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REGULAMENT 

de organizare si funcționare a parcărilor cu plată aflate pe 

domeniul public al municipiului Făgăraș 

 

CAP. I  DISPOZIŢII GENERALE  

Art.1. (1)Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată, denumit 

în continuare Regulament, reprezintă cadrul juridic care defineşte raporturile dintre Municipiul 

Făgăraș, şi detinătorul legal al autovehiculului sau persoana cu care proprietarul a încheiat un 

contract de comodat, care ocupă temporar domeniul public în spații special amenajate și 

semnalizate corespunzător.  

(2) Dispozițiile prevăzute în prezentul Regulament au ca scop asigurarea desfășurării 

fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în 

condiții de siguranță, descongestionarea drumurilor publice din zona centrală și a drumurilor 

publice cu trafic intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public și protejarea pietonilor 

prin asigurarea unor condiții corespunzătoare de circulație pe trotuare. 

Art.2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc 

după cum urmează:  

- autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru 

transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor 

utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor.-conform art. 6 pct. 6 din Ordonanța de 

Urgență nr. 195/2002 (republicată) privind circulaţia pe drumurile publice,  

- parcare- staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate 

corespunzător.- conform art.63 , alin. 4 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice şi ale Regulamentului de aplicare a acesteia; Parcările se pot amenaja pe drumul public în 

afara părţii carosabile, delimitată prin linie continuă aplicată pe întreaga lungime a zonelor de 

parcare, stabilite în concordanţă cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi 

ale Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- taxă de parcare - reprezintă suma datorată în conformitate cu prezentul regulament, pentru 

ocuparea de către un autovehicul, a domeniului public pe durata parcării, în locuri special 

amenajate; 

 - tichet de parcare - document ce atestă plata taxei de parcare pe perioade determinate a cărui 

validare dă dreptul posesorului să staţioneze legal în perioada indicată 
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- utilizator  – proprietarul autovehiculului persoană fizică sau juridică, sau persoana cu care s-a 

încheiat un contract de închiriere, leasing sau comodat  prin care proprietarul autovehiculului 

(comodantul) oferă gratuit unei alte persoane (comodatarul) autovehiculul în cauză,  cu obligaţia 

de a-l restitui după un anumit timp - potrivit art.  2.146 din Noul Cod Civil actualizat 2020 – 

Legea 287/2009; 

- loc de parcare -spaţiul din parcare delimitat prin marcaj rutier 

- parcare publică cu plată – parcare amenajată, pe domeniul public, destinată staționării pe timp 

limitat a autovehiculelor, pentru care utilizatorii au obligația achitării unei taxe de parcare. 

- parcometru – aparat de taxare, automat, electronic pentru eliberat tichete prin intermediul 

căruia se încasează anticipat taxele de parcare reprezentând contravaloarea prestării serviciului de 

staţionare a mijloacelor auto pe locurile de parcare 

- plata prin Short Message Service denumit în continuare SMS - plata parcării efectuată prin 

trimiterea unui mesaj (SMS) de pe telefonul mobil; 

Art.3. (1) Parcarea autovehiculelor, în zona de aplicare a Regulamentului, se poate realiza 

doar pe sectoarele semnalizate prin marcaje rutiere de culoare albastră şi indicatoare „P cu plată“ 

însoţite de adiţionalul cu taxa de parcare, orarul de funcţionare şi modul de achitare a taxei.  

   Art. 4. Dispunerea parcărilor se va face potrivit Normativului pentru proiectarea s i 

execut ia parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997 conform Anexei nr. 

1. 

 

                        CAP. II  SISTEMUL DE PLATĂ, METODE DE TAXARE SI PROGRAMUL              

                                                                     DE   FUNCȚIONARE 

Art.5. Obligaţia de plată ce revine utilizatorilor parcărilor publice cu plată se realizează 

prin achitarea taxelor de utilizare a parcărilor care se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local.  

