
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 157/2022 

pentru modificarea hotărârii nr.118/2022 privind aprobarea cadrului juridic unitar pentru 
organizarea și administrarea parcărilor publice cu plată și de reședință în orașul Hațeg 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 29 

septembrie 2022; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 161/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 23164/161 din 23.09.2022 prin care se propune modificarea 
hotărârii nr.118/2022 privind aprobarea cadrului juridic unitar pentru organizarea și 
administrarea parcărilor publice cu plată și de reședință în orașul Hațeg, ca urmare a notei 
telefonice din partea Instituției prefectului județului Hunedoara cu referire la exercitarea 
controlului de legalitate asupra actului administrativ supus verificării, în scopul reglementării, în 
condițiile legislatiei aplicabile a modului de funcționare al parcărilor și a asigurării de locuri de 
parcare în parcări publice și de reședință. 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit în comun de serviciul juridic și biroul administrarea domeniului public și 
privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 23327 din data de 
27.09.2022;  
b) avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 80/23618/351 din 29.09.2022; 
c) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 80/23647/363 din 29.09.2022; 

În conformitate cu prevederile art.63 alin. (4) și art. 128 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 5 aln. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 486 alin. (1) și alin. 
(3) din Legea nr. 227 din 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale 
art. 183 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 108 lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1), art. 5 
punctul 2 lit. j), 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, ale art.65 alin.1 din Legea 448/2006 privind persoanele cu handicap, 
cu modificarile și completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c)-d), alin.(6) lit.a), alin. (7) lit. m)-n), alin. 
(14),  art. 139 alin. (1), alin.(3) lit.c), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-
(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. I  Se aprobă modificarea art.19 din Anexa nr.1 la hotărârea nr.118/2022, care va avea 
următorul conținut: 
,,Art.19. Plata rezervării  



(1) Rezervarea operează asupra unuia sau a mai multor locuri de parcare ales / alese, pe oricare 
din amplasamentele parcărilor publice cu plată care fac obiectul prezentului regulament. 
(2) Pentru rezervare, solicitantul înregistrează la Primăria Oraș Hațeg (ghiseu, email sau fax) 
cererea de rezervare, conform modelului din anexa nr. 1 și nr. 2 la prezenta procedura  cu cel 
putin 24 de ore înaintea rezervării şi se va elibera abonamentul de parcare, durata rezervării va fi 
de cel putin 1(un) an.” 
Art. II Se aprobă modificarea art.47 din Anexa nr.1 la hotărârea nr.118/2022, care va avea 
următorul conținut: 
,,Art.47. Primăria Oraș Hațeg, are următoarele obligații:   
a) să încheie, la solicitare, contract de prestări servicii, contract locațiune, contract rezervare, 
conform anexei nr. 3 la prezenta procedură, după caz, în funcție de situațiile identificate prin 
Regulament” 
Art. III Se aprobă modificarea art.62 din Anexa nr.1 la hotărârea nr.118/2022, care va avea 
următorul conținut: 
,, Art.62. Tariful de utilizare a parcărilor publice cu plată, în cuantumul prevăzut la Anexa nr.4 la 
prezenta procedură, se plăteşte la casierii încasatori, aparate de taxat, prin sms, tichet achiziționat 
de la distribuitori, alte modalități, după caz.” 
Art. IV Se aprobă modificarea art.88 din Anexa nr.1 la hotărârea nr.118/2022, care va avea 
următorul conținut: 
,,Art.88. Tichetele pentru parcare se pot pune în vânzare și prin societățile comerciale aflate în 
principal în aproprierea parcărilor, contra unui comision, conform contractelor de comision 
încheiate, potrivit modelului cadrul din anexa nr. 5 la prezenta procedură.” 
Art. V Se aprobă modificarea art.100 din Anexa nr.1 la hotărârea nr.118/2022, care va avea 
următorul conținut: 
,, Art.100. Locurile unde este interzisă oprirea / staționarea / parcarea aflate în zona parcărilor 
publice sau alăturate acestora sunt:  

a. locurile nemarcate pentru parcare având altă destinație,  
b. trotuarele, cu excepția celor prevăzute cu indicatoare pentru parcare pe trotuar,  
c. locurile din zona parcarilor, cu marcaje de interdicție și zonele cu marcaje cu linie 

continuă, de pe domeniul public. 
d. intrările/ieșirile în/din parcări,  
e. căile de circulație, spațiile pe care se realizează accesul la locurile de parcare,  
f. locurile nemarcate pentru parcare pe domeniul public sau cu marcaje de interdicție aflate 

între locurile marcate pentru parcare pe domeniul public, unde se împiedică vizibilitatea 
participanților la trafic,  

g.  locurile apartînând domeniului public, nemarcate pentru parcare, aflate între locurile de 
parcare marcate și trecerile de pietoni, unde se împiedică vizibilitatea pietonilor angajati 
în traversare”  

