
Anexa nr. 1 la HCL nr. 129/2005 
 

Lista parcărilor cu plată amenajate pe teritoriul mun. Sfântu Gheorghe 
 
 
 

 Localizare  Poziţionare Nr. locuri 
1 Piaţa Libertăţii - în faţa Galeriei de artă, de la trecerea de pietoni până la intrarea în curtea Cons. 

Jud. 
longitudinală 12 

2 Piaţa Libertăţii - de la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 până la intersecţia cu str. Gr.Mikó I. transversal 27 
3 str. Gábor Áron - de la colţul pieţei M. Viteazul până la str. V. Babeş (sub şirul castanilor) perpendicular 38 
4 str. 1 Decembrie 1918 - de la P-ţa Libertăţii până la Agenţia de voiaj C.F.R. longitudinală 49 
5 str. Ciucului - de la nr. 2 până la pârâul Debren longitudinală 32 
6 str. 1 Decembrie 1918 - de la intrarea în curtea B.R.D. Până la Banc Post transversal 20 
7 str. Gr. Mikó I. - de la P-ţa Libertăţii până la Casa de asigurări UNITA transversal 45 
8 str. Gödri F. - la intersecţia cu str. Gr. Mikó I.până la str. Kriza J. transversal 52 
9 la vest de mag. Şugaş - în faţa bl. 1, sc. E şi F perpendicular 12 

10 în spatele mag. Şugaş - dealungul gardului acestuia longitudinală 5 
11 în faţa mag. Şugaş transversal 15 
12 str. Jozef Bem - în faţa B.C.R. şi Dir. Fin. Pub. Cov.  perpendicular 28 
13 str. Jozef Bem - în faţa bl.3, sc.E (de la intersecţie) până la intersecţia cu str. Bánki D.   longitudinală 20 
14 str. Kriza J. - de la intersecţia cu str. Banki D. până la poarta Lic. Mikes Kelemen transversal 22 
15 str. Bánki D. - de la colţul Pieţii până vis - a - vis cu imobilul nr. 38 transversal 23 
16 str. Bánki D. - în faţa Restaurantului "Kankalin" transversal 20 
17 str. Gării - la N de staţia C.F.R. transversal 14 
18 str. N. Bălcescu - de la intersecţia cu str. Lázár Mihály până la str. 1 Decembrie 1918 longitudinală 10 
19 str. N. Bălcescu - de la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 până la str. Oltului longitudinală 10 
20 str. Oltului - de la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 până la str. N. Bălcescu  longitudinală 25 

 



Anexa nr. 2 la HCL nr. 129/2005 
 

REGULAMENT DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE STAŢIONARE  
ŞI PARCARE CU PLATĂ A AUTOVEHICULELOR ÎN PARCĂRILE CU  

PLATĂ DIN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
 

Art. 1. - Prezentul regulament, împreună cu anexele lui, reglementează regulile 
privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor în parcările cu plată din municipiul Sfântu 
Gheorghe, sistemul de taxare a acestora precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării 
prevederilor imperative din prezentul regulament, în scopul controlului traficului staţionar. 

Art. 2. - În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel: 
a) Parcare - spaţiul destinat în mod special staţionării autovehiculelor, semnalizat 

prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabila a drumului sau restul 
domeniului public si privat;  

b) Parcare publică - totalitatea parcărilor amenajate în condiţiile stipulate la lit. (a) 
aflate pe domeniul public şi privat al municipiului; 

c) Parcare publica cu plată - parcare amenajată în condiţiile stipulate la lit. (a) din 
prezentul articol, pe domeniul public sau privat al Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru 
folosirea căreia se percepe taxă de parcare şi care poate fi gestionată prin gestiune directă 
de către autoritatea administratiei publice locale, sau prin gestiune indirectă de către un 
agent economic. 
Amplasamentul şi numărul locurilor de parcare se stabileste şi se modifică de către 
Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe. 

d) Parcare privata - orice parcare amenajată în condiţiile lit. (a) pe un teren 
proprietate privată. 

e) Parcare de reşedinţă - orice parcare amenajata în condiţiile stipulate la lit. (a) la 
mai puţin de 30 m de frontul imobilelor, destinată utilizării de locatarii acestor imobile, cu 
excepţia parcărilor cu plată. 

