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MINUTĂ

DEZBATERE PUBLICĂ

încheiată astăzi, 3 IUNIE 2020, in DEZBATERE PUBLICA, privind " 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE, ATRIBUIRE SI UTILIZARE A 
LOCURILOR DE PARCARE DE REŞEDINŢĂ AMENAJATE PE DOMENIUL 
PUBLIC AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ ”, incepand cu ora 14,00 în sala de 
şedinţe a Primăriei Făgăraş.

Au participat din partea primăriei: dl.primar- Gheorghe Sucaciu si dna 
Mirela Bodeanu-Compartiment evidenta patrimoniu-parcari.

Doamna Mirela Bodeanu-Compartiment evidenta patrimoniu- 
parcari :’’Conform numărului de autovehicule înmatriculate pe raza Municipiului 
Fagaras, este de 14.300, la care putem adauga si autovehiculele aflate in tranzit pe 
teritoriu.Optimizarea mobilităţii urbane este direct dependenta de amplasarea in 
teritoriu a diverselor funcţiuni ( locuinţe, comerţ, locuri de munca, locuri de 
agreement), de tipul si caracteristicile infrastructurii, de siguranţa circulaţiei.Prin 
punerea in aplicare a strategiei de organizare si atribuire a locurilor de parcare de 
reşedinţa, se creeaza cadrul legal si in acelaşi timp, se asigura funcţionalitatea optima 
pentru spatiile avand destinaţia de parcare.”

In urma diverselor discuţii in cadrul dezbaterii publice, amendamentele 
menţionate la Anexa nr.i din regulament, au fost aduse următoarele amendamente: 
la art.4, alin.4, se modifica cu următorul conţinut:’’beneficiarii locurilor de parcare au 
dreptul exclusive de a folosi locul de parcare de luni pana vineri, intre orele 15-8, iar 
sambata, duminica si in zilele declarate ca sărbători legale, pe tot parcursul zilei. 
Intre orele 8-15 de luni pana vineri, locurile de parcare pot fi utilizate liber, de către 
orice persoana, in regim de parcare de transit, pentru un interval de maxim 60 
minute. Excepţie fac persoanele cu handicap, instituţiile de interes public, precum si 
societăţile comerciale, pentru aprovizionare, care pot utilize loculo de parcare 24h/zi, 
7 zile/saptamana, exceptând cazurile in care activitatile de aprovizionare blochează 
caile de acces.”

La art. 13, se va completa astfel”: “in cazul constatării existentei pe un loc de 
parcare de reşedinţa amenajat, pe caile de access au pe trotuare, a unui autovehicul 
abandonat, vor fi aplicabile de către Politia Locala a Municipiului Fagaras, 
prevederile HCL.nr.83/27.10.2008 privind regimul autovehiculelor abandonate pe 
raza Municipiului Fagaras.Politia Locala a Municipiului Fagaras va organiza verificări
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lunare, in vederea identificării autovehiculelor parcate pe carosabil, cai de acces, 
spatii verzi sau trotuare.”

In ceea ce priveşte art.9, alin.5 se va menţiona următorul continut:”in cazul in 
care se constata ca titularul unui abonament nu mai deţine un autoturism in 
proprietate sau folosinţa in condiţiile art.5, alin.i, lit.b din prezentul regulament, 
abonamentul de parcare va fi anulat fara nicio notificare prealabila, iar locul de 
parcare va fi reatribuit altui solicitant care are o cerere pe lista de aşteptate.”

La art.9, alin.6 se va adauga următorul conţinut:”Daca se constata existent 
ape un loc de parcare cu abonament de reşedinţa a unui autovehicul care are 
termenul deposit pentru Inspecţia Tehnica Periodica, proprietarul sau utilizatorul 
respectivului autovehicul va fi notificat ca in termen de 6 luni sa prezinte la 
Compartiment Evidenta Patrimoniu, certificatul de inmatriculare actualizat, avand 
ITP valabil, in caz contrar, abonamentul de parcare va fi anulat fara nicio notificare 
prealabila, iar locul de parcare va fi reatribuit altui solicitant care are o cerere pe lista 
de aşteptare.”

Doamna Mirela Bodeanu-Compartiment evidenta patrimoniu- 
parcari : Mulţumeşte pentru participare şi se declara lucrările şedinţei închise.

Drept pentru care, s-a incheiat prezenta minută, in 2 exemplare.

