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Procedură de organizare, funcționare și administrare a parcărilor publice  
de reședință din Orașul Hațeg 

Cap. I. Dispoziții generale 
 Prezenta procedură stabilește cadrul juridic unitar pentru administrarea parcărilor publice, 
raporturile dintre administratorul parcărilor publice 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. 
 Art.1.  (1) Parcarea autovehiculelor în parcările de reședință, drepturile, obligațiile și 
responsabilitățile ce revin persoanelor fizice și juridice care utilizeaza in conditiile legii 
autovehicule, cu privire la oprire / staționare / parcare în parcările de reședință și în alte locuri 
aparținând domeniului public, precum și atribuțiile administrației publice cu privire la parcarea în 
Orașul Hațeg, sunt supuse dispozițiilor prevăzute în prezenta procedură.  
 Art.2. Orașul Hațeg, prin Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat si Politia 
Locală,  din subordinea Primăriei Orașului Hațeg, inițiază reglementări și exercită controlul 
privind respectarea normelor cu privire la parcările publice. 
 Art.3. (1) Amenajarea parcărilor cu plată se face în conformitate cu legislația privind 
amenajarea teritoriului și urbanism și cu Normativele de proiectare a parcărilor. 

(2) Orașul Hațeg, cu avizul Poliției rutiere, este obligată să asigure, să instaleze indicatoare, 
să aplice marcaje ori alte dispozitive speciale și să întrețina în stare corespunzătoare de funcționare 
mijloacele de semnalizare a părcărilor, conform standardelor în vigoare. 
 Art.4. (1) În sensul prezentei proceduri, parcările de reședință sunt spațiile special 
amenajate, delimitate prin marcaje și semnalizate prin indicatoare. 

(2) În parcările publice, mijloacele de semnalizare a parcărilor sunt:  
a)  indicatoarele;  
b)  marcajele;  

(3) Mijloacele de semnalizare a parcărilor se realizează și se instalează astfel încât să fie 
observate cu ușurință și de la o distanță adecvată de cei cărora li se adresează și trebuie să fie în 
deplină concordanță între ele, precum și într-o stare tehnică de funcționare corespunzătoare.  
 Art.5. În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații:  
(1) Abonament – document care atestă plata tarifului de parcare pe o perioadă determinată de timp. 
(2) Acostament – fâșia laterală cuprinsă între limita părții carosabile și marginea platformei 
drumului. 
(3) Autovehicul – orice vehicul care se deplasează cu mijloace proprii de propulsie mecanice, care 
circulă frecvent pe drumurile publice și care servește la transportul de persoane sau bunuri ori la 
efectuarea unor lucrări. 
(4) Autovehicul oprit - autovehicul imobilizat pentru timp de maxim 5 minute cât este necesar 
pentru luarea sau lăsarea de persoane, încărcarea sau descărcarea de bunuri, timp în care 
conducătorul ramâne în autovehicul sau în apropierea acestuia, pentru a putea la nevoie să-l 
deplaseze. 



(5) Autovehicul parcat – autovehicul oprit / staționat într-un loc special rezervat acestui scop și 
amenajat ca atare.  
(6) Autovehicul staționat – autovehicul imobilizat pe drum pentru un motiv, altul decât acela de a 
evita un conflict cu un participant la trafic sau cu un obstacol, ori pentru a se supune regulilor de 
circulație, iar imobilizarea nu se limitează la luarea sau lăsarea de persoane sau bunuri. 
(7) Activitate de transport în regim de taxi – activitate de preluare, transport și lăsare la destinație 
a clienților, bagajelor acestora și eliberarea de acte doveditoare ale transportului la cererea 
clientului. 
(8) Activităţi edilitar gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local, 
desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-
o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţii, precum şi condiţii 
normale de muncă, de viaţă şi de locuit pentru comunitatea locală; 
(9) Automat de taxare – aparat de taxare; automat electronic pentru eliberat tichete prin intermediul 
căruia se încasează tarifele de parcare reprezentând contravaloarea prestării serviciului de 
staționare a autovehiculelor pe locurile de parcare.  
(10) Bandă de circulație – subdiviziunea longitudinală a părții carosabile, materializată prin 
marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lățime corespunzătoare pentru circulația într-un sens 
a unui șir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roți. 
(11) Cardul de parcare – instrument de plată pe suport de plastic cu cip electronic integrat. 
(12) Contract de comision – mandatul care are ca obiect achiziționarea sau vânzarea de bunuri ori 
prestarea de servicii pe seama comitentului și în numale comisionarului care actionează cu titlu 
profesional în schimbul unei renumerații numită comision; 
(13) Drum public – orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată 
pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise 
circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile. 
(14) Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile 
aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura 
lor, sunt de uz sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor 
locale sau prin hotărâre a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau 
interes public naţional;  
(15) Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile, 
intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care 
nu fac parte din domeniul public al acestora;  
(16) Exploatarea parcării – efectuarea unor operațiuni ce vor duce la obținerea unor venituri din 
perceperea unui tarif pentru folosirea pe o anumită perioadă de timp (oră, lună, an), a unui spațiu 
special destinat parcării vehiculelor. 
(17) Formulare cu regim special – documente legale ale căror tipărire, înseriere și numerotare se 
realizează în condițiile actelor normative în vigoare. 
(18) Instituție – organ sau unitate (de stat) care îndeplinește anumite funcții (administrative, 
economice, politice, cultural-educative etc.) sau cuprinde un anumit domeniu de activitate.  
(19) Instituții publice – denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, 
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, 
instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora. Instituțiile publice 
reprezintă ansamblul structurilor organizate, create în societate pentru gestionarea afacerilor 
publice și au următoarele funcțiuni: pregătirea și adoptarea de acte normative; punerea în executare 
a legilor; supravegherea punerii în executare a hotărârilor luate la nivel politic.  
(20) Interes public – acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și 
autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de 
Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte. 
(21) Infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, 
constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice 
şi mobilier urban, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară şi terenurile aferente, destinate 
desfăşurării unor activităţi edilitar-urbane; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul 
public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii 
publice sau private, potrivit legii; 



(22) Loc de parcare - loc amenajat în parcările auto stabilite prin Hotărârea Consiliul Local, 
semnalizat cu panouri indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat potrivit normelor tehnice și 
destinat staționării unui singur mijloc auto. 
(23) Locuri de parcare rezervate pentru persoane cu handicap – locuri amenajate în parcările 
publice, semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu handicap inscripționate cu semnul 
internațional pentru persoane cu handicap.  
(24) Locuri de parcare rezervate pentru societăți bancare, unități hoteliere și unități de alimentație 
publică și alte societăți comerciale – locuri de parcare amenajate, care pot fi atribuite spre folosință 
contra cost prin eliberarea unui abonament. 
(25) Loc aflat în apropierea parcărilor – loc aflat la mai puțin de 30 de m de parcările publice, 
nesemnalizat prin indicatoare sau marcaje rutiere pentru parcare. 
(26) Marcaj rutier – modalitate de delimitare a terenului destinat parcărilor și locurilor de parcare 
conform normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare. 
(27) Operator - persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată într-un stat 
membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, structură fără personalitate juridică în 
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care are competenţa şi capacitatea de a 
furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, unul sau mai multe servicii/activităţi din 
sfera serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
şi care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii, precum şi funcţionarea şi 
exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente acestuia/acesteia; prin derogare de la 
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările ulterioare, 
activitatea operatorilor furnizori/prestori de servicii/activităţi din sfera serviciului de administrare 
a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale nu presupune obţinerea şi 
deţinerea unei licenţe.  
(28) Panouri de semnalizare – panouri utilizate pentru direcționarea circulației către locurile de 
parcare. 
(29) Panouri de afisaj – panouri informative cuprinzând toate elementele de identificare și de 
utilizare a parcărilor. 
(30) Parcare – spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare 
sau marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau de restul domeniului public și 
privat. 
(31) Parcări publice – totalitatea parcărilor amenajate în condițiile stipulate în prezentul 
regulament, aflate pe domeniul public sau privat al Orașului Hațeg, care includ parcări publice cu 
plată, parcari de resedinta și parcări publice fără plată. 
(32) Parcari de reședință/domiciliu  - orice parcare amenajată la mai puţin de 30 m de frontul 
imobilelor, destinată utilizării de locatarii acestor imobile, pentru care ocupanții au obligația 
achitării plații tarifului de parcare, cu excepţia parcărilor de pe căile de comunicaţii semnalizate 
corespunzător; Acest tip de loc de parcare este destinat exclusiv persoanelor fizice/juridice, care 
au, la data solicitării locului, și pe parcursul folosinței domiciliul/reședința/sediul/punctul de lucru 
în imobilele respective 
(33) Parcări publice fără plată – acele spații de interes public destinate parcării autovehiculelor, 
pentru care nu se percep tarife de parcare. 
(34) Parte carosabilă – porțiunea din platforma drumului destinată circulației vehiculelor. 
(35) Riveran – persoana fizică care are domiciliul pe strada unde este amenajată parcare cu plată 
sau pe străzile alăturate. 
(36) Sistem de administrare a parcărilor publice cu plată – totalitatea amplasamentelor, a dotarilor 
aferente precum si activitatile de exploatare a parcărilor cu plată prin stabilirea unor reguli generale 
de administrare referitoare la control, tarife, ore de funcționare etc. 
(37) Stații taxi – locuri stabilite prin hotărârea Consiliului Local pentru staționarea autovehiculelor 
care efectuează transport public de persoane și bunuri în regim de taxi, semnalizate prin indicatoare 
sau marcaje și inscripționare. 
(38) Taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 
tone capacitate maximă totală autorizată pentru transportul de bunuri, care, pe baza licenței de 
execuție pe vehicul, poate executa transporturi în regim de taxi. 



