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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
A PARCĂRILOR PUBLICE DE REŞEDINŢĂ 
AFLATE PE RAZA ORASULUI ROVINARI 

 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Prezentul regulament reglementează parcarea autovehiculelor în parcările de reşedinţă 
aflate pe raza Orasului Rovinari,  precum şi modul de exploatare şi întreţinere a acestora de către 
serviciile din cadrul orasului. 

Art.2. În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni: 

Parcarea reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării autovehiculelor, semnalizat 
prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului. 

Parcarea de reşedinţă este situată pe domeniul public sau privat al Orasului Rovinari, lângă 
imobilele utilizate de locatari. Staţionarea autoturismelor este permisă contra cost, percepându-se un 
tarif anual. Un loc de parcare are o suprafaţă de 10 mp.  Exploatarea acestora se efectuează de către 
Orasul Rovinari prin Serviciul  Patrimoniu. Întreţinerea parcărilor de reşedinţă (reparaţii curente, 
marcaje, modernizări) se efectuează de către Orasul Rovinari prin  Apa Canal Salubritate S.R.L.  

Art.3. Parcarea autovehiculelor pe căile de circulaţie este permisă numai cu avizul Comisiei de 
circulaţie a Orasului Rovinari. Locurile de parcare astfel stabilite vor avea marcaje speciale. 

Art.4. Locurile de parcare situate pe căile de circulaţie, aflate la o distanţă mai mică de  
complexe comerciale, săli de spectacole, unităţi bancare, instituţii de interes public, societăţi 
comerciale, baze sportive, etc., pot fi atribuite acestora de către Orasul Rovinari prin Serviciul 
Patrimoniu, pentru parcarea clienţilor, percepându-se tariful anual stabilit prin hotărâre a Consiliului 
Local. La stabilirea numărului de locuri de parcare se va ţine cont, pe cât posibil, de suprafaţa spaţiului 
deţinut de fiecare persoană juridică. Cu acordul prealabil al Orasului Rovinari, personalizarea şi 
asigurarea folosinţei acestor locuri de parcare cade în sarcina respectivelor unităţi. 

Art.5. Persoanele cu handicap, care pot proba cu acte autentice handicapul, vor putea beneficia 
de gratuitate la parcarea de reşedinţă, în limita posibilităţilor. 

Art.6. Curăţenia/deszăpezirea în parcările de reşedinţă se asigură de către beneficiarii locurilor 
de parcare. 

 
CAPITOLUL II 

ATRIBUIREA LOCURILOR DE PARCARE DE REŞEDINŢĂ 

Art.7. În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai 
proprietarilor/deţinătorilor de autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 t. 
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Deţinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosinţă reprezintă o condiţie obligatorie 
pentru a putea participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările de 
reşedinţă. 

Art.8. Se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant care face dovada 
domiciliului/proprietăţii unei locuinţe în imobilul la care este arondată parcarea şi a deţinerii sau 
folosinţei unui autovehicul. 

Art.9. Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite numai după amenajarea, 
semnalizarea şi numerotarea acestora de către A.C.S. Rovinari . 

Art.10. La licitaţie nu vor fi admise persoanele care deţin garaje amplasate pe domeniul public 
sau privat al Orasului Rovinari, care deţin curţi sau au alte posibilităţi de parcare. 

În cazul în care proprietarul unui garaj deţine 2 sau mai multe autovehicule, acesta poate 
participa la procedura de închiriere a locului de parcare pentru numărul suplimentar de autovehicule 
deţinute, în limita locurilor disponibile. 

Persoanele care au deţinut garaje sau copertine în zonă şi care au fost demolate în vederea 
amenajării parcărilor de reşedinţă pot avea prioritate la atribuirea unui loc de parcare. 

Pentru imobilele în care există şi spaţii comerciale se va rezerva un loc în vederea asigurării 
aprovizionării. 

În cazul în care numărul solicitărilor este mai mic decât numărul locurilor de parcare, locurile 
rămase libere vor avea regim de parcare publică, sau vor fi scoase la licitaţie pentru cei care au mai 
multe maşini 

Art. 11.  Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă locatarilor solicitanţi se va face în 
următoarea ordine de prioritate: 

a) persoane cu handicap; 
b) persoane care au deţinut garaje legal şi acestea au fost sau vor fi demolate, cu condiţia să 

îndeplinească cerinţele stabilite pentru atribuire; 
c) persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în 

ordinea solicitării, proprietare a unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu; 
d) persoane fizice domiciliate/rezidente în imobilele la care este arondată parcarea de 

reşedinţă, în ordinea solicitării, proprietare a unui autovehicul înmatriculat la altă adresă; 
e) persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în 

ordinea solicitării, având în proprietate al doilea autovehicul înmatriculat la adresa de 
domiciliu; 

f) persoane fizice domiciliate/rezidente sau personae juridice proprietare ale unui apartament 
în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în ordinea solicitării, proprietare a 
unui autovehicul înmatriculat pe societăţi comerciale. 