Redactat, 
Consilier juridic, 

Jurcovan Petronela
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MINUTĂ

DEZBATERE PUBLICĂ

încheiată astăzi, 3 IUNIE 2020, in DEZBATERE PUBLICA, privind " 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE. ATRIBUIRE SI UTILIZARE A 
LOCURILOR DE PARCARE DE REŞEDINŢĂ AMENAJATE PE DOMENIUL 
PUBLIC AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ " ( PARTEA A DOUA), incepand cu 
ora 18,00 în sala de şedinţe a Primăriei Făgăraş.

Au participat din partea primăriei: dl.primar- Gheorghe Sucaciu si dna 
Mirela Bodeanu-Compartiment evidenta patrimoniu-parcari.

Doamna Mirela Bodeanu-Compartiment evidenta patrimoniu- 
parcari Prin punerea in aplicare a strategiei de organizare si atribuire a locurilor 
de parcare de reşedinţa, se creeaza cadrul legal si in acelaşi timp, se asigura 
funcţionalitatea optima pentru spatiile avand destinaţia de parcare.”

Conform numărului de autovehicule inmatriculate pe raza Municipiului 
Fagaras, este de 14.300, la care putem adauga si autovehiculele aflate in tranzit pe 
teritoriu. Optimizarea mobilităţii urbane este direct dependenta de amplasarea in 
teritoriu a diverselor funcţiuni ( locuinţe, comerţ, locuri de munca, locuri de 
agreement), de tipul si caracteristicile infrastructurii, de siguranţa circulaţiei.”

O parte din participanţi la dezbaterea publican u au fost de accord cu faptul ca 
s-ar impune un anumit interval orar cu privire la parcari autovehicule.

In urma altor discuţii in cadrul dezbaterii publice, amendamentele 
menţionate la Anexa nr.i din regulament, au fost aduse următoarele amendamente: 
la art.4, alin.4, se modifica cu următorul conţinut:’’beneficiarii locurilor de parcare au 
dreptul exclusive de a folosi locul de parcare de luni pana vineri, intre orele 15-8, iar 
sambata, duminica si in zilele declarate ca sărbători legale, pe tot parcursul zilei. 
Intre orele 8-15 de luni pana vineri, locurile de parcare pot fi utilizate liber, de către 
orice persoana, in regim de parcare de transit, pentru un interval de maxim 60 
minute. Excepţie fac persoanele cu handicap, instituţiile de interes public, precum si 
societăţile comerciale, pentru aprovizionare, care pot utilize loculo de parcare 24h/zi, 
7 zile/saptamana, exceptând cazurile in care activitatile de aprovizionare blochează 
caile de acces.”

In ceea ce priveşte art.9, alin.5 se va menţiona următorul continut:”in cazul in 
care se constata ca titularul unui abonament nu mai deţine un autoturism in 
proprietate sau folosinţa in condiţiile art.5, alin.i, lit.b din prezentul regulament,
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abonamentul de parcare va fi anulat fara nicio notificare prealabila, iar locul de 
parcare va fi reatribuit altui solicitant care are o cerere pe lista de aşteptate.”

La art.9, alin.6 se va adauga următorul conţinut:”Daca se constata existent 
ape un loc de parcare cu abonament de reşedinţa a unui autovehicul care are 
termenul deposit pentru Inspecţia Tehnica Periodica, proprietarul sau utilizatorul 
respectivului autovehicul va fi notificat ca in termen de 6 luni sa prezinte la 
Compartiment Evidenta Patrimoniu, certificatul de inmatriculare actualizat, avand 
ITP valabil, in caz contrar, abonamentul de parcare va fi anulat fara nicio notificare 
prealabila, iar locul de parcare va fi reatribuit altui solicitant care are o cerere pe lista 
de aşteptare.”

La art. 13, se va completa astfel”: “in cazul constatării existentei pe un loc de 
parcare de reşedinţa amenajat, pe caile de access au pe trotuare, a unui autovehicul 
abandonat, vor fi aplicabile de către Politia Locala a Municipiului Fagaras, 
prevederile HCL.nr.83/27.10.2008 privind regimul autovehiculelor abandonate pe 
raza Municipiului Fagaras.Politia Locala a Municipiului Fagaras va organiza verificări 
lunare, in vederea identificării autovehiculelor parcate pe carosabil, cai de acces, 
spatii verzi sau trotuare.”

Doamna Mirela Bodeanu-Compartiment evidenta patrimoniu- 
parcari : Mulţumeşte pentru participare şi se declara lucrările şedinţei închise.

Drept pentru care, s-a incheiat prezenta minută, in 2 exemplare.

Primar,
SUCACIU GHEORGHE
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PARTICIPANŢI LA DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE. ATRIBUIRE SI 

UTILIZARE A LOCURILOR DE PARCARE DE REŞEDINŢĂ 
AMENAJATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI

FĂGĂRAŞ 
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