Art.6. (1)Plata taxei de utilizare a parcărilor utilizând parcometrele amplasate în 

apropierea locurilor de parcare prin intermediul monedelor/bancnotelor prin autotaxare se 

realizează astfel:  

   a) după oprirea autovehiculului în parcarea cu plată, utilizatorul va introduce numărul 

autovehiculului si  bancnotele/monedele în parcometru (aparat de taxare) în termen de maxim 10 

minute de la oprirea autovehiculului;  

   b) bancnotele/monedele se utilizează direct la parcometru, unde se introduc atâtea 

bancnote/monede până la concurența sumei care reprezintă taxa aplicabilă, pentru unitatea de timp 

dorită;  

   c) parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va poziționa în mod obligatoriu în interiorul 

autovehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate datele inscripționate să fie vizibile din 

exterior.  
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(2) Plata taxei de utilizare a parcărilor prin intermediul cardului utilizând parcometrele amplasate 

în apropierea locurilor de parcare prin autotaxare se realizează astfel:   

 a) după oprirea autovehiculului în parcarea cu plată, utilizatorul va introduce în parcomat 

numărul autovehicolului și perioada în care va ocupa un loc de parcare în termen de maxim 10 

minute de la oprirea autovehiculului;  

b) instrucțiunile vor continua cu modul de plată și se va selecta plata cu cardul bancar, 

c) finalizarea va consta în emiterea de către parcomat a unui tichet care se va poziționa în mod 

obligatoriu în interiorul autovehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate datele 

inscripționate să fie vizibile din exterior. 

(3) Plata taxei de utilizare a parcărilor prin intermediul telefoniei mobile se face prin transmiterea 

unui mesaj de tip SMS către un număr de telefon afișat în acest scop în termen de maxim 10 

minute de la oprirea autovehiculului. Pentru un mesaj trimis, durata de parcare se va calcula în 

funcţie de taxa stabilită de Consiliul Local . Parcarea începe din momentul primirii de către 

utilizator a confirmării mesajului de plată primit prin SMS. 

 (4) Plata taxei de utilizare a parcărilor publice cu plată prin intermediul aplicației pe telefonul 

mobil se face după cum urmează:   

a) utilizatorul va descărca aplicația pe smartphone;  

b) după ce utilizatorul se înregistrează în aplicație selectează un tichet nou;  

c) în cadrul acelui tichet, utilizatorul adaugă un număr sau selectează din lista numerelor deja 

adăugate numărul de înmatriculare dorit;  

d) locația este automat identificată de sistemul GPS din cadrul telefonului mobil;  

e) utilizatorul selectează durata pentru care dorește achiziționarea tichetului de parcare, aplicația 

afișând tariful tichetului pentru perioada selectată;  

f) utilizatorul selectează plata prin SMS/Card, selectează butonul de plată, aplicația solicită 

confirmarea plății și trimite mesajul cu datele selectate de utilizator, respectiv durata și numărul de 

înmatriculare;  

g) utilizatorul primește un mesaj de confirmare a plății care conține numărul de înmatriculare al 

autovehiculului și intervalul de valabilitate al tichetului, respectiv timpul de început și de sfârșit al 

tichetului;   

h) aplicația afișează lista tichetelor active cu informațiile aferente în culoarea albastru;  

i) înainte cu 10 minute de expirare, aplicația informează utilizatorul prin culoarea tichetului că  

acesta s-a modificat din albastru în portocaliu;  

j) utilizatorul poate să efectueze prelungirea tichetului în orice moment al valabilității acestuia;  

k) în momentul expirării tichetului, aplicația informează utilizatorul prin diferite modalități 

l) este obligatoriu ca plata taxei de parcare prin intermediul aplicației mobile să se realizeze în 

termen de maxim 10 minute de la oprirea autovehiculului;  
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Art. 7      (1) Prin prezentul Regulament se stabilesc următoarele tipuri de abonamente:  

a) abonament parcare publică: lunar, trimestrial, pentru șase luni, anual – se eliberează 

persoanelor fizice/juridice și dă dreptul de staționare în parcările publice cu plată fără a avea 

posibilitatea de rezervare a locului. Abonamentele sunt achitate în platforma on-line, sau la 

casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Fagaras. Acesta poate fi 

utilizat numai pentru autovehiculul al cărui număr de înmatriculare este specificat pe abonament. 