 Art.12. Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare 
situat în parcarea de reşedinţă. 

 Art.13. Preţul de pornire al licitaţiei este tariful de bază aprobat prin Hotărâre a Consiliului 
Local. 

 Tariful de bază poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al Orasului Rovinari. 

 Abonamentele tip reşedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare 24 ore/zi. Abonamentele se 
vor elibera de către Orasul Rovinari, pe o perioadă de 12 luni, numai după achitarea tarifului anual de 
bază aprobat de Consiliul Local sau preţul licitat, după caz. 
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 Neachitarea tarifului de bază/preţului licitat la data prevăzută în prezentul regulament duce la 
anularea abonamentului şi, implicit, la pierderea dreptului de utilizare a locului de parcare. 

 Art.14. În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă 
locatarilor este mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la procedură, se va atribui câte un 
loc de parcare pentru fiecare solicitant, la tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin 
hotărâre a Consiliului Local. 

 Art.15. În situaţiile în care numărul solicitanţilor depăşeşte numărul de locuri amenajate în 
parcarea de reşedinţă, sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, 
atribuirea se va face prin licitaţie publică cu strigare, preţul de pornire fiind tariful de bază, iar pasul de 
licitare 5 lei. 

 Garanţia de participare la licitaţie va fi de 30 lei/loc, taxa de participare va fi de 10 lei/loc şi 
documentaţia va fi de 5 lei/loc. În cazul adjudecării unui loc de parcare, garanţia va fi trecută în contul 
abonamentului. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată, la cererea plătitorului. 

 Numărul locurilor de parcare care vor fi scoase la licitaţie se stabileşte de către Primaria 
Rovinari. 

 Art.16. În parcările de reşedinţă se atribuie în mod gratuit locuri de parcare persoanelor cu 
handicap accentuat sau grav, dacă solicită şi dovedesc handicapul. Administratorul parcării va 
menţiona gratuitatea pe acest tip de abonament. 

 Art.17. Unde sunt posibilităţi, un procent de 10% din totalul locurilor de parcare aferente 
fiecărei străzi va fi considerat spaţiu de parcare publică gratuită, fiind marcat specific. 

 
CAPITOLUL III 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA 
DE ATRIBUIRE/LICITAŢIE A LOCURILOR DE PARCARE 

 Art.18. În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune la 
registratura Primariei Rovinari următoarele documente: 

 dosar cu şină; 
 cerere tip; 
 copie după actul de identitate al solicitantului; 
 documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere, actul 

de donaţie sau moştenire, s.a., după caz; 
 copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau 

folosinţă; 
 documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act 

donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz; 
 certificate de handicap, dacă este cazul; 
 declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public sau privat 

al Orasului Rovinari, curte sau alte posibilităţi de parcare. 

Art.19. Primaria Orasului Rovinari va înştiinţa, prin afişare la scara imobilelor, prin solicitanti 
sau prin mass media, după caz, despre data, ora şi locul în care se va desfăşura procedura de 
atribuire/licitaţie, numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă aferentă imobilului/imobilelor 
din care fac parte, precum şi termenul limită până la care se vor depune cererile. 
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CAPITOLUL IV 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAŢIE A LOCURILOR 
DE PARCARE DIN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ 

Art.20. Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza unitar, pentru fiecare locaţie în parte. La 
data, ora şi locul anunţat, la procedura de atribuire/licitaţie vor fi prezenţi toţi membrii comisiei de 
atribuire/licitaţie precum şi solicitanţii sau reprezentanţii legali ai acestora. 

 Art.21. Comisia de atribuire/licitaţie va fi numită prin dispoziţia primarului şi va avea 
următoarea componenţă: un preşedinte, un secretar şi 3 (trei) membri. 

 Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi, în conformitate cu 
art.18 din prezentul regulament şi va întocmi lista cu solicitanţii acceptaţi să participle la procedura de 
atribuire/licitaţie, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau 
care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament. 

 Art.22. Comisia va stabili, pe baza Planului de situaţie întocmit de Compartimentul Urbanism, 
privind amplasarea parcărilor, numărul de locuri ce urmează a fi atribuite pentru solicitanti, respectiv 
pentru fiecare imobil din cadrul asociaţiei. 

