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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL nr. 379/2009 privind aprobarea  

Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza 

Municipiului Târgovişte şi inventarul parcărilor existente 

  

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii 

august 2021, având în vedere: 

▪   Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28845/26.08.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28846/26.08.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile art. 128 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile HCL nr.  379/30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor 

de parcare situate pe raza Municipiului Târgovişte şi inventarul parcărilor 

existente; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d) din Codul Administrativ adoptat 

prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea 



 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, 

amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza 

Municipiului Târgovişte şi inventarul parcărilor existent, aprobat prin HCL nr. 

379/2009, conform anexei. 

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Biroul Transport, Poliţia Locală a 

Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al 

Municipiului Târgoviste. 

                                       

         INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

   

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

  

 



 APROBAT, 

NR. ......................./ ............................                    PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVIŞTE 

                                                                                               Jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

 
 

 REFERAT       
   

pentru  modificarea HCL nr. 379/30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire 

la parcarea vehiculelor, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate 

pe raza Municipiului Târgovişte şi inventarul parcărilor existente 

 

 

       În exercitarea atribuțiilor conferite prin O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local, adoptă hotărâri cu privire la  administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

oraşului sau municipiului, are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 

administraţiei publice locale sau centrale. 

        Primăria municipiului Târgoviște  are ca obiective, printre altele, îmbunătățirea condițiilor 

de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței serviciilor publice și organizarea 

serviciilor publice astfel încât să satisfacă nevoile populației, ale instituțiilor publice și agenților 

economici. 

          Ținând cont de solicitările venite din partea cetățenilor utilizatori de vehicule, precum  și 

pentru o mai bună întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare, se impune modificarea 

Regulamentului privind locurile de parcare din Municipiul  Târgovişte, în concordanță cu cerințele 

actuale, specifice unui oraș modern și civilizat. 

        Față de cele prezentate prin prezentul referat se propune aprobarea inițierii unei  Hotărâri de 

Consiliu Local de modificare a Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Târgovişte 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.P.P., 

Ing. Virgil Ciprian OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          APROBAT, 

                                                                            PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                                                                 Jr. Daniel-Cristian STAN 

               

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru  modificarea HCL nr. 379/30.09.2009 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza 

Municipiului Târgovişte şi inventarul parcărilor existente 

 

 

În exercitarea atribuțiilor conferite prin O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul Local, adoptă hotărâri cu privire la  administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului, are initiativã si 

hotareste, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor 

care sunt date prin lege în competenta altor autoritatii ale administraþiei publice 

locale sau centrale.   

Ținând cont de solicitările venite din partea cetățenilor utilizatori de vehicule, 

precum  și pentru o mai bună întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare, se impune 

modificarea Regulamentului privind locurile de parcare din Municipiul  Târgovişte, 

în concordanță cu cerințele actuale, specifice unui oraș modern și civilizat.             

             Având în vedere cele  prezentate, se propune Consiliului Local Municipal 

ca în calitatea sa de administrator al bunurilor ce aparțin localității, aprobarea 

modificării Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului 

Târgovişte și inventarul parcărilor existente aprobat prin HCL nr. 379/30.09.2009,  

după cum urmează : 

La  amplasamentul parcarilor  de reședință se propune  extinderea  limitei 

amplasamentului față de imobil de la 30 la 100 de metri urmand a fi modificat art. 

2, lit. b)  respectiv la litera f) se înlocuiește sintagma ,,sunt societați comerciale’’ cu 

sintagma ‚, persoane juridice de drept public sau privat” iar la art. 24 alin (1)  se 

înlocuiește sintagma ,,la mai putin de 30 m’’  cu sintagma  ,,la mai putin de 100 

m’’ .  

La  art. 9 alin (1) se introduce sintagma ,, Comisia de Siguranta Rutiera ‘’ si 

va avea urmatorul continut :  

Parcarea autovehiculelor pe raza Municipiului Targoviste este permisa numai 

in zonele de parcare, avizate de Comisia de Siguranță Rutiera a Municipiului 



Târgoviște si in conditiile stabilite prin hotarare de catre Consiliul Local al 

Municipiului Targoviste.          

Se va mentine doar prima parte de la Art. 10  si va avea urmatorul cuprins  :  

Amenajarea locurilor de parcare se va realiza conform hotararii Consiliului 

Local al Municipiului Targoviste. 

Se propune eliminarea  art. 15, 16, 17, 18, 19 si art. 20. 

Prin art. 22 lit.(a) se stabileste orarul parcarilor publice cu plata ca fiind :  

de luni  pâna vineri între orele 08 – 17.00.  

 La alin (3) se va elimina sintagma ,,  cu o culoare albastra’’ iar la litera b) se 

va inlocui sintagma ‚,parcarile de resedinta’’ cu sintagma ,, parcarile expres 

stabilite’’ . 

Se introduce un nou alineat (3) la art. 25 ce va avea urmatorul cuprins :  

Prioritate in atribuirea locurilor de parcare vor avea persoanele fizice, 

urmand ca dupa atribuirea locurilor de parcare  persoanelor fizice, sa se poata 

atribui locuri de parcare si persoanelor juridice care au sediul social sau punct de 

lucru ce poate fi arondat unei parcari conform regulamentului. 

Se modifica si se completeaza articolul 26 care  va avea urmatorul   urmatorul 

continut: 

Contractarea locurilor de parcare se poate face doar dupa ce se verifica daca 

solicitantul nu are alte posibilitati de parcare, la mai puțin de 100 de m de 

parcarea la care se face referire și face dovada că nu înregistrează obligații 

restante la bugetul local al Municipiului Târgoviște. 