b) abonament tip pentru persoane cu dizabilități – anual – se eliberează gratuit persoanelor 

care fac dovada încadrării într-un grad de handicap  grav sau accentuat și sunt 

proprietarii/utilizatorii autoturismului. Acest tip de abonament conferă dreptul de staționare pe 

timp nelimitat în orice parcare publică cu plată din municipiul Fagaras. Abonamentul se 

inscripționează și nu este transmisibil. 

c) abonament persoane juridice tip ,,rezervat” 

Persoanele juridice care dețin/utilizează spații comerciale în zona aferentă parcărilor cu 

plată pot solicita rezervarea unor locuri de parcare destinate clienților activității comerciale. 

Rezervarea va fi efectuată pe baza plății unui abonament lunar, trimestrial, pentru șase luni sau 

anual iar locurile de parcare rezervate vor fi marcate vizibil în acest sens. Pe locurile de parcare 

rezervate va fi interzisă parcarea altor autovehicule în afară de cele acceptate de agentul comercial 

care le-a rezervat prin plata abonamentului. Locurile e parcare rezervate vor fi semnalizate vizibil. 

d) abonament persoane fizice/juridice pentru persoanele fizice/juridice rezidente în zona 

parcărilor publice cu plată; 

            Persoanele fizice care au domiciliul/reședința precum și persoanele juridice care au 

sediul/punctul de lucru în zona aferentă parcarilor cu plată si care nu detin un loc de parcare de 

reședintă pot beneficia la cerere de un abonament anual pentru un singur autoturism aflat în 

proprietate/utilizare proprie. Pentru a putea beneficia de acest tip de abonament, persoanele 

fizice/juridice vor trebui să facă dovada domiciliului/sediului sau sediului punctului de lucru, după 

caz precum și a faptului că autovehiculul pentru care se solicită abonamentul este înregistrat la 

adresa de domiciliu în cazul persoanelor fizice sau înregistrat pe firmă în cazul persoanelor 

juridice. 

 (2) Tarifele aplicabile abonamentelor se actualizează prin hotărâri ale Consiliului Local al 

Municipiului Fagaras. 

(3) Achitarea abonamentului lunar, trimestrial, pentru șase luni, anual se face prin 

platforma on-line a Primăriei Făgăraș sau la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul 

Primăriei Municipiului Fagaras. 

          (4)  Eliberarea abonamentului lunar, trimestrial, pentru șase luni, anual se poate face atât 

on line, prin intermediul platformei  on-line a Primăriei Făgăraș cât și fizic la sediul Serviciului 

Public de Transport Local Făgăraș. 

 (5) Obținerea și reînnoirea abonamentelor cade în sarcina proprietarului/utilizatorului 

autovehiculului. 
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(6) Autovehiculele destinate transportului public de persoane în regim de taxi sunt exceptate 

de la plata taxei de parcarere numai în limitele stațiilor taxi aprobate prin hotărâri ale Consiliului 

Local. 

   Art.8. Străzile/zonele pe care sunt amplasate parcările publice cu plată în Municipiul 

Făgăraș sunt precizate în Anexa nr. 2. 

 Art.9. (1) Programul de funcţionare a parcărilor publice în sistem cu plată este de luni 

până sâmbată, în intervalul orar: 8.00-18.00; indiferent dacă în acest interval sunt declarate zile de 

sărbători legale. 

(2)Pentru ziua de duminică nu se va percepe taxa de parcare însă celelalte obligații 

instituite prin prezentul Regulament se vor aplica în consecință. 