Art. 3. - În parcarile de reşedinţă, care sunt situate la mai puţin de 30 m de frontul 
imobilelor utilizate de locatarii acestor imobile, se va atribui câte un loc de parcare pentru 
fiecare proprietar de apartament care deţine în proprietate autovehicul. Dacă numărul 
cererilor depăşeşte suprafaţa disponibilă, atribuirea se va face prin licitaţie. Pretul de 
pornire al licitatiei îl reprezintă tariful de baza stabilit prin HCL pentru parcările de 
reşedinţă. 

Art. 4. - Serviciul de Urbanism va identifica spaţiile aflate la mai puţin de 30 m de 
frontul imobilelor, care indeplinesc condiţiile necesare pentru a fi amenajate ca parcări de 
reşedinţă. 

Art. 5. - În parcările aflate la o distanta mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, 
complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive, instituţii bancare, la cerere vor fi 
atribuite acestora locuri de parcare prin închiriere directă. Amplasamentul şi numărul de 
locuri ce se atribuie acestora, se stabileşte de la caz la caz prin dispoziţie de către Primar. 

Art. 6. - Gestionarul sau concesionarul parcărilor publice, indiferent de modul de 
gestiune are următoarele obligaţii: 

� amenajarea locurilor de parcare; 
� executarea şi întretinerea semnalizării parcărilor cu indicatoare şi marcaje, 

conform normativelor privind parcajele;  
� întreţinerea şi repararea părţii carosabile aferentă parcărilor; 
� efectuarea şi întretinerea curăţeniei pe suprafaţa parcărilor; 
� efectuarea deszăpezirii şi combaterea poleiului (pe timpul iernii) astfel încât să 

menţină utilizabile numarul de locuri aferente parcării; 
� dotarea parcărilor cu coşuri de gunoi; 
� asigurarea punerii în vânzare a tichetelor de parcare prin comercianţii ce au 

puncte de vânzare în zonă sau montarea de automate de parcare, de la caz la caz; 
� asigurarea condiţiilor de încasare a taxelor de parcare, unde este cazul; 



� alte lucrari dispuse prin planuri de urbanism aprobate conform legii. 
 

Art. 7. - Pentru persoanele juridice şi fizice care au în exploatare parcări publice, 
prezentul regulament se completează şi cu clauzele stipulate în contractele de 
concesionare, de delegare a gestiunii sau contractele de închiriere, după caz, încheiate cu 
autoritatea administraţii publice locale.  

Art. 8. - Taxa de parcare se aprobă de Consiliul Local, indiferent de modul de 
gestionare al acestora şi se actualizează anual. 

Art. 9. – (1) Staţionarea/parcarea în parcările cu plată în intervalul de ore 8.30 – 1630 
este permisă numai în baza tichetului sau abonamentului de parcare obţinut anticipat prin 
plata taxei de parcare şi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului, conform 
instrucţiunilor din prezentul regulament.  

(2) În zilele de sâmbătă şi duminică precum şi în afara orarului 830-1630 parcarea 
este liberă, cu excepţia parcărilor cu plată din strada Bánki Donáth, unde se percepe taxa 
de parcare şi în ziua de sâmbătă. 

Art. 10. - Staţionarea/parcarea în baza tichetelor sau a abonamentelor de parcare 
este permisă în perioada de validitate a acestora.  

Art. 11. - Tichetele de parcare sunt instrumente de plată pentru staţionări de scurtă 
durată (30 min. sau 1 oră) concepute astfel încât să poată fi utilizate în regim de autotaxare. 
Ele se procură din reţeaua comercială, de la agenţii de parcare sau de la automatele de 
parcare, după caz. 

Art. 12. – (1) Tichetele de parcare procurate din reţeaua comercială se validează 
prin răzuirea poziţiilor care indică anul luna, ziua şi după caz ora, minutul la care a început 
staţionarea autovehiculului . 

(2) Tichetele ce se vor pune la vânzare în reţeaua comercială, vor fi înregistrate la 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi vor fi protejate împotriva contrafacerii de 
legislaţia privind proprietatea intelectuală. Vor fi tipărite în regim de securitate şi înseriate 
în regim special. 

(3) Gestinoarul sau concesionarul parcărilor publice cu plată, poate acorda 
comercianţilor care pun în vânzare astfel de tichete un procent de până la 10% din valoarea 
fără TVA a tichetelor de parcare vândute. 