La art. 27 alineatul (1) urmeaza a se introduce sintagma ,, pentru un 

vehicul/apartament/casa  iar la alineatul (2)  se va adauga sintagma „și care au ITP 

valabil, fără a depăși marcajul la sol aferent locului de parcare.” 

De asemenea se propune ca arondarea locurilor la imobil sa fie stabilită de 

către Autoritatea Publica Locala, cu posibilitatea solicitării unui loc in parcarea 

vecină dacă există disponibilitate de locuri iar  numărul locurilor arondat unui imobil 

este insuficient, cu posibilitatea organizarii licitatiei astfel la art. 27 alin (3) se 

adauga sintagma ,,autoritatea publica fie va organiza licitatie, fie va decide 

utilizarea parcarii fara plata’’ ,  iar  alin.(4)  va avea urmatorul continut 

Licitatiile vor fi organizate de catre o comisie constituita din 

reprezentanti  ai Consiliului Local si Primariei Municipiului Targoviste. 

Arondarea locurilor la imobil se va face de către Autoritatea Publică Locală. În 

situația în care numărul locurilor de parcare arondate unui imobil este insuficient 

iar în vecinătate există o disponibilitate de locuri , se poate solicita alocarea unui 

loc în parcarea vecină. 

La alin {6) se va introduce sintagma ,, sau a unei proprietati’’ urmand a avea 

dupa eliminarea sintagmei ,,( blocurile)’’  urmatorul continut : Nu pot participa la 

licitatia de contractare a locurilor de parcare cetatenii – persoane fizice care nu pot 



face dovada domiciliului sau a unei proprietăți in imobilele stabilite si persoanele 

juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar sau chirias al unui 

apartament/spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta in imobilele arondate 

parcarii respective.  

Totodată pentru exprimarea intenției de închiriere a unui loc de parcare sau 

de prelungire a contractelor existente se vor introduce două noi alineate (13) și (14) 

la art. 27 cu precizări ale perioadelor în care se pot prezenta aceste opțiuni, cu 

următorul cuprins:  

 (13) Începând cu 15.09. și până la 15.11. titularii de contracte îsi pot exprima 

intenția de prelungire pe perioada unui nou an a contractului existent, dacă 

îndeplinesc condițiile inițiale. În situația în care nu se exercită acest drept de 

preferință, în perioada respectivă, locul va deveni liber, urmând a fi atribuit în 

condițiile prezentului regulament.  

(14)  Pentru închirierea unui loc de parcare neatribuit, pentru anul următor, 

cererile  se depun la Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat in 

perioada 15.09 – 15.11. a anului in curs. 

Se modifica durata de stationare in parcare de la 10 h la 9 h prevazuta la art. 

28 alin (1) .        

 La art. 29 se   inlocuieste sintagma ‚,casier’’ cu sintagma ,,personal’, 

respectiv sintagma ,, blocare a rotilor sau ridicare vehicul’’ cu sintagma ,, 

sanctionare si ridicare vehicul’’ si se va adauga  punctul d) la alin (2) cu  sintagma 

alte mijloace de plată electronice. 

Se completeaza la art. 30 alin (1) la unitatea de tip de stationare  cu sintagma 

,,sau an’’  si se va elimina sintagma ,, de catre casierul angajat’’ cu urmatorul 

continut:iar la alineatul (3) se va adauga sintagma ,, sau va face dovada achitarii 

prin mijloace electronice de plata’’ . 

(3) Tichetul de parcare sau abonamentul poate face dovada plăţii tarifului de 

parcare doar in cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul maşinii. În cazul în 

care tichetul de parcare sau abonamentul nu este expus în mod vizibil pe bordul 

maşinii sau nu se va face dovada achitării prin mijloace electronice de plată, 

personalul împuternicit al Primăriei Targoviste,   Politiei Locale a Municipiului 

Târgoviște va considera parcarea neplatită şi se va dispune măsura sancţionării și 

ridicarii autovehiculului. 

 In acelasi timp se va elimina intreg alineatul (4) de la art. 30. 

Se va elimina de la art. 34 intreg alin (3) , alin (5) si alin (8) precum si  

sintagma ,, codul salariatului sau codul aparatului’’ de la alin (4) si,, operatorul de 

parcare’’ de la alin (6) unde se va adauga sintagma ,, Autoritatea Publica Locala’’. 

La art. 35 alin (1) se va adauga sintagma ,, dacă Autoritatea Publică Locală 

consideră oportun’’. 



          Se completeaza art. 36 cu sintagma ,, sau cele pentru care nu se va face dovada 

platii locului de parcare’’ si va avea urmatorul cuprins: 

 Potrivit prevederilor legale in vigoare, autovehiculele care sunt parcate 

neregulamentar in Municipiul Targoviste (pe spatii verzi, trotuare sau pe locul de 

parcare inchiriat prin contract altei persoane), in urma reclamatiei acesteia, sau cele 

pentru care nu se face dovada plății locului de parcare, vor fi ridicate si 

depozitate in spatiile special amenajate. 

 La art. 38 se va elimina sintagma ,, operatorului de parcare’’ si se va introduce 

sintagma,, tariful de ridicare , transport și depozitare.   

Totodata se propune a fi eliminate art, 39 si art. 40. 

Se modifica art. 42  prin adaugarea sintagmei ,, si tarifului de depozitare’’ 

respectiv eliminarea sintagmei ,, platii tarifului de parcare’’ .  
  

   
   
 

 

VICEPRIMAR     DIRECTOR EXECUTIV  DAPPP   
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