(39) Tichet abonament parcare de reședința – documentul emis de Primăria Oraș Hațeg pus la 
dispoziția beneficiarului în vederea afișării la loc vizibil prin care acesta dovedește ocuparea în 
legalitate a spațiului pus la dispoziție pentru staționarea autovehiculului. 
(40) Tichet cu valoare fixă – formular cu regim special de înseriere și numerotare tipărit pe o 
singură față în carnete a câte 100 de file, care servește ca document pentru încasarea sumei de la 
client și ca document pentru înregistrarea în contabilitate a volumului serviciilor prestate.  
(41) Trotuar - spațiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin 
diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor. 
(42) Tarif– suma de bani datorata in conformitate cu prezentul regulament, pentru ocuparea de 
catre un autovehicul a domeniului public, pe durata stationarii sau parcarii in parcari  special 
amenajate; 
(43) Tarif parcare de resedinta - suma de bani datorata de beneficiarul unui loc de parcare de 
resedinta pentru ocuparea domeniului public de catre un autovehicul intr-o parcare de resedinta; 
(44) Utilizatori – persoane fizice sau juridice care utilizează parcările publice și care beneficiază, 
direct sau indirect, individual sau colectiv de serviciile de utilităti publice, în condițiile legii. 
(45) Zona de parcare publică – zonă cuprinzând locuri de parcare caracterizată prin existența unui 
ansamblu de reguli generale de administrare.  

Cap. II. Sistemul de parcare de reședință din Orașul Hațeg 
II.1. Prevederi generale 

 Art.6. În parcările de reședință, funcționarii publici cu atribuții de control din cadrul 
Poliției Locale a Orașului Hațeg, în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai Primarului în 
conformitate cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, vor efectua 
control și vor aplica sancțiuni contravenționale, în cazul nerespectării de către utilizatorii parcărilor 
a prevederilor prezentului Regulament. 
 Art.7. Parcările de reședință amenajate în Orașul Hațeg, sunt destinate pentru autovehicule 
cu masa de până la 3,5 t, fiind interzisă parcarea altor categorii de autovehicule pe aceste locuri. 
 Art.8. Se interzice parcarea tuturor mijloacelor de transport cu masa pâna la 3,5 tone în 
parcările special amenajate, dacă nu se încadrează în spațiile de parcare delimitate de marcajele 
rutiere. Utilizatorii parcărilor publice trebuie să respecte regulile de circulație și semnificația 
diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare: a) indicatoare; b) marcaje; c) semnale, indicații și 
dispoziții ale inspectorilor din cadrul Poliției Locale.  
 Art.9. Orașul Hațeg nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în acestea, 
în zona amenajată a parcărilor de reședință. 
 Art.10. În caz de producere de eventuale daune, furturi, incendii la vehicule în zonele de 
parcare publică, Orașul Hațeg nu răspunde juridic. 

II.2. Reguli de parcare 
 Art.11.(1) Se interzice, depozitarea sau lăsarea de materiale ori obiecte în parcările 
amenajate și semnalizate corespunzător, pe trotuare și pe spațiile verzi aflate în zona parcărilor de 
reședință sau alăturate acestora.  

(2) Se interzice conducătorului autovehiculului și pasagerilor ca în timpul opririi sau 
staționării să deschidă sau să lase deschise ușile acestuia, ori să coboare fără să se asigure că nu 
creează un pericol pentru celelalte persoane.  
 Art.12.(1) Parcările de reședință nu sunt păzite.  

(2) Pentru a preveni furturile din autoturisme, utilizatorii parcărilor trebuie să verifice dacă 
portierele sunt închise și asigurate și dacă este activat sistemul de alarmă sau trebuie să folosească 
sistemul mecanic antifurt (portiere, portbagaj, capota, motor, buson de benzină, roti, volan, pedale) 
atunci când autoturismul urmează să fie parcat într-un loc nesupravegheat. Utilizatorii parcărilor 
trebuie să-și asigure autoturismul, chiar dacă lipsesc din el doar câteva minute și nu trebuie să lase 
la vedere în interiorul mașinii diverse bunuri, valori sau înscrisuri care ar putea tenta (aparate, bani, 
obiecte sau îmbracăminte etc.). 
 Art.13. Staționarea în interiorul marcajelor trebuie să se facă în conformitate cu orientarea 
acestora, fiind interzisă staționarea cu încălcarea marcajelor sau cu nerespectarea orientării 
marcajelor. 



 Art.14. Parcarea autovehiculelor în parcările de reședință este permisă numai în baza 
abonamentelor, autorizațiilor și legitimațiilor eliberate de Primăria Oraș Hațeg și afișate la loc 
vizibil în interiorul autovehiculului, în așa fel încât toate datele înscrise pe acestea să fie vizibile.   

Cap.III. Reguli tehnice privind delimitarea și dotarea parcărilor 
III.1. Delimitarea parcărilor de reședință 

 Art.15. Parcarea autovehiculelor trebuie să respecte marcajele rutiere pentru delimitarea 
spațiilor de parcare, astfel încât autovehiculele parcate să nu stânjeneasca sau să împiedice 
circulația normală a pietonilor pe trotuare și a celorlalte vehicule pe partea carosabilă a drumului, 
distanțele laterale și față-spate dintre autovehiculele parcate să permită intrarea și ieșirea cu 
ușurință din locurile de parcare, precum și deschiderea ușilor pentru accesul persoanelor în deplină 
siguranță în și din acestea. 
 Art.16. Este interzisă parcarea în locurile nemarcate pentru parcare din zona parcărilor de 
reședință, în locurile de acces în curtea locuințelor, a garajelor și a unităților, în locurile nemarcate 
din zona de parcare de la începutul și sfârșitul străzilor, în apropierea intersecțiilor, conform 
prevederilor legale. 
 Art.17. În interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare de reședință stabilit de 
prezenta procedură, staționarea și parcarea de către alte autovehicule față de cele aparținând 
persoanelor deținătoare a unui tichet/abonament este permisă între orele 08.00 -16.00, începând cu 
ora 16.00 fiind obligatorie eliberarea locului pentru titularul de drept. 

III.2. Dotarea parcărilor 
 Art.18. Pentru echiparea unei parcări de reședință se stabilesc următoarele dotări tehnice: 
indicatoare, marcaje, coșuri de gunoi, spații verzi și alte dotări, după caz. 
 Art.19. În parcările de reședință locurile de parcare pot fi: asfaltate, betonate, pavate, dalate 
sau înierbate și marcate corespunzător. 
 Art.20.(1) Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea 
participanților la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de 
semnalizare rutieră pe care le completează, le întăresc sau care le precizează semnificația.  

(2) Marcajele rutiere pentru delimitarea spațiilor de parcare se vor realiza astfel încât:  
a) autovehiculele parcate să nu stânjenească sau să împiedice circulația normală a pietonilor pe 
trotuare și a celorlalte vehicule pe partea carosabilă a drumului;  
b) distanțele laterale și față-spate dintre autovehiculele parcate să permită intrarea și ieșirea cu 
ușurință din locurile de parcare, precum și deschiderea completă a ușilor pentru accesul 
persoanelor în deplină siguranță în și din acestea. 
 Art.21. Marcajele rutiere care delimitează locurile de parcare se stabilesc în conformitate 
cu normele tehnice prevăzute în legislatia in vigoare. Marcajele pot fi amplasate față de bordură: 
paralel, perpendicular sau oblic la 30°, 45°, 60°. 
 Art.22. Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifică interzicerea staționării 
vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. 
 Art.23.(1) Marcajele sunt de regula de culoare albă, cu excepția celor ce se aplică pe 
elementele laterale drumului care sunt de culoare albă si neagră sau galbenă și neagră, precum și 
a celor provizorii, folosite la organizarea circulației în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbenă. 
În zonele unde staționarea vehiculelor este limitată în timp, marcajele pot fi și de alte culori.  

