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         HOTĂRÂREA  NR.52 

    din data de 16 februarie 2018 
 

- privind reglementarea regimului juridic contravențional pentru oprirea, staționarea și parcarea 

neregulamentară pe domeniul public sau privat al Municipiului Făgăraș 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , intrunit in sedinta ordinară, 

 

 Vazand referatul nr.2.278 din 22.01.2018 al Compartiment acorduri, autorizații, liberă inițiativă, 

comercial, activitate de transport în comun și taxi din cadrul Primariei Municipiului Fagaras, precum și 

expunerea de motive cu nr.2.278/1din 22.01.2018 al Primarului Municipiului Făgăraș, 

Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 

şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 

al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi 

integrare europeană, 

 Având în vedere prevederile O.G. nr.2/2001 cu modificările și completările ulterioare privind 

regimul juridic al contraventiilor, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, ale 

H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, ale Legii nr. 

82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ale Legii nr. 155/2010 a Poliției 

Locale, ale HCL nr. 27/2009 și ale HCL.41/2008,privind aprobarea Regulamentului referitor la 

Constatarea și Sancționarea expunerii vehiculelor în scopul comercializării în alte locuri decât cele 

autorizate de Primăria Municipiului Făgăraș, 

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003, art.6 si art.7, privind transparența decizională, 

dispozițiile  art. 36 alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a)  pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, modificată și completată, a procesului-verbal de afișare cu nr.2.419/22.01.2018 

a proiectului de hotărâre privind reglementarea regimului juridic contravențional pentru oprirea, 

staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al Municipiului Făgăraș, precum și 

a  Dezbaterii publice nr.5.179/12.02.2018, privind reglementarea regimului juridic contravențional pentru 

oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al Municipiului Făgăraș, 

 Ținând cont de prevederile art. 36. alin (2), lit. ,,c” lit. ,,d”, alin. (5) și alin. (6) lit. ,,a”  pct. 14 din 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3)  si art. 115 alin. (1) lit. ,,b” Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, modificată și completată, 

 

 

       HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.   Se aprobă reglementarea regimului juridic contravenţional pentru oprirea, staţionarea şi 

parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al municipiului Făgăraș. 
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 Art.2. Constituie contravenţie oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/ autovehiculelor pe 

domeniul public sau privat al municipiului Făgăraș în alte locuri decât cele amenajate în acest scop, după 

cum urmează: 

 

a) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor / autovehiculelor pe trotuare. În cazurile în care 

administratorul drumului public a amenajat parcări pe trotuar rămânând liber unculoar de minimum 1 

metru lățime înspre marginea opusăpărții carosabile destinat circulației pietonilor, conducătorii auto au  

obigația de a respecta marcajul longitudinal;  

  

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

agrement parcuri, locuri de joacă, precum și în curțile  interioare ale instituțiilor publice sau private de 

interes public (spitale, şcoli, teatre, muzee, centre comerciale, centre medicale, sedii firme, farmacii, bănci 

etc,);     

 

c) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor / autovehiculelor prin care se împiedică sau se 

limitează accesul la obiective de interes public (puncte trafo, gospodăreşti, centrale termice, alei, parcuri, 

locuri de agrement, locuri de joacă, parcări etc,); 

  

d) crearea de obstacole (oprirea, staţionarea, parcarea si/sau abandonarea vehiculelor / 

autovehiculelor) pe domeniul public sau privat  care să îngrădească accesul  în curțile  interioare ale 

instituțiilor publice sau private de interes public (spitale, şcoli, teatre, muzee, centre comerciale, centre 

medicale, sedii firme, farmacii, bănci etc,);  

  

e) oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor / autovehiculelor de orice fel peste zonele verzi sau 

scuaruri, benzi de circulație a drumurilor naționale și județene, parcarea autovehiculelor grele pe străzi și 

trotuare, parcarea în locuri publice destinate autoturismelor (semnalizate corespunzător) a autovehiculelor 