 

CAP. III  TAXELE APLICABILE 

Art. 10. Taxele aplicabile pentru modalitățile de plată sunt următoarele:  

     (a) - Taxa – 2 lei/oră  inclusiv TVA prin emitere tichet de la parcometru,  

          - Taxa – 10 lei/zi  inclusiv TVA, prin emitere tichet de la parcometru. Taxa este valabilă 

pentru ziua în care a fost achitată, până la ora 24.00. 

    (b) - Taxa SMS – 2 lei/oră  inclusiv TVA, prin mesaj de validare.  

         -Taxa SMS – 10 lei/zi  inclusiv TVA, prin mesaj de validare. Taxa este valabilă pentru ziua 

în care a fost achitată, până la ora 24.00. 

    (c) Abonamente: 

    (1)   Abonament lunar - persoane fizice, pentru parcările cu plată:   

 - 100 lei, inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul 8.00 – 18,.00, în limita locurilor 

disponibile; 

    (2)   Abonament trimestrial - persoane fizice, pentru parcările cu plată:   

 - 275 lei, inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul 8.00 – 18,.00, în limita locurilor 

disponibile; 

  (3) Abonament  pentru șase luni – persoane fizice, pentru parcările cu plată: 

          - 550 lei, inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul 8,00 – 18,00, în limita locurilor 

disponibile; 

  (4) Abonament anual – persoane fizice, pentru parcările cu plată 

        – 1000 lei inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul orar 8.00– 18,00, în limita 

locurilor disponibile.  

  (5)   Abonament lunar - persoane juridice, pentru parcările cu plată:   

 - 200 lei, inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul 8.00 – 18,.00, în limita locurilor 

disponibile; 
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  (6)   Abonament trimestrial – persoane juridice, pentru parcările cu plată:   

 - 550 lei, inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul 8.00 – 18,.00, în limita locurilor 

disponibile; 

  (7) Abonament  pentru șase luni – persoane juridice, pentru parcările cu plată: 

          - 1100 lei, inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul 8,00 – 18,00, în limita locurilor 

disponibile; 

  (8) Abonament anual – persoane juridice, pentru parcările cu plată 

        – 2000 lei inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul orar 8.00– 18,00, în limita 

locurilor disponibile.  

 (9) Abonament lunar tip ,,rezervat” - persoane juridice, pentru parcările cu plată:   

 - 300 lei, inclusiv TVA, de luni până duminică, între orele 00.00-24.00. 

(10) Abonament trimestrial tip ,,rezervat” - persoane juridice, pentru parcările cu plată:  

 -800 lei, inclusiv TVA, de luni până duminică, între orele 00.00-24.00. 

  (11) Abonament  pentru șase luni tip ,,rezervat”  – persoane juridice, pentru parcările cu 

plată: 

          - 1600 lei, inclusiv TVA, de luni până duminică, între orele 00.00-24.00. 

  (12) Abonament anual tip ,,rezervat” – persoane juridice, pentru parcările cu plată 

        – 3000 lei inclusiv TVA, de luni până duminică, între orele 00.00-24.00. 

(13) Abonament lunar persoane fizice/juridice  rezidente în zona parcărilor publice cu plată; 

        - 50 lei inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul 8.00 – 18,.00, în limita locurilor 

disponibile; 

(14) Abonament trimestrial persoane fizice/juridice  rezidente în zona parcărilor publice cu plată; 

        - 135 lei inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul 8.00 – 18,.00, în limita locurilor 

disponibile; 

(15) Abonament pentru șase luni persoane fizice/juridice  rezidente în zona parcărilor publice cu 

plată; 

        - 270 lei inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul 8.00 – 18,.00, în limita locurilor 

disponibile; 

(16) Abonament anual persoane fizice/juridice  rezidente în zona parcărilor publice cu plată; 

        - 500 lei inclusiv TVA, de luni până sâmbătă în intervalul 8.00 – 18,.00, în limita locurilor 

disponibile; 