(2) Marcajele aplicate în parcările publice sunt: a) longitudinale, care pot fi: de delimitare 
a parcărilor; de delimitare a locurilor de parcare; de delimitare a părții carosabile. b) transversale, 
care pot fi: de delimitare a locurilor de parcare; de delimitare a părții carosabile; de traversare 
pentru pietoni. c) alte marcaje: pentru interzicerea staționării; pentru stații taxi si autobuz pentru 
locurile de parcare; pentru locuri de parcare rezervate. 

Cap.IV. Administrarea parcărilor publice 
 Art.24.(1) Administrarea serviciilor de parcare se face în scopul asigurării creșterii 
capacității de preluare a traficului și a îmbunătațirii condițiilor de deplasare si stationare pentru 
vehicule.  

(2) Prevederile prezentei proceduri sunt puse în aplicare de către Primăria Orașului Hațeg, 
de Poliția Locală a Orașului Hațeg și societatea care administrează domeniul public. 



(3) Parcarea autovehiculelor pe carosabilul drumurilor este permisă numai în condițiile 
stabilite de Orașul Hațeg cu avizul Poliției rutiere, spațiile în care se permite parcarea fiind 
semnalizate prin indicatoare și/sau marcaje speciale.  
 Art.25. Personalul din cadrul Primăriei Oraș Hațeg cu atribuții de control, este împuternicit 
de Primarul Orașului Hațeg pentru îndrumarea, supravegherea și controlul respectării prevederilor 
prezentului Regulament și va acționa cu sprijinul Poliției Locale Hațeg, Poliției Rutiere Hațeg, 
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor - 
Județul Hunedoara, cu sprijinul mass-media și a altor instituții publice din Orașul Hațeg. 
 Art.26. Primăria Oraș Hațeg și societatea care administrează domeniul public, după caz, 
au următoarele obligații:   
a) să presteze servicii specifice utilizatorilor parcarilor, în conformitate cu prevederile prezentului 
regulament; 
b) să asigure serviciile necesare atribuirii locurilor de parcare celor care nu utilizează platforma 
on-line respectând prevederile prezentului regulament.  
c) să semnalizeze vertical şi orizontal parcările de reședință, să marcheze şi să inscripţioneze locul 
de parcare; 
d) să afişeze pe site-ul Primăriei Hațeg tarifele stabilite, pentru o corectă informare a cetăţenilor, 
oferta de locuri de parcare; 
e) să retraseze gratuit locul / locurile de parcare, în următoarele cazuri: 
 1. o dată pe an sau la nevoie  
 2. parcarea de reşedinţă a suferit lucrări de resistematizare, modernizare, dupa caz; 
 3. parţial sau integral, la finele lucrărilor de execuţie ale deţinătorilor de reţele de utilităţi 
publice, lucrări care au implicat ştergerea, deteriorarea marcajelor; 
 4. în orice situație justificată; 
f) să asigure curăţenia şi deszăpezirea cailor de acces în parcare prin operatorul de salubrizare; 
g) să asigure folosinţa netulburată de catre utilizator a locurilor de parcare în incinta parcărilor; 
h) să afişeze la loc vizibil tarifele stabilite; 
i) să nu practice tarife diferite de cele stabilite prin Hotărârile Consiliului Local; 
j) să urmarească încasarea sumelor cuvenite de la beneficiarii locurilor de parcare; 
k) să asigure eliberarea necondiţionată a locurilor de parcare în situaţia necesităţii efectuării unor 
lucrări edilitare, care impun ocuparea temporară a spaţiilor  de parcare respective; 
l) să nu permită parcarea autovehiculelor din altă categorie sau decât cea care corespunde 
destinaţiei parcării; 
m) să nu permită accesul în parcare a unui număr de autovehicule peste limita locurilor existente; 
n) în cazuri excepţionale (avarii la reţelele de utilitate publică, manifestări publice, situaţii de 
urgenţă, etc.) Primăria Oraș Hațeg poate dispune ridicarea şi mutarea autovehiculelor aflate în 
parcările de reședință. 
o) de a-si exercita competențele și responsabilitățile potrivit hotărârilor Consiliului Local 
referitoare la activitățile de administrare a parcărilor publice în Orașul Hațeg;  
p) de a asigura publicitatea și accesul liber la informațiile publice privind activitățile de 
administrare a parcărilor publice de reședință. 
 Art.27. 
 (1) Primăria Orașului Hațeg are următoarele drepturi:  
a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate ;   
b) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora si să 
propună Consiliului Local ajustarea periodică a tarifelor și amenzilor.  
c) să notifice utilizatorul unui loc de parcare în cazul în care domeniului public i se schimbă 
destinaţia prin Dispoziţia Primarului, Hotărâri ale Consiliului Local, alte situații identificate și pe 
care interesul local le impun;  
 Art.28. Primăria Orașului Hațeg, prin personalul din subordine, desfăsoară următoarele 
activități:  
a) activitati de administrare a parcărilor de reședința: amenajare, dotare, exploatare;   
b) activitatea de constatare și sancționarea contravenienților; 
c) activitatea de gestionare a formularelor cu regim special și a altor bunuri;  
d) activitatea de gestionare și întreținere a dotărilor parcărilor de reședință ;  



e) activitatea de încasare a tarifelor pentru parcare. 
 Art.29. Primăria Orașului Hațeg, prin personalul din subordine, are următoarele atribuții:  
a) asigură amenajarea locurilor de parcare, instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare;  
b) asigură achiziționarea formularelor cu regim special, daca este cazul ;   
c) asigură imprimatele necesare desfășurării activității;  
d) eliberează abonamentele, legitimațiile și autorizatiile de parcare;  
e) asigură modernizarea, exploatarea și întreținerea parcărilor de reședință;  
f) asigură dotarea parcărilor pentru funcționarea în condiții optime;  
g) asigură marcajele corespunzătoare;  
h) urmărește efectuarea salubrizării parcărilor publice de către operatorul de salubritate;  
i) urmăreste efectuarea deszăpezirii, astfel încât să fie menținute utilizabile numărul de locuri 

aferente parcării în parcarile publice cu plată și a căilor de acces în parcările de reședință;  
j) organizează în colaborare cu Poliția Locală Hațeg controlul modului de utilizare a parcărilor 

și aplicarea de sancțiuni în cazul opririi / staționării / parcării neregulamentare;  
k) monitorizează activitatea de parcare;  
l) soluționează sesizările și reclamațiile referitoare la activitățile derulate;  
m) pune în aplicare hotărârile Consiliului local cu privire la activitățile desfăsurate;  
n) întocmește propuneri de programe de buget pentru activitățile derulate;  
o) îndeplineste alte atribuții stabilite prin reglementări legale. 

IV.1. Administrare parcări de reşedinţă 
 Art.30. Activitatea de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă de pe raza 
Orașului Hațeg, dă posibilitatea cetăţenilor de a beneficia de locuri de parcare de reşedinţă în 
parcările amenajate, pe măsură ce se resistematizează şi modernizează domeniul public aferent 
acestor spaţii de parcare, pentru descongestionarea drumurilor publice. 
 Art.31. Locurile de parcare care fac obiectul rezervării sunt în orice parcare amenajată la 
mai puţin de 30 m de frontalul imobilelor, destinată utilizării de locatarii acestor imobile, pentru 
care ocupanții au obligația achitării tarifului. 

Art.32. În parcările de reşedinţă, se rezervă şi se semnalizează prin semnul specific, din 
numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de 2 locuri, pentru parcarea gratuită a 
mijloacelor de transport a persoanelor cu handicap.  
 Art.33. Activitatea de ocupare a locurilor de parcare de reşedinţă, şi intrarea în posesia 
tichetului de parcare de reședință se desfăşoară în baza prezentului regulament. 
 Art.34.(1) Regulamentul de administrare parcări se aplică pe sectoarele specifice 
domeniului public şi privat ale Orașului Hațeg semnalizate prin marcaje rutiere şi indicatoare, 
însoţite de plăcuţe adiţionale cu programul de funcţionare și informații legate de zona de 
parcare/locurile rezervate, zilnic între orele 16,00 – 08,00 pentru persoane fizice si 00,00 - 24,00 
pentru persoanele juridice.   
 (2) În caz de ocupare abuzivă a locului de parcare în intervalul orar indicat mai sus, 
utilizatorul se poate adresa Poliției Locale a Orașului Hațeg, care verifică și sanctionează după caz. 
  (3) Primăria Orașului Hațeg va transmite Poliției Locale Hațeg, la solicitarea acesteia, 
informații privind titularii utilizatorilor parcărilor, ori de câte ori situația o impune;  
 Art.35. Se va putea atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament / spaţiu cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, în limita locurilor disponibile. 