 Art.23. În cazul în care numărul locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă este mai 
mare decât numărul solicitanţilor admişi, locurile de parcare excedente vor fi scoase la licitaţie pentru 
locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora. 

 În acest caz, preşedintele comisiei de atribuire va anunţa preţul de pornire a licitaţiei, respectiv 
tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, cu precizarea salturilor de supralicitare care sunt de 5 lei. 

 Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, preşedintele comisiei 
anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima sumă. 

 După anunţarea de către preşedintele comisiei a tuturor solicitanţilor cărora li s-au atribuit 
locuri de parcare, se declară închisă procedura de atribuire/licitare, întocmindu-se procesul verbal care 
se semnează de către membrii comisiei de atribuire/licitaţie şi de către solicitanţii care au participat la 
procedură. 

 

CAPITOLUL V 
OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE LOCURI DE PARCARE DE 

REŞEDINŢĂ 
 

 Art.24.  Se stabilesc următoarele obligaţii în sarcina beneficiarilor de locuri de parcare de 
reşedinţă: 

 respectarea indicatoarelor şi marcajelor; 
 răstrarea ordinei şi a curăţeniei la locul de parcare; 
 interzicerea executării de lucrări de reparaţie şi întreţinere la autovehicule pe locurile de 

parcare; 
 eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care 

necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit de către 
Consiliul Local o altă destinaţie publică, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru 
folosirea parcajului. 
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În cazul în care proprietarii/utilizatorii autovehiculelor nu respectă aceste clauze, serviciile de 
specialitate din cadrul Orasului Rovinari vor lua măsura avertizării în scris a acestora, urmată de 
aplicarea unei amenzi contravenţionale sau, după caz, anularea abonamentului. 

 

CAPITOUL VI 
ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA PARCĂRILOR DE REŞEDINŢĂ 

 Art.25. Identificarea, asfaltarea (amenajarea), marcarea, numerotarea şi semnalizarea cu 
indicatoare de parcare se asigură prin grija A.C.S. Rovinari Procurarea şi amplasarea dispozitivului de 
blocare a locului de parcare cade în sarcina beneficiarului(optional). 

 Dispozitivul trebuie să fie cel agreat de Serviciul Patrimoniu din cadrul Primariei Orasului 
Rovinari. 

 Art.26. Abonamentul este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea reînnoirii acestuia 
pe o perioadă egală cu cea iniţială, în condiţiile existente la acea dată. 

Abonamentele tip reşedinţă pot fi eliberate şi pe perioade mai mici de 12 luni (în cazul 
persoanelor care se prezintă ulterior la procedura de atribuire) cu condiţia ca acestea să expire la 
aceeaşi dată pentru toţi posesorii de abonamente din zona respectivă. 

Reînnoirea abonamentului, pe o perioadă egală cu cea iniţială, va putea fi efectuată cu cel puţin 
10 zile înainte de expirarea termenului. Cererea, scrisă în acest sens, se depune la Primaria Oras 
Rovinari cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului. Depăşirea acestui termen se 
concretizează, indiferent de opinia sau motivaţia invocate de fostul utilizator, în declararea locului ca 
fiind disponibil şi atribuirea sa solicitanţilor care au cereri în aşteptare. 

 Sunt permise reînnoiri succesive. 

 Utilizatorul care, prin neachitarea abonamentului conform celor prevăzute în prezentul 
regulament, pierde dreptul asupra unui loc de parcare, poate depune o nouă cerere care va fi onorată 
după rezolvarea cererilor în aşteptare deja existente la acea dată. 

 Art.27. Obligaţia şi responsabilitatea depunerii cererii pentru reînnoirea abonamentului revine, 
în exclusivitate, solicitantului. 

 Art.28. În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit locul de parcare în parcarea de reşedinţă 
nu se prezintă în termen de 30 de zile de la data atribuirii cu documentul care atestă achitarea 
abonamentului, va pierde locul atribuit, care va fi redistribuit altor solicitanţi, prin grija Comisiei de 
atribuire/licitaţie, stabilită conform art. 21 din prezentul regulament. 

 Art.29. În cazul în care nu există locuri disponibile sau solicitantul nu a căştigat în urma 
licitaţiei, cererea rămâne în aşteptare. 

 În momentul în care un loc în respectiva parcare devine vacant, atribuirea locului de parcare se 
realizează prin atribuire directă sau prin licitaţie publică, după caz, solicitanţilor care au cereri în 
aşteptare. 