(4) În cazul în care se hotărăşte ca modalitatea de taxare să se realizeze prin 
autotaxare cu tichete de parcare procurate din reţeaua comercială, gestionarul sau 
concesionarul parcării este obligat să asigure procurarea acestor tichete de la comercianţi 
aflaţi în rază maximă de 150 m. de parcarea publică. 

Art. 13. – (1) Perioada de validitate a tichetelor de parcare achiziţionate de la 
agenţii de parcare se stabileşte prin marcarea de către vânzătorul tichetelor pe aceasta a 
lunii, orei, zilei şi minutului sosirii la locul de parcare, tichetele astfel validate au o 
valabilitate de o oră.  

(2) Tichetele de parcare achiziţionate de la agenţii de parcare trebuie să poarte 
ştampila Primăriei Sfântu Gheorghe. Cele care nu poartă ştampila Primăriei sunt 
considerate nevalabile şi în consecinţă nevalide. 

Art. 14. - Perioada de validitate a tichetelor de parcare achiziţionate de la 
automatele de parcare, este ceea tipărită pe acestea.  

Art. 15. – (1) Abonamentele de parcare vor fi valabile pentru intervale de timp de 1 
zi sau 1 lună şi sunt valabile pentru un singur autoturism. Abonamentul se materializează 
printr-o vignetă ce se aplică pe interiorul parbrizului auto, la vedere. 

(2) Perioada de validitate a abonamentelor de parcare este ceea înscrisă sau tipărită 
pe aceasta de către emitentul abonamentului. 
 Art. 16. - Se vor emite următoarele tipuri de abonament:  

- abonament tip riveran; 
- abonament tip persoană cu handicap; 
- abonament tip-una zi; 
- abonament tip una – lună. 



Art. 17. – (1) Abonamentul tip riveran se eliberează persoanelor fizice care au 
domiciliul în dreptul parcării, între limitele semnalizate ale acesteia şi care nu au alt loc de 
parcare în imediata apropiere.  

(2) Persoanele care au domiciliul conform celor de mai sus, în imobile care au curţi 
interioare sau în imobile situate între două străzi din care numai o stradă are amenajată 
parcare cu plată, nu beneficiază de acest tip de abonament. 

(3) La cererea de eliberare a abonamentului tip riveran solicitantul va anexa 
următoarele documente: 

- copie după actul de identitate pentru identificarea domiciliului; 
- copie după certificatul de înmatriculare sau copie după contractul de leasing 

pentru dovedirea faptului că solicitantul deţine în proprietate/folosinţă autovehiculul 
respectiv. 

(4) Pot beneficia de abonament tip riveran în condiţiile prevăzute în prezentul 
articol, numai persoanele fizice şi doar pentru un singur autovehicul/solicitant.  

(5) Aceste abonamente se eliberează de către operatorul parcării cu plată indiferent 
de 
modul de gestiune. 

Art. 18. – (1) Abonamente pentru persoane cu handicap se eliberează gratuit 
persoanelor fizice care suferă de un handicap fizic şi care fac dovada că posedă permis de 
conducere şi sunt proprietarii autoturismului sau au contract de leasing pentru autoturismul 
respectiv.  

(2) Acest tip de abonament conferă dreptul de staţionare pe timp nelimitat în orice 
parcare publică cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe.  

(3) Posesorii acestor abonamente vor folosi cu precădere locurile de parcare 
rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoane cu handicap.  

(4) Abonamentul se inscripţionează cu un cod de gratuitate şi nu este transmisibil.  
Art. 19. – (1) Abonament tip - una zi se eliberează atât persoanelor fizice cât şi 

persoanelor fizice autorizate şi persoanelor juridice pentru parcarea în toate parcările 
publice cu plată pentru întreaga zi inscripţionată pe acesta, în afara parcărilor de reşedinţă.  

(2) Abonamentul este valabil numai pentru autovehiculul al cărui număr de 
înmatriculare este specificat pe abonament. 

Art. 20. – (1) Abonament tip - una lună se eliberează, atât persoanelor fizice cât şi 
persoanelor fizice autorizate şi persoanelor juridice pentru parcarea în toate parcările 
publice cu plată, în afara parcărilor de reşedinţă, pentru o perioadă de o lună, data începerii 
şi terminării valabilităţii fiind inscripţionată pe acesta.  

(2) Abonamentul este valabil numai pentru autovehiculul al cărui număr de 
înmatriculare este specificat pe abonament. 

