ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.9
din 28 ianuarie 2014
privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.249/2006,
pentru aprobarea „Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată”
în municipiul Arad, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
- initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr.
68.472/31.10.2013
- raportul nr.68.477/31.10.2013 al Direcţiei Patrimoniu;
- Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 249/2006 privind aprobarea
„Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plata” în municipiul Arad;
- prevederile art. 10 alin.(1) lit. a şi art. 11 alin. (2) lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002,
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat
de interes local;
- prevederile art.24 din Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004, pentru aprobarea
reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
-îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea Nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (23 prezenţi din totalul de 23);
În temeiul art.36, alin.(2), lit. c, art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. I Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Arad nr. 249/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea
„Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată” în municipiul Arad,
după cum urmează:
1. Articolul 7, lit. A, pct. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Plata taxei de parcare este valabilă pentru întreaga durată de timp plătită în zona în care s-a
parcat sau în alte zone cu tarif egal ori mai mic decât cel achitat.

2. La articolul 7, lit. A, se introduce punctul (5) şi va avea următorul cuprins:
(5) Pentru zonele de parcare A, B şi C plata se poate efectua cu monezi, card de parcare sau SMS.
Zona C cuprinde străzile Calea Aurel Vlaicu şi Calea Victoriei.
3. Articolul 13 pct. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Controlul modului de utilizare a parcărilor presupune verificarea modului de plată cu tichet,
SMS, cu abonament şi cu gratuitate, precum şi modul de ocupare a locurilor de parcare de pe
străzile din cadrul sistemului de parcare.
Art.II. Se completează anexa 1 la regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de
parcare (ROFSP) cu plată în municipiul Arad, prin introducerea tarifelor la o nouă zonă de taxareZONA C - şi va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 249/2006 ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate.
Art.IV. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă
publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Adrian Cătălin LAZURCĂ

Red/Dact IF/IF Verif. SL
1 ex. Serviciul Parcări
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 28.01.2014

Contrasemnează
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

Cod PMA -S1-02

Anexa 1 la regulamentul de organizare şi funcţionare a
sistemului de parcare (ROFSP) cu plată în municipiul Arad

TAXA DE PARCARE
Durata
- minute 30
60
120
150
180
240
300
360
420
480
540
600
Tichet pe zi

Cuantumul taxei
pentru zona A – lei
(RON) 1,0
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0
25,0
25,0
(valabil zona A şi B)

Cuantumul taxei pentru
zona B
- lei (RON) 0,8
1,5
2,5
3,5
4,5
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
17,0
20,0
10,0
(valabil zona B)

Cuantumul taxei
pentru zona C
- lei (RON) 0,9
1,8
6,0
(valabil zona C)

TAXA DE PARCARE (prin SMS)
Durata
-minute

Cuantumul taxei
pentru
Zona A

Cuantumul taxei
pentru
Zona B

Cuantumul
taxei pentru
Zona C

60

0,50 Euro+ TVA

0,40 Euro+ TVA

0,20
Euro+TVA

120

0,80 Euro+ TVA

0,65 Euro+ TVA

0,40
Euro+TVA

Observaţii

TVA aferent
serviciului
prestat
de operator de
telefonie mobilă
TVA aferent
serviciului
prestat
de operator de
telefonie mobilă

PREŢUL ABONAMENTULUI
a) Pentru rezidenţi, persoane fizice, pe o stradă:
Durata
Abonament pentru
Abonament pentru
zona A – lei
zona B- lei
1 Lună
1 Trimestru
1 An

18,0
48,6
155,5

15,0
40,5
129,6

b)Pentru nerezidenţi, persoane fizice şi persoane juridice, pe o stradă:
Durata
Abonament pentru
Abonament pentru
zona A- lei
zona B- lei
1 Lună
1 Trimestru
1 An

250,0
675,0
2160,0

200,0
540,0
1728,0

c) Pentru persoane fizice şi persoane juridice, pentru toate străzile:
Durata
Abonament pentru
Abonament pentru
zona A - lei
zona B - lei
1 Lună
1 Trimestru
1 An

600,0
1.620,0
5.184,0

d).- Pentru medici de familie pentru toate străzile:
Durata
Abonament pentru
zona A - lei (RON) 1 Lună
80,0
1 Trimestru
216,0
1 An
691,2

