
'4328612018

PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea qi completarea H.C.L. nr.4l20l7 privind aprobarea

Regulamentului de func{ionare al sistemului de stafionare qi parcare cu platl a
vehiculelor/autovehiculelor in parcirile publice cu plati din

Municipiul Sfflntu Gheorghe, cu modificlrile si completirile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sflntu Gheorghe, in qedinfi ordinari;
Avdnd in vedere Expunerea de motive nr.4328412018 al primarului municipiului,

dl. Antal ArpSd-Andr6s;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 4328512018 al Polifiei Locale a

municipiului Sf6ntu Gheorghe;
Avdnd in vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

municipiului Sf6ntu Gheorghe;
Av6nd in vedere H.G.95512004 pentru aprobarea reglementdrilor cadru de aplicare

a O.G. nr.7112002 privind orgarrizarea qi funclionarea serviciilor publice de administrare a

domeniului public Ei privat de interes local;
Av6nd in vedere parcurgerea procedurii prevdzute la art.7 din Legea nr. 5212003

privind transparenfa decizionald in administrafia publicd, republicatd;
in conformitate cu art. 36 alin (2) lit. a qi alin. (3) lit. c din Legea nr.2l5l200l

privind administrafia publicd local6, republicatl cu modificirile qi completdrile ulterioare;

tn temeiul art.45 alin. (2) Si art. 115 alin. (l) lit. b din Legea m.21512001 privind

administrafia publicElocal6, republicatd cu modificdrile Ei complet6rile ulterioare;

HOTARA$rE

ART. 1. - Se aprobd modificarea qi completarea Regulamentului de funclionare al

sistemului de stafionare qi parcare cu plat6 a vehiculelor/autovehiculelor in parcdrile

publice cu platd din Municipiul Sffintu Gheorghe, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local

nr. 412017, cu modificdrile qi completdrile, dupd cum urmeazd:

I. Articolul 12 va aveaurmdtorul cuprins:
'Art.12. - Se vor emite urmdtoarele tipuri de abonament:

a) abonament/permis de parcare tip riveran cu valabilitate minimd de o 1un5 Ei

valabilitate maximd de 1 an;
b) abonamenVpermis de parcare tip persoand cu handicap;

c) abonament/permis de parcare pentru autovehicul aclionat electric;
d) abonament/permis de parcare tip - cu valabilitate minim6 de o lund Ei valabilitate

max,imd de I an;"
II. Articolul 14 va avea urm6torul cuprins:
-Att. 14. - (1) Abonamentele pentru persoanele cu handicap se elibereazd gratuit

persoanelor frzice care suferi de un handicap fizic sau transportd asemenea persoane qi

care fac dovada cI posedd permis de conducere qi sunt proprietarii autoturismului sau au

contract de leasing pentru vehiculul/ autovehiculul respectiv.
(2) Acest tip de abonament conferl dreptul de stalionare pe timp nelimitat in orice

parcare publicd cu platd din municipiul Sfdntu Gheorghe qi se elibereazdla cerere de cdtre

Direclia Tehnicd qi Monitorizare Societdli Comerciale gi Servicii Publice Subordonate din
cadrul Primdriei municipiului Sfdntu Gheorghe pe baza urmdtoarelor documente
justificative:

(3) Modelul abonamentului pentru persoanele cu handicap este prevdzut la Anexa
nr. I la prezentul Regulament

a) Cerere;
b) Decizie de incadrare in gradul de handicap;
c) Copie dupd cartea de identitate;
d) 2 bucdti fotografire 314 cm.;



e) Dovada calitEjii de ingrijitor, dac6 este cazul.
(4) Posesorii acestor abonamente vor folosi cu precddere locurile de parcare

rezervate qi semnalizate prin semnul internalional pentru persoane cu handicap.
(5) Abonamentul se inscriplioneazd cn un cod de gratuitate qi nu este transmisibil.
(6) Abonamentele pentru autovehiculele aclionate 100% electric se elibereazS

gratuit persoanelor ftzice qi juridice care fac dovada cE sunt proprietarii unor asfel de

autovehicule sau au contract de leasing pentru vehiculele/ autovehiculele respective.
(7) Abonamentele pentru autovehiculele ac{ionate l00Yo electric se impriml pe

h6rtie de culoare verde Ei confer6 dreptul de stalionare pe timp nelimitat in orice parcare

public[ cu platl din Municipiul Sfhntu Gheorghe. Se elibereazIla cerere de cdtre Direcfia
Tehnicd qi Monitorizare Societiili Comerciale qi Servicii Publice Subordonate din cadrul
Primdriei municipiului Sfhntu Gheorghe pebazaurmdtoarelor documente justificative:

(8) Modelul abonamentului pentru autovehicule electrice este prevlzut la Anexa nr.

2 La pr ezenttl Regulament.
a) Cerere;
b) Copie dupd cartea de identitate solicitant;
c) Copie dup6 certificatul de inmatriculare a autovehiculului pentru care se soliciti

abonamentul.
(9) Abonamentele emise gratuit sunt valabile numai pentru autovehiculele al c[ror

numdr de inmatriculare este specificat pe abonament.
ART. 2 - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotlr6ri se insdrcineazd Direc[ia

Gospod6rfue Comunal6 din cadrul prim[riei Municipilului Sfdntu Gheorghe qi Politia
Local6 a Municipiului Sfdntu Gheorghe.

Sfantu Gheorghe, la 2018.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrdre pentru modificarea Ei completarea H.C.L. nr. 412017 privind

aprobarea Regulamentului de funclionare al sistemului de stalionare qi parcare cu platS a

vehiculelor/autovehiculelor in parcirile publice cu platd din Municipiul Sffintu Gheorghe,

cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.

|n cursul anului 2017, in temeiul atribuliilor legale privind administrarea

domeniului public qi privat al oraqului, Consiliul Local al Municipiului Sfdntu Gheorghe a

adoptat H.C.L. nr. 4 prin care a fost aprobat Regulamentul de funclionarc al sistemului de

stationare qi parcare cu platd a autovehiculelor in parcdrile cu plat6 din municipiul Sfdntu

Gheorghe, prin care a fost reglementat controlul traficului stafionar in parc[rile cu p1at6.

La art. 12, respectiv, art. 14 din acest act normativ sunt stabilite tipurile de

abonamente qi condiliile in care se :utilizeazd/elibercazd aceste inscrisuri cu raportare la

calitatea utilizatorilor acestor parclri cu platd - riverani, persoane cu handicap precum Ei

perioada pentru care se solicitd.
La momentul actual, trendul in intreaga Uniune Europeand este reducerea poludrii

Ei incurajarea popula(iei sd acorde mai multl atenlie acestor aspecte. AutoritAtile rom6ne

incearc[ sd se alinieze la aceste standarde acordand bonusuri la acltrzi\iile de maqini noi,

precum qi acordarea unor eco-bonusuri substantiale in cazul in care se doreste sd se

achizitioneze ut autoturism electric sau hibrid.

Dorind s6 intre in rdnd cu marile oraEe Ei capitale erropene care luptd pentru mediul

inconjurdtor, Consiliul local al Municipiului Sfdntu Gheorghe ar putea adopta din ce in ce

,uai multe hotdrdri prin care proprietarii lfiilizatorii de ma;ini electrice si fie scutili intr-un

fel sau altul de anumite taxe locale.

Poluarea urbana poate fi consideratd o problemd de mediu qi la nivelul

Municipiului Sfdntu Gheorghe, o m6sura activd pe care o putem lua pentru atenuarea sau

rezolvarea acesteia, este qi aceea de a stimula creqterea numdrului de autovehicule

aclionate electric, o solutie in acest sem poate fi parcarea gratuitd in parcdrile cu platd

gestionate de cdtre municipalitate.