(1) Atribuirea locurilor de parcare se face pe principiul primul venit, primul servit. 
(2) In situația în care, în termen de 30 de zile de la lansarea platfomei on-line, nu se 

atribuie toate locurile de parcare amenajate, se poate atribui suplimentar înca un loc de parcare pe 
apartament / spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.  

(3) Nu se vor putea atribui mai mult de doua locuri de parcare pe solicitant/apartament/ 
spatiu cu alta destinatie, iar in situatia in care persoana are in folosinta mai mult de un garaj de pe 
domeniul public, nu va fi eligibila pentru atribuirea unui alt loc. 
 Art.36.(1) Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi ocupate numai după 
amenajarea orizontală şi numerotarea acestora, activități realizate prin grija Primăriei Hațeg. 
 (2) Menţinerea / modificarea marcajului locului de parcare este în grija Primăriei Orașului 
Hațeg. 
 (3) Se interzice blocarea accesului/ieșirii în și din locurile de parcare. 



 Art.37. Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă locatarilor solicitanţi se va face în 
conformitate cu prevederile prezentului regulament. 
 Art.38. Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de 
reşedinţă solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
1. Să aibă adresa de domiciliu/reședința(flotant)/sediu/ apartament in proprietate potrivit 
amplasamentelor stabilite pentru parcările de reședința, care vor fi făcute publice odată cu punerea 
în funcțiune a aplicației. 
2. Să solicite atribuirea prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare pus 
la dispoziție de Primăria Orașului Hațeg. În cazul in care solicitantul se prezintă la sediul Primăriei 
Oraș Hațeg va avea asupra lui documentul care atestă domiciliu/sediu (copie după B.I. / C.I., CUI, 
copie după actul de proprietate al apartamentului  + documentele cerute, după caz). 
3. Să nu fie nu fie înregistrați cu restanțe, pe anul anterior, la plata sumelor datorate bugetului local 
Hațeg.  
4. Să facă dovada, dreptului de proprietate sau de folosința (contract de comodat) asupra unui 
autovehicul funcţional a cărui masă să nu depăşească 3,5 tone, cu revizia tehnică de actualitate. 
5. Să facă dovada dreptului de utilizator prin prezentarea contractului de achiziţionare a 
autovehiculului în sistem leasing, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la punctul 4. 
6. Să facă dovada, prin prezentarea unei adeverinţe, că persoana juridică care are calitatea de 
proprietar al autovehiculului este de acord ca solicitantul să utilizeze vehiculul, inclusiv să 
parcheze la domiciliu. 
7. În cazul în care vehiculul încredinţat este achiziţionat în sistem leasing este necesar a fi prezentat 
şi documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice. 
8. Condiţiile prezentate la punctele 5 şi 6 sunt obligatorii în situaţiile în care solicitantul, persoană 
fizică / juridică nu are calitatea de proprietar al autovehiculului pentru care se solicită un loc de 
parcare. 
9. Persoanele menționate la punctul 3, precum și persoanele cu contract de concesiune pentru garaj 
de pe  domeniul public al Orașului Hațeg, nu pot rezerva locuri de parcare în parcările de reședință, 
cu excepția situației menționate la art. 35 (2). 
 Art.39.(1) Dreptul de utilizare a locului de parcare este pe perioada pe care a fost achitat 
tariful de parcare (1, 2 sau 3 ani) cu obligația solicitantului de a actualiza documentele justificative 
prezentate la art. 38, anual; 
 (2) Rezervarea unui loc de parcare în parcările de reședinta se poate face numai prin 
intermediul aplicației informatice pentru rezervarea și plata pe internet a parcărilor de reședința;  

(3) Obligaţia şi responsabilitatea de a solicita ocuparea locului de parcare revine în 
exclusivitate solicitantului; în cazul in care solicitarea este facuta de altă persoană decat titularul, 
aceasta va prezenta functionarului cu atributii in acest sens scrisă şi semnată de titular . 

 (4) Începand cu data de ...................... rezervarea unui loc de parcare poate fi, în funcție de 
opțiunea solicitantului, de la 1 la 3 ani, locurile de parcare urmand a fi rezervate în ordinea 
solicitării exprimate prin intermediul platformei online sau la sediul Primăriei Oraș Hațeg.  
 Art.40. Primăria Orașului Hațeg are obligaţia de a informa anual cetatenii orasului Hateg 
cu privire  la  situatia locurilor de parcare, prin postare pe site-ul Primăriei Oraș Hațeg și/sau 
transmiterea de comunicate de presă.  
 Art.41.(1) Obligatia de plată revine utilizatorilor parcărilor și se realizează prin plata 
contravalorii tarifului in avans pentru întreaga perioadă pentru care se dorește ocuparea locului de 
parcare,  prețul rămâne ferm pe toată perioada rezervării locului de parcare; 
 (3) Neachitarea integrală a tarifului duce la pierderea dreptului de ocupare a locului de 
parcare pe perioada solicitată. 
 (4) Renunțarea la locul de parcare înainte de expirarea perioadei pentru care a fost achitat 
tariful nu atrage după sine restituirea sumelor achitate. 

IV.2. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor serviciului de administrare parcări 
 Art.42. Utilizatorii (abonaţi / titulari, posesori de  locuri de parcare de reşedinţă) serviciului 
de administrare parcări au următoarele drepturi: 
a) acces neîngrădit la informaţiile publice privind activitatea de administrare parcări; 
b) garantarea accesului şi dreptului de a beneficia de serviciul de administrare parcări prestat de  
Primăria Orașului Hațeg.; 



c) de a beneficia de prevederile hotărârilor şi deciziilor cu privire la serviciul de administrare 
parcări; 
d) de a ceda locul de parcare către noul proprietar, în cazul înstrainării apartamentului, în baza 
documentelor de vânzare/cumpărare imobil, în copie xerox, în condițiile în care acesta îndeplinește 
cerințele art.38. 
 Art.43. Titularii posesori ai unui loc de parcare de reşedinţă, au dreptul de a apela la Poliția 
Locală a Orașului Hațeg  în cazul în care: 
a) nu pot folosi locul de parcare alocat, din cauza ocupării  fără drept de un alt autovehicul; 
b) nu pot folosi locul de parcare, deoarece acesta este ocupat de un autoturism abandonat;  
 Art.44. Se clasează cererile înregistrate în evidența Primăriei Oraș Hațeg prin care se 
solicită închirierea unui loc de parcare și care nu au fost soluționate ca urmare a faptului că la data 
solicitării, în imediata apropriere a domiciliului solicitantului nu existau locuri disponibile sau nu 
există amenajată o parcare de reședinta, urmând ca aceștia să solicite prin intermediul aplicației 
informatice de rezervare și plată pe internet a parcărilor de reședinta  (online sau la ghișeu), 
ocuparea unui loc de parcare, în masura în care acesta este disponibil.  
 Art.45. Dreptul de utilizare a locului de parcare rezervat încetează cu prima zi după 
expirarea datei pentru care s-a făcut plata tarifului de parcare. 
 Art.46. Utilizatorii serviciului de administrare parcări trebuie: 
a) să respecte prevederile procedurii şi să îşi achite obligaţiile de plată; 
b) să nu împiedice Primăria Oraș Hațeg în desfăşurarea activităţilor de pe domeniul public. 
 Art.47. Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au urmatoarele obligații: 
a) Să folosească spaţiul de parcare conform destinaţiei, fiind interzisă desfăşurarea de 
activităţi comerciale sau alte activităţi pe acesta; în caz contrar, titularul va fi sancționat conform 
prevederilor prezentului regulament. 
b) Să plătească Primăriei Orașului Hațeg valoarea integrala a tarifului de parcare (1, 2, 3, ani) 
de la data la care solicită ocuparea spațiului de parcare și să achite sancțiunile stabilite pentru 
ocuparea neregulamentară a locurilor de parcare, precum și pentru ocuparea ilegală a altor locuri 
aparținând domeniului public al Orașului Hațeg nesemnalizate  ca și loc de parcare. 
c) Să întrerupă temporar dreptul de a folosi locul acordat, în cazul lucrărilor de interes public. 
d) În cazul achiziţionării altui autoturism sau schimbarii numarului de înmatriculare la 
autoturismul pentru care a facut rezervarea, utilizatorul se obligă să anunţe on-line sau la sediul 
Primăriei Orașului Hațeg de schimbarea numărului de înmatriculare, pentru a se face modificarea 
scriptică în evidența aplicației informatice de rezervare și plata pe internet a parcărilor de reședință;  
e) Să nu execute în perimetrul parcării publice de reşedinţă, lucrări de reparaţii şi întreţinere 
a autovehiculelor. 
f) Să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcării ca urmare a 
unor manevre greşite, inclusiv distrugerea platformei parcării, sau poluarea suprafeţei. 
g) Să asigure securitatea interioară a autovehiculelor prin închiderea geamurilor, încuierea 
uşilor, a capotei motorului, a portbagajului şi prin punerea în funcţiune a sistemului antifurt, după 
caz. 
h) Sa pastreze curăţenia locului atribuit. 
i) Sa elibereze domeniul public, la solicitarea justificată a Primăriei Oraș Hațeg - neeliberarea 
locurilor de parcare la solicitarea acesteia constituie contravenţie şi se sancţionează. 
j) Să respecte semnalizarea rutieră verticală și/sau orizontală din parcările de reședință;  
k) Să respecte indicațiile înscrise pe panourile adiționale ale indicatoarelor de parcare;  
l) Să parcheze autovehiculele numai în baza unui abonament valabil;  
m) Să nu ocupe ilegal locurile de parcare special amenajate pentru autovehiculele persoanelor 
cu handicap, semnalizate cu marcajul sau/și indicatorul “Persoane cu handicap”. 
n) Să nu ocupe locurile de parcare cu autovehicule defecte sau cu alte obiecte;  
o) Să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de 
administrare a parcărilor de reședință, în caz contrar fiind pasibili de a fi sancționați sau, în anumite 
cazuri, să li se sisteze serviciul prestat. 
p) Sa expună la loc vizibil, pe toată durata parcării, dovada detinerii locului 
 Art.48.(1) Personalul Primăriei Orașului Hațeg/Poliției Locale, va examina modul de 
ocupare a terenului apartinând domeniului public și privat al Orașului Hațeg în locurile aflate în 