Art. VI Se aprobă modificarea art.115 din Anexa nr.1 la hotărârea nr.118/2022, care va avea 
următorul conținut: 
,,Art.115 Primăria Orașului Hațeg, va putea solicita politiei române și politiei locale sprijinul 
pentru aplicarea prevederilor prezentei proceduri, în condițiile legii și a prezentei proceduri.” 
Art. VII Se aprobă modificarea art.31 din Anexa nr.2 la hotărârea nr.118/2022, care va avea 
următorul conținut: 
,, 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, în cuantumul prevăzut la Anexa nr.3 la prezenta 
procedură” 
Art. VIII Se aprobă modificarea art.37 din Anexa nr.2 la hotărârea nr.118/2022, care va avea 
următorul conținut: 
,, Art.37. Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă locatarilor solicitanţi se va face în 
conformitate cu prevederile prezentului regulament, urmând pașii detaliați în procedura de 
rezervare prin intermediul platformei on-line, conform Anexei 4 la prezenta procedură.” 
Art. IX (1)Se aprobă modificarea art.38 pct.9 din Anexa nr.2 la hotărârea nr.118/2022, care va 
avea următorul conținut: 



,,Art.38. 9. Persoanele menționate la punctul 3, precum și persoanele ce dețin în 
proprietate/concesiune/închiriere un garaj în zona de parcare arondată locuinței de domiciliu nu 
pot rezerva locuri de parcare în parcările de reședință, cu excepția situației menționate la art. 35 
(2). 
(2)Se aprobă completarea art.38 cu pct.10, care va avea următorul conținut: 
,,art. 38.10. Persoanele ce dețin în proprietate/concesiune/închiriere un garaj, dar în acesta se 
desfășoară activități economice autorizate potrivit legii (fiind încărcate documente justificative în 
acest sens), pot rezerva locuri de parcare în parcările de reședință, fără a avea restricții, având în 
vedere că spațiul care inițial a fost conceput pentru adăpostirea autovehiculelor are altă 
destinație, în urma căreia se generează venituri ce influențează în mod pozitiv bugetul local,  
direct sau indirect.” 
Art. X Se aprobă modificarea art.39 alin.(4) din Anexa nr.2 la hotărârea nr.118/2022, care va 
avea următorul conținut: 
,, Art.39. (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, după încărcarea documentelor și achitarea tarifului fiind emisă dovada de rezervare, 
conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta procedură .”  
Art. XI Se aprobă modificarea art.47 lit.p) din Anexa nr.2 la hotărârea nr.118/2022, care va avea 
următorul conținut: 
,, Art.47. Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au urmatoarele obligații: 

p)     Sa expună la loc vizibil, pe toată durata parcării, dovada detinerii locului, respectiv 
Tichetul parcare de reședință, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta procedură” 

Art. XII Se aprobă modificarea art.63 alin.(2) din Anexa nr.2 la hotărârea nr.118/2022, care va 
avea următorul conținut: 
,, Art.63. (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, aflate pe domeniul public 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 de pe domeniul public, dacă posesorul 
autovehiculului nu achită tariful de parcare;  
c) ocuparea locurilor nesemnalizate pentru parcare aflate pe domeniul public, existente în 
proximitatea intersecțiilor, a ieșirilor/intrărilor din/în parcări, situate în zona parcărilor de 
reședință sau alăturate acestora, unde pot fi provocate accidente datorită faptului că participanții 
la trafic au vizibilitate redusă;  
d) parcarea pe mai multe locuri de parcare ori în asa fel încât impiedică ocuparea  altor locuri de 
parcare; ” 
Art. XIII Se aprobă modificarea art.84 din Anexa nr.2 la hotărârea nr.118/2022, care va avea 
următorul conținut: 
,, Art.84 Primăria Orașului Hațeg,  va putea solicita politiei române și politiei locale sprijinul 
pentru aplicarea prevederilor prezentei proceduri, în condițiile legii și a acesteia.” 
Art. XIV Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte biroul administrarea 
domeniului public, direcția  economică, biroul poliția locală și biroul impozite și taxe locale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art. XV Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. XVI Prezenta hotarare va fi publicată în Monitorul oficial local, pe pagina de internet a 
primăriei Haţeg şi comunicată, in condiţiile legii:  Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Serviciului juridic, Biroului Politia locala, Biroului administrarea 
domeniului public, Direcției  economice, Biroului impozite și taxe locale şi Compartimentului 
administraţie publică locală. 

Haţeg,   la  29 septembrie  2022 
 



PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
NEICONI MIRCEA – SORIN 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 157/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

29/09/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  14 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu au votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

30/09/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 


