea  locurilor rezervate;  

g) parcarea vehiculelor/ autovehiculelor pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate 

prin indicator internaţional pentru persoane cu handicap;  



2 

 

 

 

  1 ex. / G.D.P. / 07.05.2014  

h) parcarea  vehiculelor/autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 2,5 tone in parcările 

publice cu plată, cu excepţia autoturismelor de teren şi a microbuzelor destinate transportului 

de persoane cu capacitatea de până la 8+1 locuri  

i) parcarea  vehiculelor/autovehiculelor care depăşesc ca dimensiuni de gabarit dimensiunile 

unui loc de parcare.   

 

Art. 2. (1) Se instituie un tarif de parcare majorat în cuantum de 30 lei pentru proprietarii/util izatorii 

care folosesc parcările publice cu plată cu încălcarea prevederilor art.1 lit. a - f  din prezenta. 

(2) Tariful majorat  va fi achitat în termen de 48 de ore de la data afişării înştiinţării de către 

agentii constatatori pe parbrizul autovehiculului. 

 

Art. 3. În cazul în care tariful majorat  prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre nu se achită în 

termen de 48 de ore, nerespectarea obligaţiilor stabilite în art. 1 lit. a -f, constituie contravenţii şi 

se sancţionează cu amendă cuprinsă între  60 lei şi 100 lei. 

 

Art. 4. Nerespectarea obligaţiilor stabilite la art. 1 lit. g), h) şi i), constituie contravenţii şi se 

sancţionează după cum urmează:  

a) încălcarea obligaţiei stabilite la art. 1 lit. g) cu amendă de la 200 lei la 1000 lei;  

b) încălcarea obligaţiei stabilite la art. 1 lit. h) şi i) cu amendă de la 100 lei la 250 lei.   

 

Art. 5. Alături de sancţiunea principală a amenzii se poate aplica sancţiunea complementară de 

blocare a roţilor vehiculelor/autovehiculelor  în următoarele situaţii:  

a) În cazul în care se constată că un contravenient cumulează un minim de 3 amenzi 
contravenţionale neachitate  

b) Dacă ocupă locurile special amenajate rezervate persoanelor cu handicap mai mult de 24 ore 
de la data afişării înştiinţării de către agentul constatator pe parbrizul autovehiculului 

c) Pentru  autovehiculele/ vehiculele parcate în parcările cu plată mai mult de 48 ore fără tichet 
de parcare valabil. 

 

Art. 6. Operaţiunea de blocare /deblocare,  se  dispune de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei 

Locale a municipiului BaiaMare, şi se realizează de către  Municipiul Baia Mare prin Direcţia 

Poliţia Locală. 

 

Art.7. Deblocarea  vehiculului/autovehiculului blocat  se va face numai după ce se va face dovada 

achitării amenzii/ amenzilor prevăzute în prezenta hotărâre. 

   

Art. 8. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se face de către agenţii constatatori din 

cadrul Direcţiei Poliţia Locală Baia Mare, în conformitate cu prevederile O.G. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de către alte 

persoane împuternicite prin dispoziţie emisă de primar.  

 

Art. 9. În condiţiile prezentei hotărâri nu se aplică sancţiunea avertisment.  

 

Art. 10  (1) Serviciul Public Ambient Urban şi Direcţia Generală de Dezvoltare Publică au sarcina 

de a identifica şi propune spre avizare Comisiei municipale de sistematizare a circulaţiei lista 

cuprinzând parcările publice cu plată din Municipiul Baia Mare.  

(2) Semnalizarea parcărilor publice cu plată se va realiza prin grija Serviciului Public Ambient 

Urban.  

 

Art. 11. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 

24/2013.  
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Art. 12. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Poliţi a 

Locală Baia Mare , Serviciul Public Ambient Urban, Direcţia generală de dezvoltare publică şi 

Comisia municipală de sistematizare a circulaţiei din cadrul Municipiului Baia Mare.  

 

Art. 13. Prezenta hotărâre se comunică la : 

 

- Primarul Municipiului Baia Mare; 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş; 

- Direcţia Poliţia Locală: 

- Serviciul Public Ambient Urban; 

- Direcţia generală de dezvoltare publică 

- Comisia municipală de sistematizare a circulaţiei din cadrul Primăriei:  

- Biroul Pregătire Elaborare Documente din cadrul Primăriei Baia Mare; 

- Mass-media locală. 

 

Initiator, 

Cătălin Cherecheş 

Primar al Municipiului Baia Mare 

Avizat, 

Aurica Todoran 

Secretar 

 

 

 

 

 