zona parcărilor de reședință sau alăturată acesteia și va aplica sancțiuni, după caz, pentru abaterile 
de la prevederile prezentului regulament. 
 (2) Primăria Orașului Hațeg organizează, planifică și coordonează activitățile de 
administrare a parcărilor de reședință sub aspectul îndeplinirii sarcinilor și misiunilor încredințate 
pentru creșterea eficienței ocupării locurilor apartinând domeniului public și privat al Orașului 
Hațeg, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și cu legislația în domeniu. 
 Art.49. În exercitarea drepturilor conferite de lege și de hotărârile Consiliului local, 
personalul Primăriei Oraș Hațeg este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale 
cetățeanului, atribuțiile de serviciu, prevederile normelor interne și să îndeplinească dispozițiile 
legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea profesională, conform prevederilor legale. 

IV.3. Facilități pentru parcare 
 Art.50. (1) Se acordă gratuităţi pentru parcarea unui vehicul aparţinând: 
a) Fundaţiilor şi asociaţiilor cu activitate umanitară a căror autovehicule sunt inscripţionate cu 
însemnul organizaţiei, care asigură transportul  în interesul persoanelor asistate; gratuitatea se 
acordă pe baza unei cereri aprobată de Primarul Orașului Hațeg şi a documentului care atestă 
activitatea. 
b) Beneficiarilor Legii nr.448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap care vor intra în posesia  tichetului  pe baza unei cereri depuse la sediul Primăriei Oraș 
Hațeg. 
c) Alte situații stabilite, în condițiile legii, prin Hotarari a Consiliului Local Oraș Hațeg. 

(2) Rezervarea / ocuparea unui loc de parcare gratuit, în situaţiile de la alin. 1 se acordă pe 
baza unei cereri şi a documentelor justificative depuse la sediul Primăriei Oraș Hațeg sau on-line 
prin intermediul platformei de rezervare a locurilor de parcare. 
 Art.51. În zonele de parcare se rezervă şi se semnalizează, prin marcaj specific locurile 
pentru parcare gratuită  a mijloacelor de transport ale persoanelor cu dizabilităţi. 
 Art.52.(1) Tichetul de parcare gratuită  se eliberează anual pentru persoanele fizice si 
juridice menționate la capitolul “Facilități pentru parcare”. Tichetul este gratuit și conferă drept de 
staționare pe timp nelimitat în orice zonă de parcare cu excepția locurilor rezervate înscripționate 
în orice parcare cu plată.  
 (2) Tichetul se inscriptionează cu numărul de înmatriculare al autovehiculului și cu un cod 
de gratuitate stabilit la eliberare, nu este transmisibil și este valabil numai în original pentru un 
singur autovehicul care utilizează parcările cu plată din Orașul Hațeg. 
 Art.53.(1) Tichetele de parcare gratuită se eliberează pe baza solicitării beneficiarilor 
acestora și a actelor doveditoare și nu se eliberează duplicat în cazul pierderii sau furtului acestora;  

(2) In cazul pierderii sau furtului tichetelor, titularul acestora va solicita Primăriei Oraș 
Hațeg eliberarea unui nou exemplar, contra cost; 
 (3) Tichetul de parcare gratuit pentru persoane cu handicap conferă dreptul de staționare în 
parcările cu plată pe locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap semnalizate 
corespunzător și pe oricare loc de parcare în celelalte parcări cu plată. Tichetul de parcare gratuită 
pentru persoane cu handicap nu este transmisibil. 
 Art.54. In cazul în care unitatea administrativ teritorială procedeaza la amenajarea de noi 
parcari de reședință, locurile de parcare vor fi rezervate numai prin intermediul aplicatiei 
informatice pentru rezervarea si plata pe internet a parcărilor de reședință, online sau la sediul 
Primăriei Oraș Hațeg. 

Capitolul V. Finantare si tarife 
V.1. Aprobare tarife 

 Art.55. Aprobarea tarifelor aferente Serviciului de administrare parcări, se face de către 
Consiliul Local al Orașului Hațeg. 

V.2. Tarife de parcare 
 Art.56. Pentru stabilirea, urmărirea, și încasarea tarifelor de parcare și a amenzilor 
contravenționale, se utilizează următoarele formulare înseriate: tichete, abonamente, legitimații, 
autorizații, proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, nota de constatare pentru 
parcare neregulamentară/ilegală, alte documente după caz.  
 Art.57. Forma și dimensiunile formularelor pentru tichete și abonamente vor fi stabilite de 
Primăria Orașului Hațeg. 



 Art.58. Primăria Oraș Hațeg eliberează:  
1. tichete pentru folosința unui loc de parcare de reședință. 
2. tichete pentru rezervarea unui loc de parcare gratuit. 
 Art.59. Pentru rezervarea unui loc de parcare in parcările de resedinta se poate efectua 
plata pe o perioada de minim 1 an. 
 Art.60. Abonamentul / tichetul de parcare se completează la eliberare cu numărul de 
înmatriculare al autovehiculului, perioada și intervalul orar zilnic, parcarea sau / si locul de parcare 
pentru care este valabil. 
 Art.61. Tichetul de parcare pentru folosința locurilor de parcare asigură deținătorului sau 
beneficiarului dreptul de parcare, cu / fără rezervare, numai pentru amplasamentul menționat pe 
tichet sau stabilit prin contract. 
 Art.62. Toate tarifele se actualizează anual, în functie de evoluția costurilor de exploatare 
sau ori de câte ori se impune. Prin grija Primăriei Oraș Hațeg beneficiarii de locuri de parcare vor 
fi înștiințați cu privire la modificarea tarifelor de plată. Tarifele achitate în avans pentru perioadele 
cuprinse între 1 an și 3 ani rămân nemodificate pe toată această perioadă. 

Cap. VI. Răspunderea contravențională 
VI.1. Considerații generale 

 Art.63.(1) Procedura de organizare, funcționare și administrare a parcărilor publice de 
resedinta pe domeniul public al Orașului Hațeg prevede organizarea unor activități de protejare a 
domeniului public al Orașului Hațeg de autovehiculele care ocupă ilegal aceste domenii.  

(2) Prin ocupare ilegală a domeniului public al Orașului Hațeg se înțelege: 
a) ocuparea spațiilor verzi și a trotuarelor (cu excepția situațiilor în care sunt amenajate parcări 
semnalizate cu indicatoare pentru parcare parțială sau totală pe trotuar) aflate în zona parcărilor de 
reședință sau alăturate acestora și ocuparea altor locuri nesemnalizate pentru parcare, pentru care 
sunt stabilite interdictii prin lege sau prin hotărâri ale consiliului local;  
b) oprirea / staționarea / parcarea în parcările de reședință, dacă posesorul autovehiculului nu achită 
tariful de parcare sau nu respectă regulamentul cu privire la utilizarea parcărilor;  
c) ocuparea locurilor aparținând domeniului public aflate în dreptul căilor de acces care deservesc 
proprietățile din zona parcărilor de reședință sau alăturate, unde se împiedică accesul mijloacelor 
de intervenție în cazul unor incendii, calamități sau în cazul unor urgențe;  
d) ocuparea locurilor nesemnalizate pentru parcare din zona intersecțiilor, aflate în zona parcărilor 
de reședință sau alăturate acestora, unde pot fi provocate accidente datorită faptului că participanții 
la trafic au vizibilitate redusă;  
e) ocuparea locurilor din zona intrării în parcare sau ieșirii din parcare unde pot fi provocate 
accidente din cauza faptului că participanții la trafic au vizibilitate redusă;  
f) parcarea neregulamentară fără respectarea marcajelor și indicatoarelor;  
 Art.64. (1) Se interzice în zona parcărilor, amplasarea de construcții, panouri sau 
dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalațiile ce servesc la semnalizarea 
parcării ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea 
ori eficacitatea acestora;  

(2) Se interzice lipirea de afișe, inscripții sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce 
servesc la semnalizarea parcărilor, inclusiv pe suporturile acestora. 
 Art.65. Controlul modului de utilizare a parcărilor presupune examinarea modului de 
parcare cu tichet/abonament, cu legitimație sau autorizație de parcare, precum și modul de ocupare 
a terenului aparținând domeniului public și privat al Orașului Hațeg. 
 Art.66. (1) Persoanele din cadrul Poliției Locale a Orașului Hațeg care au atribuții de 
control, în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai Primarului vor aplica sancțiuni pentru 
încălcarea prevederilor regulamentului. 

