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RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor
publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia
În temeiul prevederilor art.36, alin 2, lit."c" coroborat cu dispoziţiile art.36
alin.5 lit”a”, ale art.36 alin.2 lit.”d” coroborat cu dispoziţiile art.36 alin.6 lit.”a”
pct.11, ale art.45 şi ale art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind
Administraţia publică locală republicată, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În anul 2010, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a
parcărilor de reședință aflate pe raza municipiului Alba Iulia prin HCL nr.41/2010,
Regulament modificat prin HCL nr.76/2010 și HCL nr.58/2011.
Pe perioada de timp scursă de la ultima modificare a Regulamentului,
modificare ce a avut loc în anul 2011, au fost observate atât de către noi cât și de către
unii cetățeni probleme în ceea ce privește interpretarea unor dispoziții cuprinse în
Regulament și au fost formulate de către cetățeni unele propuneri privind modificarea
acestuia, una dintre modificările solicitate fiind aceea privind dreptul exclusiv al
persoanelor deținătoare ale unor locuri de parcare de a folosi aceste locuri 24 de ore
din 24, propunându-se reducerea acestei perioade pe motivul că în marea majoritate a
zonelor din oraș, locurile de parcare au fost atribuite celor care locuiesc acolo, astfel
că nu au mai rămas locuri de parcare pentru parcarea ocazională, pe perioade scurte de
timp, pentru alte persoane care au anumite probleme de rezolvat în zonă sau care merg
în vizită la cunoștințe sau rude în acele zone.
Ca atare, pentru eliminarea disfuncționalităților sesizate și asigurarea
desfășurării în condiții cât mai bune a activității de administrare a parcărilor de
reședință de pe raza municipiului Alba Iulia, vă supunem spre dezbatere prezentul
proiect de hotărâre.
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