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Referat de aprobare 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cadrului juridic unitar pentru organizarea 

și administrarea parcărilor publice cu plată și de reședință în orașul Hațeg 
 

In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, bunurile aparţinând 
domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi utilizate decât potrivit 
destinaţiei pentru care au fost create sau dobândite potrivit legii. 

Totodata art. 108 lit. e din codul administrativ prevede ca autoritățile deliberative 
hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a acestui cod, ca bunurile ce aparţin domeniului 
public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie valorificate prin alte modalităţi prevăzute 
de lege. Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 functionarea, administrarea si exploatarea 
parcarilor este una dintre activitatile specifice serviciilor publice de administrare a domeniului 
public și privat al unității administrativ-teritoriale. 

Potrivit art. art. 63 alin. 4 din OUG nr. 195/2002 se consideră parcare staţionarea 
vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător. Este de 
mentionat ca art. 128 alin. 1 lit. b din acelasi act normativ prevede ca  autoritatile locale sunt 
obligate sa ia măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare 
rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, 
ţinând evidenţa acestora. 

In conformnitate cu art. 486 din codul fiscal consiliile locale pot institui taxe pentru 
utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. Taxele prevăzute mai 
sus se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile 
deliberative interesate, iar potrivit normelor metodologice de aplicare a acestei prevederi a 
codului fiscal, în sensul aplicării prevederilor art. 486 alin. (3) din Codul fiscal, procedurile vor 
fi aprobate de consiliile locale interesate pentru anul fiscal următor. 

Prin actul administrativ ce are la baza acest referat se propune aprobarea cadrului juridic 
unitar pentru organizarea și administrarea parcărilor publice cu plată și de reședință în orașul 
Hațeg, în scopul reglemntării modului de funcționare al parcărilor și a asigurării de locuri de 
parcare în parcări publice și de reședință. 

Prin procedura prevazuta la art. 1 și art. 2 din actul administrativ al consiliului local se 
stabilește cadrul juridic unitar pentru administrarea parcărilor publice cu plată si de resedinta, 
raporturile dintre administratorul parcărilor publice cu plata si de resedinta și utilizatorii 
acestora, în conformitate cu reglementările, cu modificări și completări ulterioare, prevazute în: 
O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local, O.G. nr. 2 / 2001 actualizată privind regimul juridic 
al contravențiilor, Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, și normele metodologice de 
aplicare, O.U.G. nr. 195 / 2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice, Legea nr. 
155 / 2010 a Poliției Locale, Normativele de proiectare ale parcărilor, O.G.nr. 57 /2019 privind 
Codul Administrativ, Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările 
si completările ulterioare, 

Faţa de aceste aspecte va rugam a dezbate si aproba proiectul de hotărâre in forma 
prezentata. 
         

        PRIMAR, 
Adrian Emilian Pușcaș 

 