(2) Agenții constatatori vor face demersuri pentru identificarea deținătorilor 
autovehiculelor care ocupă locurile din parcările cu plată, fără plata  tarifelor de parcare sau 
locurile nemarcate pentru parcare, ori locurile cu marcaje de interdicție aflate într-o parcare publică 
și pentru aceștia, ori pentru persoanele care au ocupat neregulamentar cu autovehiculul locurile 
menționate, vor întocmi Note de constatare și ulterior procese verbale de constatare și sancționare 
a contravențiilor în conformitate cu O.G.nr.2/2001 actualizată privind regimul juridic al 
contravențiilor.  



 Art.67. (1) În cazul depistării unui autovehicul oprit / staționat / parcat neregulamentar în 
parcările publice, agenții constatatori, împuterniciți ai Primarului vor întocmi și afișa sub 
ștergătorul de parbriz sau pe geamul lateral <Nota de constatare> ce conține locul staționării sau 
parcării, data și ora constatării, natura abaterii constatate, numărul de înmatriculare al 
autovehiculului.  

(2) În cazul în care deținătorul autovehiculului este o altă persoană față de conducător sau 
este un agent economic al cărui reprezentant a încredințat autoturismul unei terțe persoane care a 
ocupat neregulamentar cu acesta domeniul public, aceștia vor comunica conducătorului <Nota de 
constatare>, în termen de 48 de ore de la primire, în vederea înștiințării privind întocmirea 
procesului verbal de contravenție. De asemenea, detinătorul autovehiculului are posibilitatea de a 
comunica în termen de 48 de ore de la primirea Notei de constatare, datele personale ale persoanei 
căreia i-a încredintat autoturismul, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare și 
sancționare a contravențiilor.  
 Art.68. (1) În situația în care datele conducătorului auto nu au fost comunicate, pentru 
identificarea posesorilor de autoturisme, Primăria Orașului Hațeg, prin intermediul 
reprezentanților din cadrul Poliției Locale, va face solicitare către Politia Rutieră , care în 
conformitate cu art. 68 din Legea nr. 207/2015, vor furniza informații și acte organelor fiscale.  

(2) Conform art. 69 alin. (3) din Legea 207/2015, organul fiscal care solicită colaborarea 
răspunde pentru legalitatea solicitării, iar autoritatea solicitată răspunde pentru datele furnizate.  
 Art.69. (1) În cazul nerespectării prevederilor prezentei proceduri, dupa identificarea 
deținătorului sau a persoanei care a ocupat neregulamentar cu autoturismul un loc de parcare sau 
un loc nemarcat pentru parcare ori cu marcaje de interdicție, agenții constatatori pot întocmi 
procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. 

(2) Pentru proba săvârșirii faptei, agentul constatator va lua măsuri pentru a înregistra pe 
suport video/foto cu mențiunea datei și a orei, autovehiculele care ocupă locurile de parcare fără 
plata tarifelor de parcare sau locurile nemarcate pentru parcare ori locurile cu marcaje de 
interdicție.  

(3) Nota de constatare aplicată pe parbriz va conține, pe lângă elementele menționate la 
art.67, următoarele date: numărul legitimației agentului constatator care a constatat 
oprirea/staționarea/parcarea neregulamentară sau ocuparea ilegala a domeniului public, denumirea 
unității din care face parte agentul constatator; baza legală în care s-a intocmit nota de constatare. 
 Art.70. Locurile unde este interzisă oprirea / staționarea / parcarea aflate în zona 
parcărilor de reședință  sau alăturate acestora sunt:  

a. locurile nemarcate pentru parcare având altă destinație,  
b. căile de acces în curtea imobilelor din zona parcării,  
c. trotuarele, cu excepția celor prevăzute cu indicatoare pentru parcare pe trotuar,  
d. locurile cu marcaje de interdicție și zonele cu marcaje cu linie continuă,  
e. intrările/ieșirile în/din parcări,  
f. căile de circulație din parcări,  
  Art.71. (1) Constatarea contravențiilor se poate face în lipsa contravenientului, atât pentru 

persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice, în conformitate cu O.G.nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, fiind probată cu 
înregistrari video sau cu fotografii, potrivit legii. În situatia în care contravenientul este persoană 
juridică, în procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de 
înmatriculare în registrul comertului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a 
persoanei care o reprezintă.  

VI.2. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale  
Procedura operațiunilor de sancționare contravențională 

 Art.72. Intreaga procedura a operatiunilor de sanctionare contraventională se aplică de 
catre reprezentantii imputerniciti care au calitatea de agenti constatatori ai Primarului Orașului 
Hațeg din cadrul Politiei Locale Hațeg.  
 Art.73. Procedeul de înregistrare video a contravențiilor este următorul: efectuând 
controlul în directia sensului de circulație, se filmează plăcuta cu denumirea străzii, se filmeaza 
panoul indicator de oprire / staționare / parcare, la intrarea pe stradă, de pe partea opusă semnului 



de circulație, se filmează un grup de autovehicule, dacă este posibil cu evidențierea numerelor de 
înmatriculare. 
 Art.74. (1) În cazul contravențiilor, pentru înregistrarea video, se va filma autovehiculul 
din față, cu insistare asupra numărului de înmatriculare, asupra bordului și asupra geamurilor, 
pentru a se înlatura orice motiv de contestație, se va filma imediata vecinatate a autovehiculului 
pentru a surprinde natura contravenției, se va întocmi nota de constatare, notându-se pe aceasta 
ora controlului, care trebuie să coincidă cu ora afisată pe ecranul camerei video. Se va afisa sub 
ștergătorul de parbriz nota de constatare și se va lua un cadru cu această notă.  

(2) Pentru oprire / staționare / parcare neregulamentară / ilegală, agentul constatator poate 
înregistra video un singur cadru, sau poate folosi procedeul fotografierii. Fotografiile se arhivează 
de către Politia Locala Hațeg. Aparatura foto-video din dotare va fi pastrată cu grijă de Politia 
Locală Hațeg, pentru a nu fi posibile modificări cu privire la data, ora, minutul în care a fost 
săvârsită contravenția, sau alte aspecte relevante. Operațiunea de sigilare va fi consemnată într-un 
proces verbal.  

(3) După o perioadă de 5 zile, filmele sau fotografiile vor fi copiate în calculator și vor fi 
păstrate sub parolă de responsabilul cu arhivarea filmelor și fotografiilor, care va răspunde de 
păstrarea în deplină sigurantă a acestora pentru a nu fi posibile modificări cu privire la data, ora, 
minutul în care a fost săvârsită contravenția.  
 Art.75. La constatarea contravenției, în cazul în care conducătorul autovehiculului nu este 
prezent se va filma sau fotografia autovehiculul și se va afisa pe parbrizul sau geamul lateral al 
autovehiculului o notă de constatare si ulterior se va intocmi  procesul verbal de contravenție dupa 
primirea de la Politia Rutiera a datelor personale ale deținătorului. 
 Art.76. În situatia în care locurile din parcările de reședință sau alte locuri apartinând 
domeniului public sunt ocupate cu panouri sau alte obiecte în scopul rezervării ilegale a locurilor 
se parcare, agenții constatatori vor face constatare și vor dispune sancționarea celor vinovati. 