Pentru eliberarea abonamentelor de parcare, solicitanții vor depune prin intermediul 

platformei on line a Primăriei Municipiului Făgăraș, pe adresa de mail secretariat@primaria-

mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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fagaras.ro sau la registratura Primăriei Făgăraș (sediul Serviciului Public de Transport Făgăraș) o 

cerere tip însoțită de următoarele documente: 

-copie act de identitate/certificat de înregistrare societate comercială; 

-copie certificat de înmatriculare autovehicul (cu inspecția tehnică periodică în termen de 

valabilitate) din care să reiasă proprietatea/dreptul de utilizare a autovehiculului. În cazul în care 

acest lucru nu reiese din certificatul de înmatriculare, solicitantul va depune alte acte care să ateste 

dreptul de utilizare a autovehiculului (contract de leasing, închiriere, comodat etc…); 

-în cazul abonamentelor pentru persoane fizice/juridice rezidente în zona parcărilor cu plată,, 

persoanele fizice/jurice care solicită eliberarea acestui tip de abonament vor trebui să depună acte 

doveditoare privind reședința în zona aferentă parcărilor cu plată dacă acest lucru nu reiese din 

cartea de identitate/ certificatul de înregistrare al societății. 

 

CAP. IV  FACILITĂȚI, GRATUITĂȚI 

Art. 11.  Sunt exceptate de la plata taxei de parcare motoretele, motocicletele, bicicletele 

precum şi autovehiculele aparţinând următoarelor instituţii:  

  a) Corpului diplomatic;  

  b) Primăriei Municipiului Făgăraș;  

  c) Instituţiei Prefectului judeţului Brașov;  

  d) Consiliului Judeţean Brașov;  

  e) Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brașov;  

  f) Gărzii Financiare; Gărzii de Mediu;  

  g) Curtea de Conturi;  

  h) Reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale;  

  i) Altor instituţii publice cu sediul în municipiul Făgăraș de exemplu: Spital, D.A.S., 

SPAET 

  j) Delegaţiilor străine la invitaţia instituţiilor de interes public, mai sus menţionate, în 

baza unei înştiinţări prealabile.  

 k) Salvare, SMURD, Pompieri, Poliţie, MAPN, Jandarmerie şi Poliţia Locală, precum şi 

în cazul altor persoane juridice aflate în intervenţie de urgenţă care vor parca pe durata intervenţiei 

fără obligativitatea de a avea tichet de parcare;  

Art. 12. Sunt exceptate de la posibilitatea parcării în parcări publice din municipiul 

Făgăraș, categoriile de autovehicule: 

- care au lungimea de peste 5 m sau masa de peste 3,5 tone. 

- tip rulotă sau remorcă, respectiv ansamblurile de vehicule care conţin asemenea mijloace 

de transport. 

- vehicule cu tracțiune animală, 

- vehicule agricole și forestiere. 

mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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Art. 13. Sunt exceptate de la plata taxei de parcare autovehiculele aparţinând persoanelor 

cu handicap, în locurile special rezervate şi semnalizate în acest sens. În zonele de parcare se 

rezervă şi se semnalizează prin marcaj specific locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de 

transport ale persoanelor cu handicap.  

 Art. 14. (1)Gratuităţile se acordă în baza unei cereri avizate de Municipiul Făgăraș și se 

va elibera un card- legitimaţie care să ateste acest lucru.   

(2)Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de 

un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană 

cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită potrivit art 65, alin 2) 

din Legea nr. 448/2006 (republicată), privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap. 

(3)Modelul de card-legitimație pentru parcarea publică cu plată  în municipiul Făgăraș a 

persoanele cu handicap este prezentat in Anexa 3. 