450,0
1.215,0
3.888,0

Abonament pentru
zona B - lei (RON) 60,0
162,0
518,4

Abonament pentru
zona C- lei
13,00
35,00
100,00

Abonament pentru
zona C- lei
100,00
270,00
860,00

Abonament pentru
zona C- lei
300,00
800,00
2.500,00

Abonament pentru
zona C- lei
50,00
140,00
450,00

PREŢUL REZERVĂRII
Durata

1 Lună
1 Trimestru
1 An

Durata

Rezervare pentru
zona A
- lei
400,0
1080,0
3456,0

Rezervare pentru
zona B
- lei
350,0
945,0
3.024,0

Abonament pentru
zona C- lei
250,00
700,00
2000,00

Rezervare - Bulevardul Revoluţiei
Rezervare
B-dul Revoluţiei
- lei (RON) -

1 Lună
1 Trimestru
1 An
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Adrian Cătălin LAZURCĂ

900,0
2.700,0
10.800,0
Contrasemnează
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

AVIZAT

JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

SECRETAR
Lilioara Stepanescu

PROIECT
Nr.266/21.11.2013
H O T Ă R Â R E A nr.______
din _________________ 2013
privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.249/2006,
pentru aprobarea „Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată” în
municipiul Arad, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
- initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimata prin expunerea de motive înregistrată cu nr.
68.472/31.10.2013
- raportul nr.68.477/31.10.2013 al Direcţiei Patrimoniu;
- Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 249 din 27 septembrie 2006 privind
aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plata” în
municipiul Arad;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare privind circulaţia pe drumurile publice;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1391/2006 cu modificările şi completările
ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
195/2002, privind circulatia pe drumurile publice;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificări şi completări ulterioare;
- prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală;
- prevederile art. 10 alin.(1) lit. a şi art. 11 alin. (2) lit. a din Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002,
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat
de interes local;
- prevederile art. 10 alin.(1) lit. a si art. 11 alin. (2) lit. a din Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002,
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat
de interes local;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 955 /2004, pentru aprobarea reglementarilor-cadru
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. c, art. 45 din Legea Administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art. I Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Arad nr. 249/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea
„Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată” în municipiul Arad,
după cum urmează:
1. Articolul 7, lit. A, pct. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Plata taxei de parcare este valabilă pentru întreaga durată de timp plătită în zona în care s-a
parcat sau în alte zone cu tarif egal ori mai mic decât cel achitat.
2. La articolul 7, lit. A, se introduce punctul (5) şi va avea următorul cuprins:
(5) Pentru zonele de parcare A si B plata se poate efectua cu monezi, card de parcare si SMS, iar
pentru zona C, plata se poate efectua doar prin SMS.
3. Articolul 13 pct. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Controlul modului de utilizare a parcărilor presupune verificarea modului de plata cu tichet,
SMS, cu abonament şi cu gratuitate, precum şi modul de ocupare a locurilor de parcare de pe
străzile din cadrul sistemului de parcare.
Art.II. Se completează anexa 1 la regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de
parcare (ROFSP) cu plată în municipiul Arad, prin introducerea tarifelor la o nouă zonă de taxare
ZONA C şi va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 249/2006 ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate.
Art.IV. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă
publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

Red/Dact OD
1 ex. Serviciul Parcări
cod:PMA– S1-01

Anexa 1 la regulamentul de organizare şi funcţionare a
sistemului de parcare (ROFSP) cu plată în municipiul Arad

TAXA DE PARCARE
Durata
- minute 30
60
120
150
180
240
300
360
420
480
540
600
Tichet pe zi

Cuantumul taxei
pentru zona A – lei
(RON) 1,0
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0
25,0
25,0
(valabil zona A şi
B)

Cuantumul taxei pentru
zona B
- lei (RON) 0,8
1,5
2,5
3,5
4,5
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
17,0
20,0
10,0
(valabil zona B)

Cuantumul taxei
pentru zona C
- lei (RON) 1,1
2,0
6,0
(valabil zona C)

TAXA DE PARCARE (prin SMS)
Durata
-minute

Cuantumul taxei
pentru
Zona A

Cuantumul taxei
pentru
Zona B

Cuantumul
taxei pentru
Zona C

60

0,50 Euro+ TVA 0,40 Euro+ TVA

0,30
Euro+TVA

120

0,80 Euro+ TVA 0,65 Euro+ TVA

0,55
Euro+TVA

Observaţii

TVA aferent
serviciului
prestat
de operator de
telefonie
mobilă
TVA aferent
serviciului
prestat
de operator de
telefonie
mobilă