VI.3. Amenzi contravenționale 
 Art.77. (1) Constituie contraventii și se sanctionează cu amendă contraventională de la 100 
lei la 500 lei următoarele fapte:  
a) ocuparea unui loc de parcare fără plata tarifului de parcare/abonament, fără legitimație de 
parcare ori fără afisarea la vedere a tichetului, abonamentului sau legitimatiei;  
b) ocuparea unui loc de parcare cu tichet nevalidat (nemarcat sau marcat necorespunzator);  
c) ocuparea locurilor de parcare in parcarile de reședință fără respectarea marcajelor și 
indicatoarelor ;  
d) ocuparea unui loc de parcare rezervat persoanelor cu handicap, semnalizate în acest sens, de 
către alte persoane decât cele care au dreptul de utilizare a locului de parcare respectiv;  
e) ocuparea unui loc din parcările de reședință, trasat cu marcaje de interdicție în fata intrărilor în 
curțile imobilelor, aflat între locurile de parcare delimitate de partea carosabilă prin marcaje.  
f) ocuparea, cu autovehiculul, a trotuarelor alăturate locurilor de parcare care sunt amenajate pe 
marginea arterelor de circulație și delimitate de partea carosabilă prin marcaje;  
g) ocuparea locurilor din parcările de reședință cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul 
rezervării ilegale a locurilor de parcare sau a locurilor alăturate acestora;  
h) ocuparea cu alte tipuri de autovehicule a locurilor de parcare destinate pentru autoturisme;  
i) ocuparea locurilor de parcare, locurilor nemarcate pentru parcare ori a locurilor cu marcaje de 
interdicție aflate în parcările de reședință, cu autovehicule expuse în scopuri publicitare fără 
achitarea tarifelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte 
activități desfăsurate pe domeniul public;  
j) ocuparea locurilor nemarcate pentru parcare ori a locurilor cu marcaje de interdicție aflate în 
parcările cu plată;  
k) ocuparea locurilor aflate în afara părții carosabile, în dreptul altor autovehicule care staționează 
regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulația autovehiculelor sau a 
pietonilor ori blochează accesul altor autovehicule la locurile de parcare sau plecarea acestora din 
locurile de parcare;  
l) ocuparea cu autovehicule a locurilor de parcare unde sunt organizate manifestari sociale, 
culturale, sportive, religioase, electorale, autorizate și semnalizate ca atare;  



m) ocuparea, fara plata tarifului de ocupare a unui loc de parcare într-o parcare de reședință, in 
intervalul 16,00 –08,00  pentru persoane fizice si 00,00 - 24,00 pentru persoanele juridice. 

Art.78. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională în 
valoare de 500 lei persoana fizică şi 1.000 lei persoana juridică, nerespectarea art.47 lit.a. 
 (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională în valoare de 
200 lei persoana fizică şi 400 lei persoana juridică,  nerespectarea art.36 (3), art.47 lit.f și h. 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională în valoare de 
250 lei persoana fizică şi 450 lei persoana juridică nerespectarea art.47 lit.e și i.  
 Art.79. (1) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale se face de 
către angajații Poliției Locale care au atribuții de control, în calitate de agenți constatatori 
împuterniciți ai primarului.  
 (2) Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face 
plângere în termen de 15 de zile de la data comunicării acestuia, conform prevederilor OG 2/2001.  
 (3) Pentru neafișarea sau afișarea necorespunzătoare pe bordul masinii la vedere a 
tichetului / abonamentului de parcare, în așa fel încât să se poată descifra toate înscrisurile de pe 
acestea, în urma prezentării de către posesorul autovehiculului în termen de 48 de ore de la 
întocmirea Notei de constatare însoțită de copia abonamentului, sancțiunea aplicată se transformă 
în avertisment și numai la a treia abatere în decurs de un an fapta se sancționează cu amendă 
contravențională.  
 (4) Agenții constatatori împuterniciți vor putea întocmi procesul verbal de constatare și 
sancționare a contravențiilor pentru deținatori ori pentru persoanele care au ocupat neregulamentar 
cu autovehiculul locurile menționate, în urma comunicării de către proprietarii autovehiculelor  a 
datelor personale ale acestora la sediul instituției din care face parte agentul constatator sau în urma 
comunicării primite din partea Poliției Rutiere.  
 Art.80. (1) În sensul prezentei proceduri, prin comunicarea completă a datelor privind 
identitatea persoanelor, se înțelege comunicarea cuprinzând următoarele date privind persoana 
careia proprietarul/deținătorul i-a încredintat vehicululul/remorca: numele și prenumele, 
domiciliul complet, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/seria și numărul 
pasaportului, statul emitent și data eliberării documentului inclusiv numărul tichetului de înscriere 
a contravențiilor, denumirea unității, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comertului, 
codul de înregistrare fiscală, datele de identificare a persoanei care reprezintă unitatea.  
 (2) În înțelesul prezentei proceduri, prin deținator de vehicul se întelege proprietarul 
vehiculului, asa cum acesta este stipulat în evidențe la Serviciul Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor la data constatării faptei.  
 (3) Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume 
prevazute în actul normativ care stabilesc și sancționează contravenția, denumite în mod generic 
agenți constatatori.  
 Art.81. (1) Procesul-verbal se va înmâna sau, dupa caz, se va comunica, în copie, 
contravenientului.  
 (2) Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, se va trimite, în copie, 
deținătorului autovehiculului, prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În 
cazul refuzului primirii sau neprezentării conform avizării pentru ridicarea plicului de la oficiul 
poștal, se va efectua procedura de afișare de către agentul constatator a procesului verbal la 
domiciliul contravenientului în prezența unui martor.  
 Art.82. Contravenientul va prezenta agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori 
documentele în baza cărora se fac mențiunile prevazute în actul de constatare. În caz de refuz, 
pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de 
poliție sau jandarmi.  
 Art.83. Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament privind sancționarea 
contraventională a deținătorilor autovehiculelor persoane fizice sau juridice, în Orașul Hațeg sunt 
aplicabile prevederile O.U.G. nr.195/2002 și a H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a O.U.G. nr.195/2002, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu 
modificările și completările ulterioare. 

Cap.VII. Dispoziții finale 



 Art.84. La solicitarea Primăriei Oraș Hațeg, organele de poliție, jandarmerie ori alți agenți 
ai forței publice vor acorda sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentei proceduri. 
 Art.85. Prevederile prezentei proceduri se completează cu dispozițiile O.G.nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Codul de 
procedură fiscală, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile si 
completările ulterioare, precum și cu alte reglementări în vigoare cu privire la administrarea 
domeniului public și circulația pe drumurile publice. 
 
 
Haţeg, 28 iulie 2022 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        COPIL FLORIN 
   
 
Anexa nr.1 la procedura de organizare, funcționare și administrare a parcărilor publice de 
resedinta din orașul Hațeg (Model dovada de rezervare loc parcare în  parcare de reședința) 
 
 

DOVADA DE REZERVARE LOC PARCARE 
(pe format A 4 – 2 exemplare – cate unul ptr.fiecare parte) 

 
Nr………………….. 

 
Numele…………………………,prenumele……………………CNP……………………………
…, 
Adresa……………………………………………………………..………………………………
… 
Nr.auto………………………………….., Data valabilitate 
I.T.P.……………………………..………. 
Loc de parcare rezervat: Zona ……..…(denumire 
zona)…………………………………………….. 
          Pozitia ……… 
Perioada de rezervare:  1, 2, 3 ani  
Documente incarcate:………………………………………………………………. 
Suma de plata : ………………lei, functie de optiunea de rezervare  
                           sau  SCUTIT  pentru cazurile de gratuitate (conform Regulamentului) – va fi 
vizibila situatia fiecarei persoane functie de situatie. 
Termen de plata …………………… 

In cazul in care suma comunicata prin prezenta dovada de rezervare nu va fi platita 
pana la data de …………………… locul rezervat devine disponibil pentru alt solicitant. 
 
Va multumim, 
Data………………., ora………, operator……………   Solicitant rezervare 
loc parcare, 
 

 
Anexa nr.2 la procedura de organizare, funcționare și administrare a parcărilor publice de 
resedinta din orașul Hațeg ( Model tichet parcare de resedinta ) 
 
 



 
TICHET PARCARE DE RESEDINTA 

 
Parcarea ( zona)_________________pozitia________________ 

 
Perioada de valabilitate: de la _________________ la _______________ 
 
Numele/prenumele titularului__________________________ 
 
Nr.inmatriculare auto________________________________ 
 
 
Pentru sesizari legate de ocuparea locului de parcare de alte autoturisme in 
intervalul 16,00 - 08,00 sunati la .......... sau Poliția Locală Hațeg – ............. 
Modificarea, multiplicarea precum si orice alte interventii neautorizate asupra 
prezentului inscri constituie fals si este pedepsit conform legii penale. 