Art.15. Documentele necesare pentru acordarea de facilităţi, gratuităţi pentru parcarea 

vehiculelor sunt următoarele:  

- solicitanţii au obligaţia să depună o cerere la Registratura Municipiul Făgăraș sau 

folosind platforma on line a Primăriei Făgăraș, precum și la adresa de e-mail: 

secretariat@primaria-fagaras.ro ; 

- talonul vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului sau contract de 

închiriere, leasing sau comodat prin care se poate împrumuta gratuit folosința unui autoturism, 

încheiat între proprietar şi solicitantul gratuităţii; 

-certificatul de handicap din care să reiasă  încadrarea în grad de handicap a persoanei și 

perioada pentru care se acordă încadrarea de handicap. 

Art. 16. Cardul-legitimaţia de parcare pentru persoanele cu handicap este valabilă pe 

perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în gradul de handicap.- conform 

art.41, alin. (3) din Hotărârea  Guvernului nr. 268/2007 (actualizată) pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap. 

Art.17. Cardul-legitimaţie gratuită este valabilă numai dacă este afişată în mod vizibil sub 

parbrizul autovehiculului parcat. Pe cardul-legitimație se specifică acest fapt conform art. 40, alin. 

(5) lit. (b) din Hotărârea  Guvernului nr. 268/2007 (actualizată) pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap.    

 Art.18. Card-legitimaţia gratuită, indiferent de încadrarea în grad de handicap, NU ESTE 

TRANSMISIBILĂ!  

 Art.19. Conducătorul autovehiculului răspunde de lipsa cardului-legitimației gratuite 

/tichetului de parcare.  
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                          CAP. V  CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI  

 Art.20. Următoarele fapte constituie contraventie: 

 a) Parcarea autovehiculului în spațiul de parcare fără tichet de parcare, plată prin 

SMS/aplicație mobilă sau card-legitimație valabilă;.  

 b) Poziționarea vehiculului în segmentul de drum destinat parcării cu plată, în afara zonei 

de parcare; 

 c) Ocuparea de către un singur vehicul a două sau mai multe locuri de parcare prin 

nerespectarea marcajului rutier.  

d) Nerespectarea de către utilizatori a regulilor de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de 

semnalizare.           

e) Depășirea timpului de staționare indicat pe tichetul de autotaxare sau în SMS-ul primit 

de confirmare a plății; 

 f) Neafișarea tichetului, legitimației sau abonamentului pe bordul autovehiculului și la 

vedere;  

 g) Modul de expunere a tichetului/cardului-legitimației de parcare care nu permite 

descifrarea elementelor de identificare, 

 h) Blocarea accesului în zona parcarilor publice cu plată, 

 i) Parcarea autovehiculelor care depășesc lungimea de 5m  si a masei de peste 3,5t, sau 

ansambluri tip rulotă sau remorcă precum și a vehiculelor cu tracțiune animală, a vehiculelor 

agricole sau forestiere; 

j) Parcarea autovehiculelor în spațiile destinate persoanelor cu dizabilități, 

k) parcarea autovehiculelor în spațiile rezervate de catre persoanele juridice detinatoare de 

abonament ”tip rezervat” 

l) Deteriorarea aparatelor de autotaxare . 

Art.21. Contravențiile prevăzute la art.19  lit. a), b), c), d), e), f), g), h) si i) săvârșite de 

persoane fizice se sancționează cu amendă de la 250 lei la 400 lei, iar cele prevăzute la lit. j), cu 

amendă de la 500 lei la 1 000 lei, pentru persoanele fizice. 

Art. 22, Contravențiile prevăzute la art. 19 de la lit. a) - i) săvârșite de persoanele juridice 

se sancționează cu amendă de la 500-1 000 lei, iar la cele prevăzute la lit. j),  k) și l) cu amendă de 

la 2 000 lei la 2 500 lei. 

Art.23. La baza procedurii de constatare și sancționare a contravențiilor reglementate în 

prezentul capitol stau două operațiuni, respectiv nota de constatare a contravenției și aplicarea 

sancțiunilor contravenționale.  