PREŢUL ABONAMENTULUI
a) Pentru rezidenţi, persoane fizice, pe o stradă:
Durata
Abonament pentru
Abonament pentru
zona A – lei
zona B- lei
1 Lună
1 Trimestru
1 An

18,0
48,6
155,5

15,0
40,5
129,6

Abonament pentru
zona C- lei
13,00
35,00
100,00

b)Pentru nerezidenţi, persoane fizice şi persoane juridice, pe o stradă:
Durata
Abonament pentru
Abonament pentru
Abonament pentru
zona A- lei
zona B- lei
zona C- lei
1 Lună
1 Trimestru
1 An

250,0
675,0
2160,0

200,0
540,0
1728,0

c) Pentru persoane fizice şi persoane juridice, pentru toate străzile:
Durata
Abonament pentru
Abonament pentru
zona A - lei
zona B - lei
1 Lună
1 Trimestru
1 An

600,0
1.620,0
5.184,0

450,0
1.215,0
3.888,0

d).- Pentru medici de familie pentru toate străzile:
Durata
Abonament pentru
Abonament pentru
zona A - lei (RON) - zona B - lei (RON) 1 Lună
1 Trimestru
1 An

80,0
216,0
691,2

60,0
162,0
518,4

100,00
270,00
860,00
Abonament
pentru
zona C- lei
300,00
800,00
2.500,00
Abonament
pentru
zona C- lei
50,00
140,00
450,00

PREŢUL REZERVĂRII
Durata

1 Lună
1 Trimestru
1 An

Durata

Rezervare pentru
zona A
- lei
400,0
1080,0
3456,0

Rezervare pentru
zona B
- lei
350,0
945,0
3.024,0

Abonament pentru
zona C- lei
250,00
700,00
2000,00

Rezervare - Bulevardul Revoluţiei
Rezervare
B-dul Revoluţiei
- lei (RON) -

1 Lună
1 Trimestru
1 An
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

900,0
2.700,0
10.800,0
SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.68.472/31.10.2013

Primarul Municipiului Arad
În temeiul prevederilor art.45, alin. (6), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim iniţiativa de promovare a
unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:
„ Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 249/2006, Republicată privind aprobarea
„Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată” în municipiul
Arad.”, în susţinerea căruia formulez următoarea:
EXPUNERE DE MOTIVE
Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile
publice, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii în stabilirea reglementărilor referitoare
la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule.
Asigurarea staţionării autovehiculelor în condiţii de siguranţă presupune crearea şi amenajarea
corespunzătoare a unor parcări publice precum şi reorganizarea celor existente, în special în zonele
de interes public.
În acest sens, au fost amenajate parcările cu plată în municipiul Arad şi ca urmare a
optimizării modului de aplicare a H.C.L.M. nr. 249/2006 se impune adoptarea unor modificări şi
completări la Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată din
municipiul Arad.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:
Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind:
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 249/2006,
Republicată, privind aprobarea „Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare
cu plată” în municipiul Arad.

PRIMAR,
Ing. Gheorghe Falcă

MUNICIPIULUI ARAD
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PARCĂRI
Nr. 68.477/31.10.2013
RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 68.472/31.10.2013 a domnului
Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad;
Obiect :
propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 249/2006, Republicată, privind
aprobarea „Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată” în municipiul Arad.
Având în vedere:
- prevederile O.U.G. nr. 195/2002, Republicată privind circulaţia pe drumurile publice,
conform căreia autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii în stabilirea reglementărilor
referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de
vehicule;
- extinderea spaţiilor destinate parcărilor cu plată în Municipiul Arad , cu o nouă zonă de
taxare;
- necesitatea îmbunătăţirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare
cu plată în municipiul Arad aprobat prin H.C.L.M. nr. 249/2006 pentru o aplicare cât mai eficientă a
acestuia.
Propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 249/2006, Republicată, privind aprobarea „Regulamentul
de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată” în municipiul Arad, în forma prezentată mai
sus..

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Iulian Ciobancan

ŞEF SERVICIU,
Ovidiu Dragoman