Art. 21. – (1) Gestionarul, respectiv concesionarul parcărilor publice, cu acordul 
Consiliului local, va stabili modalitatea de taxare folosită. 

(2) Modalitatea de taxare poate fi unitară pe tot nivelul oraşului sau pot fi stabilite 
şi modalităţi diferite de taxare, în functie de avantajele economice şi de posibilităţile 
financiare ale gestionarului sau concesionarului parcărilor publice. 

Art. 22. - Tichetele sau abonamentele de parcare vor fi expuse în loc vizibil în 
interiorul autovehicului astfel încât să permită controlul validităţii. Tichetul sau 
abonamentul validat şi expus în loc vizibil permit staţionarea/parcarea pe durata timpului 
corespunzător, înscris sau tipărit pe aceasta.  

Art.23. - Plata taxei de parcare este obligatorie pentru toate autovehiculele cu 
excepţia: 

a) autovehiculele corpului diplomatic; 
b) autovehiculele de intervenţie care aparţin Poliţiei, Jandarmeriei, Pompierilor, 

Ambulanţei, inscripţionate vizibil şi aflate în misiune;   
c) autovehiculele persoanelor cu handicap; 
Art. 24. - Se interzice staţionarea în parcările publice a maşinilor agricole, a 

vehiculelor industriale, a camioanelor şi a tuturor mijloacelor de transport care nu încap în 



spaţiul de parcare delimitat de semnele orizontale, cu excepţia autocarelor pentru 
transportul turiştilor; 

Art. 25. - Parcarea se face cu respectarea marcajelor din parcare. 
Art. 26. – (1) Poliţia Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe este însărcinată 

cu constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea prevederilor 
prezentei regulament. 

(2) Primarul municipiului, prin dispoziţie, va putea înputernici şi alţi agenţi cu 
constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale stabilite prin prezentul regulament. 

Art. 27. – (1) Conducătorul autovehicolului este obligat să prezinte actele de 
identitate sau să comunice datele de identificare cât şi certificatul de înmatriculare al 
autoturismului la solicitarea Poliţistului Comunitar sau a agentului constatator.  

(2) Agenţii constatatori se vor identifica prin legitimaţia eliberată de Primăria 
municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art. 28. - În caz de refuz din partea conducătorului auto de a prezenta actele sau 
când identificarea acestuia nu este posibilă (de exemplu nu este prezent în momentul 
controlului), proprietarul autoturismului va fi identificat prin intermediul Poliţiei Rutiere a 
Judeţului Covasna urmând ca sancţiunea să fie aplicată persoanei astfel identificate.  

Art. 29. - Pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela şi la 
ofiţeri, subofiţeri de poliţie, jandarmi sau poliţişti comunitari. 

Art. 30. - Se consideră comunicare completă a datelor privind identitatea 
persoanelor: 

• în cazul persoanelor fizice cetăţeni români: 
a) numele şi prenumele; 
b) domiciliul; 
c) codul numeric personal; 
d) seria şi numărul actului de identitate. 

• în cazul persoanelor fizice cetăţeni străini: 
a) numele şi prenumele; 
b) seria şi numărul paşaportului, statul emitent şi data eliberării 

documentului. 
• în cazul persoanelor juridice; 

a) denumirea astfel cum figurează în certificatul de înmatriculare; 
b) sediul; 
c) codul unic de înregistrare sau numărul de înmatriculare în Registrul 

comerţului 
d) datele de identificare a persoanei care o reprezintă; 
e) contul bancar. 

Art. 31. - Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către conducătorii 
auto sau deţinătorii de vehicule, după caz: 

a) neplata, de către conducătorul auto, a taxei de parcare; 
b) neexpunerea de către conducătorul auto, la loc vizibil, în interiorul 

autovehicului (pe bordul autovehicului sau pe parbriz), a tichetului de parcare sau a 
abonamentului de parcare după caz, astfel încât să se permită descifrarea acestora; 

c) parcarea efectuată de către conducătorul auto în locurile de parcare rezervate 
parcării de către persoanele cu handicap; 

d) depăşirea timpului de parcare conferit de tichetul sau abonamentul folosit şi 
refuzul plăţii taxei aferente timpului de depăşire; 

e) staţionarea maşinilor agricole, a vehiculelor industriale, a camioanelor şi a 
tuturor mijloacelor de transport a cărui gabarit depăşeşte limitele de marcare a locurilor de 
parcare, cu excepţia autocarelor pentru transportul turiştilor; 

f) parcarea efectuată cu nerespectarea marcajelor; 
g) efectuarea de activităţi comerciale, fără autorizarea primăriei, în parcările 

publice cu plată. 



