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  Nr.    5518/09.05.2018 

                              

Raport de specialitate 
privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru reglementarea opririi, staţionării 

şi parcării neregulamentare pe domeniul public sau privat al orașului  Tăuții Măgherăuș 
 

 

Având în vedere unele sesizări şi reclamaţii din partea cetaţenilor Oraşului Tăuţii-

Măgherăuş, referitor la parcarea vehiculelor, s-a constatat că proprietarii acestora nu 

respectă prevederile legale, în acest caz considerăm ca se impune luarea unor masuri pentru 

siguranţa circulaţiei rutiere şi fluidizarea traficului rutier şi pietonal, pentru executarea în 

bune condiţii a lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice, a marcajelor 

rutiere, a igenizării şi a lucrărilor de deszăpezire. 

În conformitate cu prevederile art. 128, alin. 1, lit. d, din O.U.G. nr. 195/2002, 

privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 

49/2006, autorităţile publice locale, stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi 

circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei 

rutiere. 

 În temeiul prevederilor art.63,  alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , se consideră oprire imobilizarea 

voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste această 

durată , imobilizarea se consideră staţionare. Totodată conform art. 63 alin (3) din actul 

normativ sus amintit, se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special 

amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător. 

PROPUNEM  

CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ 

Adoptării unei  hotărâri de consiliu local pentru reglementarea opririi, staţionării şi 

parcării neregulamentare pe domeniul public sau privat al orașului  Tăuții Măgherăuș, după 

cum urmează : 

Art.l Constituie contravenţie oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/ 

autovehiculelor pe domeniul public sau privat al orașului Tăuții Măgherăuș în alte locuri 

decât cele amenajate în acest scop, după cum urmează: 
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a) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/ autovehiculelor pe trotuar; 

    b) circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor/ autovehiculelor pe spaţiile verzi, în 

locuri de agrement, parcuri şi locuri de joacă; 

c) oprirea, staţionarea şi parcarea vehicululelor/ autovehiculelor destinate 

transporturilor de persoane sau de marfa, cu masa totală maxim autorizată de peste 3,5 tone 

pe domeniul public sau privat al orașului  Tăuții Măgherăuș, cu excepţia celor destinate 

aprovizionării - în intervalul orar 21-07 şi care deţin autorizaţie de liber acces. 

  d) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/ autovehiculelor prin care se 

împiedică sau se - limitează acccesul la obiective de interes public (puncte trafo, 

gospodăreşti, centrale termice, alei, parcuri, locuri de agrement, locuri de joacă, etc.); 

e) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/ autovehiculelor prin care se 

împiedică sau se limitează accesul în instituţii publice sau private de interes public (spitale, 

şcoli, teatre, muzee, centre comerciale, centre medicale, sedii firme, farmacii, bănci, etc.); 

f) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/ autovehiculelor prin care este 

obstrucţionat accesul spre parcările sau garajele legal amenajate, pistele pentru biciclişti 

sau zonele pietonale amplasate pe domeniul public sau privat al orașului Tăuții Măgherăuș; 

g) nerespectarea dispoziţiilor administratorului drumurilor, comunicate prin 

indicatoare şi/ sau somaţie, aplicată pe vehicul/ autovehicul de către împuterniciţii 

primarului din cadrul Poliţiei Locală, de eliberare a domeniului public sau privat al orașului 

Tăuții Măgherăuș în vederea executării de lucrări de interes public (astfaltări, intervenţii la 

diverse reţele, curăţenie,deszăpezire etc.) şi cu ocazia unor manifestări sau evenimente 

publice aprobate conform legii. 

h)interzicerea opririi vehiculelor/autovehiculelor, în zona de acţiune a indicatorului 

cu semnificaţia ,,Oprire interzisă’’ şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a opririi 

i) interzicerea staţionării vehiculelor/autovehiculelor în zona de acţiune a 

indicatorului cu semnificaţia ,,Staţionare interzisă’’ şi a marcajului cu semnificaţia de 

interzicere a staţionării,  

j) nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor provizorii, a indicaţiilor şi a semnalelor 

de dirijare efectuate  de către  poliţistul local însărcinat cu fluidizarea circulaţiei pe 

perioada lucrărilor de asfaltare şi de întreţinere a părţii carosabile. 

Art. 2 Proprietarul/utilizatorul vehicului/ autovehiculul are obligaţia de a se prezenta la 

sediul  Poliţiei Locale oraș Tăuții Măgherăuș, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, 

în vederea clarificării unor aspecte privind oprirea, staţionarea şi parcarea neregulamentară 

pe domeniul public sau privat al orașului  Tăuții Măgherăuș. 

a)Neprezentarea în termenul solicitat constituie contravenţie. 

 



Art. 3 Răspunderea pentru contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se reţine în sarcina 

persoanelor fizice sau juridice, după caz Contravenţiile prevăzute la art.l şi art. 2 litera a) se 

sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează: 

a)cu amendă de la 200 - 400 lei, contravenţiile stabilite la art. 1 lit. a, b, c, e, f, g,h,i și j;  

b)cu amendă de la 400 - 800 lei, contravenţiile stabilite la art. 1 lit. d. 

c)cu amendă de la 100 - 500 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 400 - 

800 lei în cazul persoanelor juridice, contravenţiile stabilite la art. 2 litera.a. 

Art. 4 

(1)Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri de consiliu local, întocmirea notelor 

de constatare şi încheierea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

vor fi efectuate de către agenţi constatatori care sunt: primarul orașului Tăuții Măgherăuș, 

persoanele împuternicite de către primarul orașului Tăuții Măgherăuș şi poliţişti locali. 

(2)La momentul constatării faptei, agentul constatator va întocmi şi afişa sub ştergătorul de 

parbriz, nota de constatare, iar în baza acestei note de constatare acelaşi agent constatator 

va întocmi procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 

(3)Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei neatacat sau hotărârea 

judecătorească irevocabilă prin care se respinge plângerea contravenţională constituie titlu 

executoriu în baza căruia se va proceda la recuperarea amenzii. 

Art. 5 Persoana sancţionată contravenţional poate achita în termen de cel mult 48 de ore de 

la înmânarea sau de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii 

contravenţionale stabilite la art. 3. 

Art. 6 Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/ 

2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/ 2002 cu 

modificările ulterioare. 

Art. 7 Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Poliţia Locală. 

 

 

 

Întocmit, 

Frânc Emanuel, 

Inspector Serviciu Poliția Locală 
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