Nr. 64709/ 02.07.2018

ANUNȚ
Primăria municipiului Alba Iulia – Serviciul Administrarea Domeniului Public
și Privat, în spiritul transparenței decizionale, informează persoanele interesate cu
privire la elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia.
Etapa de consultare a populației se desfășoară în perioada 02.07.2018 –
01.08.2018, perioadă în care așteptăm observațiile și sugestiile dumneavoastră cu
privire la acest proiect de hotărâre, observații și sugestii pe care vă rugăm să le
depuneți în scris, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia de pe str.Calea Moților,
nr.5A, Camera 8 – Registratura Primăriei.
Anexăm prezentului anunț proiectul de hotărâre în forma propusă.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÎRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor
publice cu plată din municipiul Alba Iulia
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului “Administrarea
Domeniului Public şi Privat” din cadrul Serviciului Public “Administrarea
patrimoniului local”cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia;
Văzând dispozițiile OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr.1.391/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art.36, ale art.45 şi ale art.115 (1) lit.b din Legea
nr.215/2001 privind Administraţia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propunem Consiliului Local al municipiului Alba Iulia să
adopte următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice
cu plată din municipiul Alba Iulia, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziții
contrare își încetează valabilitatea.
Art.3.Serviciul „Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul
Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului
Local al municipiului Alba Iulia și Serviciul Poliția Locală a municipiului Alba Iulia
vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.
Art.3. Hotărârea se comunică la:
-Primarul municipiului Alba Iulia
-Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
-Serviciul “Administrarea Domeniului Public şi Privat”
-Serviciul Poliția Locală a municipiului Alba Iulia
-Direcția Tehnică, Devoltare
-Direcția Urbanism
Alba Iulia ________________
Iniţiator
Primar
Mircea Hava

Avizat
Secretar
Marcel Jeler

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea parcărilor
publice cu plată din municipiul Alba Iulia
Pentru punerea în aplicare a H.G. nr.965/15.12.2016 pentru modificarea H.G.
nr.1391/2006, privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 cu
modificările şi completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice este
necesară stabilirea unor proceduri de lucru necesare personalului angrenat în această
activitate.
Ținând seama de nevoia stringentă de organizare, modernizare și eficientizare
a sistemului de parcare publică cu plată în municipiul Alba Iulia, venită ca urmare a
numeroaselor solicitări primite de la cetățeni pentru decongestionarea și fluidizarea
traficului în zonele aglomerate ale municipiului, dar și pentru creșterea spre maxim a
gradului de încasare în cazul plăților pentru locuri de parcare platită, este necesară
organizarea și implementarea sistemului de plată prin tichete răzuibile și SMS,
interconectat cu un sistem informatic în municipiul Alba Iulia.
Se impune în acest sens, identificarea locațiilor pentru înființarea de locuri de
parcări publice cu plată. Astfel s-au identificat străzile cu elementele de identificare
prezentate in Anexa nr.1(hartă), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Sistemul de plată prin SMS, tichete răzuibile sau alte modalități de plată
interconectate cu un sistem informatic este implementat în prezent in 35 de orașe ale
României și pe baza unor experiențe comune este îmbunătățit în mod constant. Printre
acestea sunt: Cluj - Napoca, Oradea, Timișoara, Tărgu Mureș, Brașov, Arad.
Având în vedere cele menționate mai sus, este necesară înființarea de locuri de
parcări publice cu plată în municipiul Alba Iulia.
Înființarea de locuri de parcare cu plată în municipiul Alba Iulia, în condițiile
legii, cu implementarea sistemului de plată prin tichete răzuibile și SMS
interconectate cu un sistem informatic, generează următoarele beneficii:
• este eliminată în totalitate posibilitatea efectuării unor încasări de către
încasatori în nume propriu, făra eliberarea unui bon forfetar;
• digitalizarea informației gestionate;
• reducerea unor costuri de operare;
• lipsa operatorului uman pentru încasare;
• simplificarea procedurii de plată;
• sistemul nu impune angajarea de personal specializat cu nevoi salariale
ridicate;

• sistemul nu impune achiziția de bunuri IT&C cu valoare ridicată necesare
rulării acestuia;
• administratorul locurilor de parcare va beneficia automat de îmbunătățirile
aduse sistemului informatic în urma experiențelor altor utilizatori al acestuia.
Având în vedere cele de mai sus, luând in considerare H.G. nr.965/15.12.2016
pentru modificarea H.G. nr.1391/2006, privind aprobarea Regulamentului de aplicare
a O.U.G. nr.195/2002 cu modificările şi completările ulterioare, privind circulaţia pe
drumurile publice, propunem Consiliului Local al municipiului Alba Iulia să aprobe
Regulamentul privind organizarea și funcționarea parcărilor publice cu plată din
municipiul Alba Iulia, conform Anexa1care face parte integrantă din prezenta
hotărâre
Alba Iulia, 02.07.2018
Șef Serviciu ADPP
Inurean Ioan

Șef Birou ECADP
Pripon Mihai Constantin

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
BIROU ELABORARE CONTRACTE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moţilor Nr. 5A, Alba Iulia, Judeţul Alba, 510134
Tel: +40 (0) 258 819 462, Fax: +40 (0) 258 812 545
Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro
Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