 
 
Anexa nr.3 la procedura de organizare, funcționare și administrare a parcărilor publice de 
resedinta din orașul Hațeg – Tarife 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Specificatie 

 
U.M 

 
Tarif (lei)  

A  TARIFE PARCARI DE RESEDINTA*)   

1. a) Rezervare loc parcare persoana fizica Lei/loc/an 120,00 

 b) Rezervare loc parcare persoana juridica Lei/loc/an 240,00 

B. TARIFE MARCAJE LA CERERE   

 Marcaje loc parcare Lei/loc/parcare 15,00 

 
*)   Locurile de parcare din parcările de reședinta  se pot ocupa prin intermediul aplicatiei de 
rezervare atat online  cat si la ghiseu; 
 
 

 

Anexa nr.4 la procedura de organizare, funcționare și administrare a parcărilor publice de 
resedinta din orașul Hațeg 

PROCEDURA DE REZERVARE A LOCURILOR DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ  
DIN ORAȘUL HAȚEG PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ON-LINE 

 
Art.1. Atribuirea, inclusiv menținerea locurilor de parcare din parcările de resedința de pe 

raza Orașului Hațeg, alocate deja se face de către Primăria Orașului Hațeg în baza solicitărilor 
înregistrate prin intermediul platformei on-line în limita locurilor disponibile, cu repectarea 
condițiilor prezentului Regulament. 



Art.2.Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare se transmit exclusiv electronic prin 
intermediul platformei on-line disponibilă la adresa publicată pe website-ul Primariei Oraș Hațeg: 
https://primariehateg.ro. 

Art.3. În cazul cetățenilor care nu dețin mijlocele tehnice necesare accesării platformei on-
line sau care întampină dificultăti pe parcursul procesului de transmitere electronic a solicitărilor, 
rezervarea unui loc de parcare se va efectua tot prin intermediul platformei on-line, la sediul 
Primăriei Oraș Hațeg cu sprijinul reprezentanților instituției. 

Art.4. (1) Odată cu accesarea platformei on-line disponibilă la adresa publicată pe website-
ul Primariei Oraș Hațeg https://primariehateg.ro, se va afișa harta dinamică. Modulul de Parcări 
rezidențiale al aplicaţiei permite crearea de către solicitant / operator a rezervărilor pentru locurile 
de parcare, prelungirea acestora, încărcarea de documente și plăți online aferente. Locurile de 
parcare sunt reprezentate în hartă dupa un cod de culori, care se poate vizualiza prin accesarea 
Legendei. - Verde – loc de parcare disponibil - Roșu – loc de parcare rezervat - Gri – loc de parcare 
în curs de soluționare - Albastru – loc de parcare pentru persoane cu dizabilități disponibil - 
Albastru hașurat – loc de parcare pentru persoane cu dizabilități rezervat - Gri hașurat – căi de 
acces; 

După ce in prealabil a fost consultată Lista amplasamentelor parcărilor de reședința cu 
alocările aferente pe imobile, pentru crearea unei rezervări de loc de parcare (culoare verde) 
solicitantul/operatorul selectează locul de parcare dorit sistemul informatic va bloca locul dorit și 
va permite utilizatorului să completeze și să transmită electronic informațiile necesare procesului 
de rezervare. Platforma deschide un formular de completare date care conține 4 ecrane: - Date 
identificare - Date autoturism - Documente - Plată parcare.  

Se selectează tip-ul de persoană în care se încadrează solicitantul și se completează datele 
cerute. 

Ecranul nr.1 –Date identificare - se deschide odată cu selectarea locului dorit în care se 
vor inregistra informațiile solicitate, respectiv numele, prenumele, adresa, C.N.P., adresa email, 
etc. 

- în cazul persoanei fizice se completează câmpurile: - Nume - Cod numeric personal 
(CNP) - Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj și apartament) - Adresa de e-mail - Număr telefon; 
dacă persoana fizică se încadrează într-unul din gradele scutite de la taxă,“Fundații/Asociații” se 
bifează opțiunea corespunzătoare.  

- în cazul persoanei juridice se completează câmpurile: - Denumire persoană juridică - 
Codul unic de înregistrare (CUI) - Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj și apartament) 

În cazul în care câmpurile nu sunt completate sau sunt completate incorect sistemul 
informatic permite trecerea la urmatorul ecran (2) dar rezervarea nu va putea fi salvată. 

Ecranul nr.2 – Date autoturism - solicită informații privind autoturismul pentru care se 
ocupă locul de parcare, respectiv număr de înmatriculare autoturism, valabilitate ITP, (ITP-ul 
trebuie să fie valabil în momentul solicitării rezervării locului de parcare, sistemul informatic nu 
permite introducerea unei date de valabilitate a ITP-ului anterioară datei rezervării) și se solicită 
să fie exprimată perioada pentru care se face rezervarea locului de parcare; funcție de perioada de 
rezervare solicitată platforma informatică comunică suma pe care solicitantul trebuie să o achite. 
Se trece la ecranul nr.3. 

Ecranul nr.3 – Documente - vor fi încarcate documentele prevazute la art.38 
 din Regulament, care stau la baza rezervării locului de parcare: act de identitate față-verso, 

dovada proprietătii în zona în care se solicită locul de parcare în cazul in care acestă diferă, 
certificat de înmatriculare autoturism cu ITP valabil, contract de comodat autoturism/contract de 
leasing după caz, certificat incadrare in grad de handicap , etc.(câmpurile marcate cu * roșie sunt 
obligatorii); unde este necesar se vor atașa suplimentar și alte documente: contract de comodat, 
contract de leasing, adeverința dare în folosință autoturism, etc.). Încărcarea unui document se face 
prin click pe iconița alaturată din dreptul documentului care se dorește să se încarce, iar prin 
apăsarea butonului se deschide o fereastră de căutare și selecție a documentului dorit. Pentru 
finalizarea încărcării documentului se face click pe butonul ˅ (OK). Ștergerea unui document 
încărcat se face prin intermediul butonului alăturat (coș).  

- persoana care face rezervarea unui loc de parcare prin intermediul aplicației informatice 
on-line și comunică o adresă validă de email, va primi în mod automat un e-mail de confirmare iar 



solicitarea va fi procesată de catre un operator din cadrul Primăriei Oraș Hațeg pentru a confirma 
că fișierele transmise sunt valide, că se pot deschise, sunt lizibile și corecte în termen de până la 7 
zile lucrătoare; în cazul în care sistemul informatic nu functionează în parametri normali, în urma 
unor probleme de natură tehnică, sau in contextul unui flux mare de solicitări transmise într-un 
timp redus, procesarea se va efectua în termenul maxim prevazut. După validarea rezervării, 
solicitantul va primi un email prin care se confirmă că documentele au fost procesate; 

- în cazul în care rezervarea se face la ghișeu cu ajutorul operatorului aceasta se finalizează 
imediat dupa verificarea documentelor;  

- în cazul în care există neconcordanțe între informațiile introduse și documentele atașate 
sau intervin situații neprevăzute, reprezentanții Primăriei Oraș Hațeg pot cere solicitantului 
clarificări sau informații suplimentare; în cazul în care nu sunt prezentate documentele solicitate 
rezervarea este respinsă de drept si locul devine disponibil pentru o nouă rezervare; 

În acest moment locul de parcare își schimbă statusul în loc de parcare rezervat și culoarea 
din verde în gri (în curs de procesare până la efectuarea plății). 

Ecranul nr.4 – Plata – devine activă doar după validarea rezervării de către un operator al 
Primăriei Oraș Hațeg moment în care solicitantul poate introduce datele de card pentru a putea fi 
efectuata plata on-line. Dupa validarea cererii (atât la ghiseu cât și online), utilizatorul trebuie să 
achite tariful pentru ocuparea locului de parcare în termen de maxim 7 zile de la data validării 
acesteia. Toate informațiile privind achitarea tarifului pentru locul de parcare (suma, perioada de 
rezervare, etc.) vor fi comunicate la ghișeu sau transmise prin email (plata online). Odata cu 
achitarea tarifului de parcare solicitantul va primi tichetul locului de parcare care conține informații 
privind locul ocupat (zona, poziție, nr. înmatriculare auto, perioada de rezervare) și statusul locului 
se va schimba din gri în roșu. 

Art.5. În cazul în care nu este efectuată plata în termenul comunicat, solicitarea de rezervare 
a locului de parcare va fi anulată automat. 

 
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE 

DESTINATE PERSOANELOR CU HANDICAP 
Art.6. Persoanele cu handicap pot rezerva / ocupa un loc de parcare numai prin intermediul 

platformei informatice, rezervarea putandu-se face atat on-line cat si la ghișeu. 
(1) Locurile gratuite atribuite persoanelor cu handicap sunt marcate corespunzator pe 

platforma informatică (culoare albastră); 
(2) Persoanele care sunt incadrate în grad de handicap pot ocupa unul din locurile rezervate 

pentru acestea prin accesarea locului disponibil aflat în imediata apropriere a imobilului unde 
locuiesc și incarcarea documentelor solicitate de aplicație (decizie de încadrare în grad de 
handicap, act de identitate, talon auto cu ITP la zi, etc.); locul de parcare ramâne rezervat pentru 
solicitant pana la data la care este valabilă decizia de încadrare în grad de handicap; dacă pâna la 
data inscrisă pe decizia de încadrare în grad de handicap nu sunt prezentate (încarcate) 
documentele cu informațiile actualizate locul de parcare devine disponibil.  
 

 