(1) Emiterea notelor de constatare prevăzute de prezentul Regulament, se face de către inspectori 

din cadrul Serviciul Public de Transport Făgăraș pe baza împuternicirii din partea Primarului 

Municipiului Făgăraș. Controlul respectării prevederilor prezentului regulament presupune 
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verificarea modului de plată cu tichet, SMS, abonament sau cu gratuitate (legitimație), precum și 

modul de parcare în zonele special amenajate. La momentul constatării contravenției, inspectorii 

din cadrul Serviciului Public de Transport Făgăraș vor întocmi și afișa, sub ștergătorul de la 

parbriz sau pe geamul lateral al vehiculului/autovehiculului în cauză, nota de constatare ce conține 

locul staționării, data și ora constatării, precum și natura abaterii constatate.  

(2) Aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către polițiștii locali din cadrul Poliției 

Locale Fagaras în baza notelor de constatare puse la dispoziție de către inspectorii din cadrul 

Serviciului Public de Transport Făgăraș. 

Art.24.  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 

sancţiunii se poate face plângere, conform art. 31 și art. 32 din Ordonanța nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor. 

Art.25. Odată cu aplicarea sancţiunii principale, prin procesul verbal de constatare a 

contravenţiei, se va stabili în sarcina contravenientului şi obligaţia recuperării pagubelelor 

constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale administraţiei 

publice locale.  

Art.26. Plata amenzii contravenţionale nu exonerează pe contravenient de achitarea 

contravalorii stabilite pentru prejudiciul adus prin săvârșirea faptei.  

Art.27.(1) Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de  cel mult 15 zile 

de la înmânare sau de la data comunicării procesului – verbal, jumătate din minimul amenzii 

stabilit prin prezentul regulament. 

(2) prevederile Art. 22 și Art .23 se completează cu Ordonanța nr.2/2001, privind 

regimul juridic al contravenţiilor. 

 

  CAP. VI  INTERDICȚII 

Art. 28. (1)În zona parcărilor  publice cu plată din municipiul Făgăraș se interzic cu 

desăvârșire următoarele acte sau fapte: 

a) tulburarea liniștii publice si folosirea claxoanelor autovehiculelor sau orice fel de 

manifestări zgomotoase prin orice căi sau actiuni cu specific commercial cu exceptia 

cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris  emisă de către Primăria Făgăraș 

b) folosirea parcării peste limita numărului de locuri disponibile. 

c) amplasarea in zona parcarilor cu plata, a unor constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi 

confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea parcarii ori 

realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natură sa limiteze vizibilitatea ori 

eficacitatea acestora, să stanjenească participantii la trafic sau sa le distraga atentia, 

punând in pericol siguranta circulatiei 
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(2) Faptul prevăzut la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează conform  art. 2 , punctul 

1) din  Legea  nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme  de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 

 

CAP. VII  DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI 

 Art. 29. Utilizatorul parcarilor publice cu plată din municipiul Făgăraș are urmatoarele 

drepturi: 

a) să utilizeze locul de parcare pe  durata de timp pentru care a efectuat plata, 

b) utilizatorul poate să efectueze prelungirea tichetului în orice moment al valabilității 

acestuia, 

c) să utilizeze parcările publice cu plată în zilele de sâmbătă și duminică fără a achita taza de 

parcare,  

d) împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se 

poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia,  

 

Art. 30. Utilizatorul parcărilor publice cu plată au următoarele obligaţii: 

a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice circulației rutiere ; 

b) să asigure securitatea autovehiculelor şi a bunurilor aflate în interiorul acestora; 

c) să respecte curătenia și să utilizeze coșurile de gunoi amplasate în zonele de parcare; 

d) să nu execute în zona parcării publice cu plată lucrări de reparaţii şi întreţinere a 

autovehiculelor;  

e) să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcării, ca urmare a 

unor manevre greşite; 

f) să elibereze necondiționat locurile de parcare în situația efectuării unor lucrări publice, 

intervenții pentru remedierea avariilor sau evenimente aprobate de Primăria Municipiului 