și utilajelor de tonaj mediu și mare care depășesc lungimea de 5 metri și / sau cu masa maximă autorizată 

mai mare de 3,5 tone, utilizarea aleilor, promenadelor, spațiilor verzi aflate pe domeniul public sau privat 

al municipiului, precum și cele din curțile  interioare ale instituțiilor publice sau private de interes public 

(spitale, şcoli, teatre, muzee, centre comerciale, centre medicale, sedii firme, farmacii, bănci etc,)   cât și a 

celor din  parcuri ca loc de oprire, staţionare şi parcare a vehiculelor / autovehiculelor;  

 

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 Municipiului Făgăraș; 

 

g) nerespectarea dispoziţiilor administratorului drumurilor, comunicate prin indicatoare şi/ sau 

somaţie aplicată pe vehicul/ autovehicul de către împuterniciţii primarului din cadrul Poliţiei Locale, de 

eliberare a domeniului public sau privat al Municipiului Făgăraș în vederea executării de lucrări de interes 

public (astfaltări, intervenţii la diverse reţele, curăţenie, etc ) sau cu ocazia unor manifestări sau 

evenimente publice aprobate conform legii; 

  

  h) folosirea autovehiculelor prin turarea motoarelor acestora și efectuarea de manevre prin 

derapaje , întoarceri bruște pe loc, accelerări si frânări bruște, executate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Făgăraș; 

 

           i)  amplasarea de dispozitive sau obiecte pentru menținerea liberă a locurilor de parcare, precum și 

a marcajelor sau înscrisurilor care să sugereze rezervarea locurilor de parcare fără avizul Primăriei 

Municipiului Făgăraș; 

 

  j.)  parcarea vehiculelor/ autovehiculelor de orice fel pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Făgăraș, în vederea comercializării acestora. 
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 k.) parcarea vehiculelor/ autovehiculelor de orice fel pe domeniul public sau privat al Municipiului 

Făgăraș având numere de înmatriculare expirate sau fără numere de înmatriculare. 

 

Art.3   Contravenţiile prevăzute la Art. 2 se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum 

urmează: 

 

a)  cu amendă de la   200 – 500 lei în cazul persoanelor fizice, pentru contravenţiile stabilite la art. 2 

lit. a, b, c. d, e, f, g, h, i, j și k. 

 

b) cu amendă de la 500 – 1.500 lei  în cazul persoanelor juridice, pentru contravenţiile stabilite la art. 

2 lit. a, b, c. d, e, f, g, h, i, j și k. 

 

Art.4 (1) Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri precum şi încheierea proceselor-

verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fi efectuate de către agenţii constatatori care sunt: 

primarul municipiului Făgăraș, prin persoanele împuternicite de către acesta din cadrul Poliției Locale 

Făgăraș.   

(2) La momentul constatării faptei, în cazul în care contravenientul nu se află la fața locului, 

agentul constatator  va întocmi şi afişa sub ştergătorul de parbriz al autovehiculului invitație la sediul 

Poliției Locale în vederea clarificării situației și luarea măsurilor legale; totodată efectuează planșe foto cu 

dispozitivul din dotare.    

(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 

stabilita  conform Art. 3. 

 

Art.6   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă prevederile Art. 3 lit. i), Art. 15 lit. 

c) din HCL 27/2009, și prevederile acesteia se completează în mod corespunzător cu HCL.nr.41/2008.   

 

Art.7 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.8  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredintează Primarul 

Municipiului Făgăraș, prin Compartiment acorduri, autorizații, liberă inițiativă, comercial, activitate de 

transport în comun și taxi și Poliţia Locală Făgăraș. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 

               FLORIN ALEXANDRU                 Secretarul municipiului, 

                              LAURA ELENA GIUNCA 
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Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru 
Consilieri in functie -19 
Consilieri prezenti-16 
 

Prezenta hotarare se comunica: 

 

- 1 ex. Dosar   - 1 ex. Secretar     

 - 1 ex. Colecție  - 1 ex. Poliţia Locală Făgăraș.    

- 1 ex. Prefectură  - 1 ex. Arhitect Șef 

- 1 ex. Primar   - 1 ex. Solicitanți 

 

 

 

 

 
Cod. F – 50 

 

 