Art. 32. – (1) În cazul în care se depistează staţionarea sau parcarea unui 
autovehicul cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament, se va trece la măsura 
blocării roţilor. 

(2) Demontarea aparatului de blocare a roţilor este condiţionată de plata anticipată a 
contravalorii costurilor privind montarea şi demontarea, stabilită la suma de 400.000 lei. 
 (3) Măsura blocării-deblocării roţilor va fi efectuată de persoane împuternicite prin 
dispoziţie de primar. 

Art. 33. - Conducătorul/deţinătorul autoturismului depistat parcând cu încălcarea 
prevederilor prezentului regulament este obligat, deasemenea, la plata contravalorii taxei 
de parcare pe durata de 8 ore. 

Art. 34. – (1) Taxa de parcare, precum şi costul montării-demontării aparatului de 
blocare a roţilor se achită la caseria Primăriei sau prin virament.  

(2) În cazul în care plata se face prin virament în contul Consiliului Local, cel care 
a făcut plata este obligat să înştiinţeze despre aceasta Serviciul Financiar al Primăriei 
municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art. 35. - Concomitent cu montarea aparatului de blocare a roţilor se va aplica pe 
parbrizul autoturismului în cauză o înştiinţare conform anexei I la prezentul regulament. 

Art. 36. - În cazul în care în termen de 3 zilede la data montării aparatului de 
blocare a roţilor, deţinătorul autoturismului nu achită contravaloarea taxei de parcare 
prevăzută la art. 33, precum şi costul montării şi demontării aparatului de blocare a roţilor 
stabilit conform art. 32, se va întocmi proces-verbal de contravenţie, urmând să se aplice 
sancţiunile contravenţionale prevăzute în prezentul regulament. 

Art. 37. – (1) Amenda contravenţională aplicată se va achita la caseria Primăriei 
sau prin virament. 

(2) În cazul în care plata se face prin virament în contul Consiliului Local, cel care 
a făcut plata este obligat să înştiinţeze despre aceasta Serviciul Financiar al Primăriei 
municipiului Sfântu Gheorghe. 
 (3) În caz de neachiatre în termenul legal a amenzii aplicate, se va trece la măsura 
executării silite. 

Art. 38. - Procesul-verbal de contravenţie se comunică în condiţiile stabilite de 
O.G. Nr. 2/2001. 

Art. 39. - Contravenţiile prevăzute la art. 31 din prezentul regulament se 
sancţionează după cum urmează:  

a) cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei cele prevăzute la lit. a), c) şi g); 
b) cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei cele prevăzute la lit. b), d), e) şi 

f). 
Art. 40. - (1) Prezentul regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi prevederile actelor normative 
incidente. 

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune 
despre această posibilitate în procesul-verbal. 
 Art. 41. - Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţă ordinară din 30 iunie 2005 
a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Hotărârea nr. 129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXA 1 LA REGULAMENT 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 
Mun. Sfântu Gheorghe, 
Jud. Covasna 
 
Stimate conducător auto, 
Vă facem cunoscut că aţi încălcat prev. art. ________, din HCL nr._____/2005 prin 
neîndeplinirea obligaţiilor stipulate în Regulamentul de funcţionare al sistemului de 
staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din mun. Sfântu 
Gheorghe, respectiv prin ____________(se trece în concret fapta, de expl. neplata taxei de 
parcare). Pentru acest motiv sunteţi obligat la plata unei despăgubiri de__________lei care 
se poate achita în termen de 10 zile calendaristice la Primăria municipiului Sfântu 
Gheorghe de la adresa din antet sau prin virament în contul nr. _________________, sau 
prin mandat poştal respectând instrucţiunile cuprinse în modelul anexat. 
ATENŢIE : Fapta constituie în acelaşi timp şi contravenţie conform HCL______/2005 ca 
urmare sunteţi pasibilă de amendă de la ___________ -_________ lei sau avertisment. 
Avertismentul se aplică numai dacă despăgubirea se achită în termenul stipulat mai sus, în 
caz contrar procedându-se la aplicarea amenzii 
 
Data: ____________ 

Agent constatator 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