 Art.30. După finalizarea din punct de vedere constructiv a unei parcări de reşedinţă, 
respectivele locuri de parcare se atribuie direct sau licitaţie publică, pe baza cererilor existente şi 
înregistrate la  Primaria Orasului  Rovinari – Serviciul Patrimoniu. 

 Art.31. În cazul unor abateri repetate, abonamentul pentru locul de parcare se anulează înainte 
de termen, cu notificare scrisă prealabilă emisă de Orasul Rovinari la propunerea Comisiei de 
circulaţie. 
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 Art.32. Intenţia de renunţare la abonamentul de parcare, înainte de expirarea de acestuia, se 
aduce la cunoştinţă, în scris, Orasul Rovinari, cu cel puţin 30 de zile înainte. 

 

CAPITOLUL VII 
CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 

 Art.33. Pe locurile de parcare de reşedinţă nu este permisă amplasarea sau construirea de 
garaje, ţarcuri, copertine şi alte asemenea. În cazul constatării unei astfel de abateri se aplică amendă 
potrivit art.35 şi se anulează dreptul de parcare. Dezafectarea garajelor, ţarcurilor, etc. se realizează de 
către A.C.S. Rovinari din cadrul orasului, la sesizarea scrisă a oricăror alte persoane sau la sesizarea 
din oficiu. 

 Art.34. Constituie contravenţie următoarele fapte: 

a) ocuparea locului de parcare de reşedinţă, atribuit conform prevederilor prezentului 
regulament, de către alte personae decât cele cărora le-a fost atribuit; 

b) amplasarea sau construirea de garaje, ţarcuri, montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe 
pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de blocare a accesului, altele decât 
cele agreate de administraţia publică locală; 

c) neasigurarea curăţeniei în parcări de către beneficiari; 
d) distrugerea platformei de parcare precum şi a însemnelor/dispozitivelor pentru rezervarea 

locurilor de parcare; 
e) neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Orasului Rovinari cu atributii in 

acest sens sau a unităţilor cu care colaborează primăria, în vederea efectuării diverselor 
lucrări de marcare, modernizare, lucrări la reţelele edilitare, etc. 

Art.35. Faptele prevăzute la art.35 se sancţionează cu amendă contravenţională după cum 
urmează: 

 faptele prevăzute de art.35 lit.a) şi b) cu amendă între 200 şi 400  lei; 
 faptele prevăzute de art.35 lit.c) cu amendă între 100 şi 200  lei; 
 faptele prevăzute de art.35 lit.d) cu amendă între 500 şi 1000  lei, la care se adaugă 

despăgubirile pentru pagubele produse şi obligaţia de refacere a obiectelor distruse; 
 faptele prevăzute de art.35 lit.e) cu amendă între 200 şi 400  lei. 

Art.36. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzilor prevăzute la art.36. 

Art.37. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către angajaţii 
Serviciului Public Poliţia Comunitară, ai Poliţiei şi de către împuterniciţii primarului. 

Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de agentul constatator, în care acesta 
stabileşte şi sancţiunea aplicată. 

În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la art.35 din prezentul 
regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia autoturismul, iar identificarea 
posesorului acestuia se va face prin solicitarea scrisă către Serviciul Înmatriculări Auto al judeţului 
unde este înmatriculat autoturismul. După obţinerea datelor de identificare se va întocmi procesul-
verbal de constatare a contravenţiei care va fi comunicat contravenientului prin mijloacele stabilite 
prin lege. 

Art.38. Amenzile aplicate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare se vor achita la 
casieria Rovinari. 
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Art.39. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi hotărârea 
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă 
formalitate. 

Art.40. Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

CAPITOLUL VII 
DISPOZIŢII FINALE 

 Art.41. Administraţia publică locală va face public prin presa locală (ziare, radio, televiziune) 
momentul începerii procedurii propriu-zise de atribuire/licitaţie. 

 Art.42. În cazurile în care asociaţia de proprietari/locatari dintr-un imobil arondat unei parcări 
de reşedinţă informează în scris administraţia locală asupra faptului că un locatar nu mai îndeplineşte 
criteriile de atribuire a unui loc de parcare (autoturismul este înstrăinat sau a devenit nefuncţional, 
locatarul este decedat sau nu mai locuieşte în bloc, etc.), Primaria Orasului Rovinari prin Serviciul 
Patrimoniu îl va notifica pe beneficiar/utilizator atât asupra încetării dreptului de folosinţă cât şi asupra 
disponibilizării şi atribuirii locului respectiv unui alt solicitant. 

 

 

Şef Serviciu Patrimoniu,    Întocmit,  
Ing. Rotocol Sever                                               Ec. Cazan Flavia  