AvAnd in vedere considerentele enumerate mai sus, apreciez ca oportund qi

necesard modificarea punctuald a cadrului legal care reglementeazd traficul stalionar in
parcdrile cu platd, fapt pentru care propun spre dezbatere qi aprobare proiectul de hotlrdre

pentru modificarea gi completarea H.C.L. nr. 412017 privind aprobarea Regulamentului de

funclionare al sistemului de stafionare qi parcare cu platd a vehiculelor/autovehiculelor in
parcdrile publice cu platd din Municipiul Sffintu Gheorghe, respectiv, introducerea

ibonamentului/permisului de parcare pentru autovehiculul acfionat electric l00yo, care va

beneficia de gratuitate la eliberarea sa, in condiliile acestui act normativ.

t____
PRIMAR

Antal Arprffl-Andrfs
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Anexa nr.ZlaRegulament 
I

I

I

PRIMARIA MUNICIPN,]LU SFANTUGHEORGHE

SEPSISZENTGYORGY POLGARI,IESTERI IIIVATALA

PERMIS DE PARCARE - PARKOL6NfTNT

AUTOTURISM ELECTRIC - ELEKTROMOS AUT6

Conform H.C.L. nr.4t20l7 szimfi helyi tanfcshatirozat atapjin
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Municipiul $fAntu Gheorghe o Sepsiszentgy0rgy

Stn Nicolae Grigoroscu, nr.41 520130, Mun. Sf. Gheorghe'
Jud. Covasna, Romf,nia
Tel.: 40 261 3l238l,Tel. verde: 0800 800 767,

| + 40 367 409100
www.sqllsi.ro
Opemtor de date cu clracter personal - nn 22OOO

Nr. /Sz6m 4328512018

RAPORT . DE. SPFCI,ALITATE
la proiectul de hot[rdre pentru modificarea qi completarea H.C.L. nr.4l20l7 privind

aprobarea Regulamentului de funclionare al sistemului de sta{ionare $i parcare cu plate

a vehiculelor/autovehiculelor in parclrile publice cu platfl din Municipiul Sfrntu
Gheorghe, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare.

in exercitarea atribu{iilor legale privind administrarea domeniului public qi privat

al oraqului coroborat cu atribuliile legale din domeniul circulaliei pe drumurile publice,

cu avizul polifiei rutiere, Consiliul Local al Municipiului Sf6ntu Gheorghe a adoptat H.

C. L. nr.412017 prin care a fost aprobat Regulamentul de funclionare al sistemului de

sta{ionare qi parcare cu plati a autovehiculelor in parc6rile cu plat6 din municipiul
Sfentu Gheorghe.

Lucr6torii Poliliei Locale a Municipiului Sfhntu Gheorghe, cu ocazia efectuErii

activit5lii de control privind aplicarea gi respectarea dispozitiilor acestui act normativ,

au primit sesiz[rilcereri din partea mai multor cetifeni, care, in calitate de utilizatori ai

parc6rilor cu plat6 amenajate la nivelul municipiului Sfdntu Gheorghe, soliciti
modificarea sau completarea acestui act nofinativ, in sensul acordhrii unor facilit6li
fiscale pentru delin6torii de autovehicule ac[ionate electric, inveder6nd in acest sens

alte comunit{i care au adoptat astfel de reglementiri.
Cet6{enii municipiului Sfhntu Gheorghe incep sd inteleag6 importan{a propriei

contributii la menlinerea unui mediu curat qi nepoluat, iar acest lucru se reflecta qi f,n

achiziliile auto pe care le fac.

Astfel, pe l6ng[ ajutoarele oferite de c[tre stat qi dealerii auto se pot propune qi

alte m[suri active care si ii determine pe cetdfenii din municipiul Sfhntu Gheorghe sd

iqi doreascl o maqinI aclionat6 electric. Este un trend de viitor qi mai Sevreme sau mai

tirz,nt, vom adopta aceast[ tendin{[ europeand de ecologizarc a parcurilor auto, fapt
pentru care supunem spre dezbatere qi aprobare proiectul de hotirOre pentru

modificarea gi completarea H.C.L. nr. 4/20t7 privind aprobarea Regulamentului de

funcfionare al sistemului de stalionare qi parcare cu plati a vehiculelor/autovehiculelor
in parcirile publice cu plat6 din Municipiul Sfentu Gheorghe, cu modific6rile qi

completirile ulterioare, in forma propus5 de c6tre domnul primar. '

Director executiv
HADNAGY ISTVAN
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