Făgăraș; 

g) să nu depășeasca timpul de staționare indicat pe tichetul de autotaxare sau în SMS-ul 

primit de confirmare a plății; 

h) sa nu parcheze în afara marcajelor de circulație/numărului de locuri disponibile; 

i) să nu ocupe un loc de parcare cu un autovehicul defect; 

j) să nu parcheze autovehiculele în spațiile destinate persoanelor cu dizabilități; 

k)  sa nu blocheze accesul în zona parcarilor publice cu plată; 

l) neafișarea în bord a tichetului/cardului sau expunerea care nu permite descifrarea 

elementelor de identificare; 

m) să nu depășească timpul de oprire mai mult de 5 minute până la achiziționarea tichetului de 

parcare/transmitere SMS de plată a parcării; 

n) în timpul parcării este recomandat să nu lase copii nesupravegheați în autovehicul 
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o) să nu distribuie materiale publicitare sau alte afise fara acordul scris al Primariei Făgăraș.  

p) amplasarea fara drept , de însemne ori înscrisuri referitoare la rezervarea locurilor dei 

parcarea public cu plată 

Art. 31. Municipiul Făgăraș în relația cu utilizatorul parcărilor publice  are următoarele 

drepturi: 

a) să verifice valabilitatea tichetelor si a cardurilor-taloanelor de gratuitate; 

b) să constate și să aplice amenzi pentru nerespectarea prezentului regulament; 

Art. 32. Obligațiile pe care le are Municipiul Făgăraș față de utilizatorul parcărilor publice  cu 

plată sunt următoarele: 

a) să  delimiteze locurile de parcare cu indicatoare şi să întreţină periodic marcajele, potrivit 

legislaţiei în domeniul rutier; 

b) personalul  care deserveşte parcările cu plată (agenţi constatatori) are obligaţia de a purta  

ecuson; 

c) să asigure salubrizarea, ridicarea şi transportul deşeurilor rezultate din salubrizarea 

parcărilor, serviciile de deszăpezire din parcările amenajate;  

d) să asigure integritatea covorului asfaltic din parcări şi a căilor de acces pe toată durata de 

funcţionare a acestora şi reparea porţiunilor deteriorate;  

e) monitorizează permanent activitatea de parcare în parcările publice cu plată.  

f) să instaleze panouri informative care să conţină taxele de parcare, orarul de funcţionare în 

regim de plată, instrucţiuni privind metodele de încasare a taxei de parcare. 

 

  CAP.VIII  DISPOZIŢII  FINALE 

Art.33. Prezentul regulament se aplică în toate parcările publice cu plată amenajate pe 

domeniul public al Municipiului Făgăraș  

Art. 34. Întreținerea și salubrizarea parcărilor publice cu plată în municipiul Făgăraș este 

asigurată de Municipiul Făgăraș prin serviciile subordonate și/sau operatorul local de salubritate. 

Art. 35. Amenajarea și întreținerea sistemului compus din aparate electronice de încasat a 

taxei de parcare cade în atribuțiile societății comerciale responsabile cu instalarea acestora 

conform contractului încheiat cu Municipiul Făgăraș. 

Art.36. Pentru informarea utilizatorilor, prezentul regulament va fi supus dezbaterii 

publice și postat pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraș la adresa https://www.primaria-

fagaras.ro. 

Art.37. Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Art.38. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul Local 

al Municipiului Făgăraș. 
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Art. 39,  La elaborarea prezentului Regulament s-a avut în vedere cadrul juridic actual, 

reprezentat de următoarele acte normative: 

a) Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările  

b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

e) Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

g) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

h) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

i) Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

j) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

k) Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările 

și completările ulterioare; 

l) Normativ P24-97 pentru proiectare și execuția parcajelor pentru autoturisme; 

 

https://idrept.ro/00095138.htm

