ALBA IULIA
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Minuta
incheiatd azi, 22 iulie 2019, cu ocazia dezbaterii publice privind elaborarea
unui proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea regulamentului de organizare qi
funclionare aparcdrilor publice cu platd din municipiul Alba-Iulia.
La gedinld au participat: domnul viceprimar Pleqa Gabriel, domnul consilier cu
atribufii de viceprimar Raul Sebastian TudoraEcu, domnul Inurean Ioan - gef serviciul
Administrarea domeniului public qi privat, domnul Mihai Pripon - qef Birou licitalii,
contracte, domnul Dorin Popa - consilier Serviciul administrarea domeniului public,
d|. consilier Mircea Trifu, dl. consilier Bumbu Nicolae, dl consilier Vasile CriEan,
domnul consilier Pocol Dorin, domnul consilier Alin Ignat, d-na Maria Seeman, d-na
Ioana Cioloca, d-na Dana Naghiu, d-na Gabriela Popescu, d-na Doina Radu, d-na
alexandra C6rstoiu, dl. Liviu Stanciu, dl. Bdegan Sebastian, dl. Toth Csaba, dl. Marius
Miroslav colaborator din partea SC Fast Park, dl. Beleiu Gheorghe, dl. Andrei Barb.
Domnul consilier Mircea Trifu propune amdnarea dezbaterii publice,
consider6nd cd nu a fost indeplinitd procedura de convocare a acestei qedinle din
punct de vedere juridic, conform Legii nr. 5212003. S-a modificat ora dezbaterii de la
10,00 la 13,00.
De asemenea, solicitd amdnarea avdnd in vedere ci iniliatorul proiectului cu
privire la aprobarea regulamentului de organizare qi funclionare a parcdrilor publice
cu platd din municipiul Alba-Iulia nu este prezent la aceastd dezbatere.
Doamna consilier juridic Plosca Simina susline faptul cd au fost indeplinite
procedurile legale pentru aceastd dezbatere.
Dl. Inurean propune ca acest regulament s5 fie perfectibil. La inilierea acestui
proiect s-a linut seama de recomand[rile InstituJiei Prefectului - jud. Alba precum Ei
modelul din Cluj, Oradea.
in fiecare zond, de parcare se va maraa cu litera "h" pentru persoanele cu
handicap.

Dl.

Dorin Popa

-

consilier Compartiment parcdri prezintd proiectul

de

hotdrdre. Proiectul propune 3 zone de taxare:
I. ZonaroEie. Zona istorici zonaCetdJii, din fa!6 de la Hotel Cetate gi cele 2 Uuri. in zonele respective s-a propus de luni pdnd vineri intre orele 8,00 - 20,00 sd se
taxeze.
S6mbdta qi duminica se va 15sa posibilitatea turiqtilor sd parcheze. 24 de ore in
weekend se taxeazl, cu 2 leilord.
Sunt trei zone de parcdri pentru autocare: in faJd Casa de Cultur6, la spatiile
Ryma, la crucea luminoasS qi zona Eroilor. Sunt 673 de parcdriinzonaroqie.

2. Zona 1 - albastrd care cuprinde aproximativ 2100 de parcdri. Zonele

respective sunt qi in centru Ei in cetate. Programul de taxare este diferit. Pretul este de
un leu/ord.
Zona din centru: de la 8,00 18,00
SAmbdta gi duminica: 8,00 16,00

-

Zona de Cetate: 8,00 -20,00
SAmbdta Ei duminica 8,00 16,00

-

Tarifele propuse: 50 bani/jumdtate de ord

3. Zonagalbeni
De luni pdnd vineri intre ora 8,00 -

18,00

SAmbdta qi duminica gratis

Tarif:
0,50 lei/ 30 de minute
0,50 lei/ord
I Ieul2 ore
4leiltoatd ziua
Tarifarea se va putea face prin sms, prin tichete rdzuibile gi prin abonament. Se
va studia posibilitatea p16!ii cu cardul bancar.
Abonamentul este de 50 de lei pe lund persoane fizice. Se pot folosi pe aproape
toate parcSrile publice, exceplie zonaroqie, istoricS. Mai existd abonamentele pentru
maginile eco, hibride. Iar pentru cele complet electrice, abonament sutd la sutd gratis.
Persoanele cu handicap vor fi marcate distinct.
Un procent de 30o/o se vor putea rezerva pentru buna desfdgurare a activitdlii
societdlilor comerciale sau institu{iilor. Se vor marca cu semnul parcare rezervatd. Nu
se vor rezela mai mult de 30% din totalul parcdrilor publice.
Domnul consilier Pocol Dorin propune pentru zona de centru, parcarea de la
BRD, Banca Italo Romena gi pdn|la statuia lui Iuliu Maniu, de la 8,00 - 17,00 sd fie
taxare qi dupS ora 17,00 precum gi s6mbdta gi duminica si fie gratuit. Au fost 500 de
solicitdri pentru 209 locuri de parcare. S6mbdta gi duminica sd nu pldteasci riveranii.
Sd se facd un tichet distinct pentru aceste persoane.
Persoanele din zona centrali care au rimas frrd loc de parcare vor fi trecute pe
lista de aqteptare, urmAnd ca in momentul in care vor exista locuri libere in imediata
apropiere, si li se atribuie acestora. (Dorin Popa).
Domnul consilier Mircea Trifu susline obligativitatea Primdriei de a asigura
cetd{enilor o parcare de regedinld (ex. Zona Cloqca, bd. Revolu{iei, in spate la Dacia).
De asemenea, susline faptul c[ nu existd un criteriu clar in care cetd]eanul sd
fie pus pe o listd de agteptare a unui loc de parcare.
Inurean Ioan afirmd ci aceste neajunsuri se datoreazd, cetilenilor care detin 2
sau trei locuri de parcare.
Domnul consilier Crigan Vasile propune conducerii Primdriei creearea de noi

locuri de parcare. Pentru zona centrald propune amenajarea unei parcdri etajate in
zona centrald in care a fost piala agroalimentard provizorie. Pentru zona Cetate
propune amenajarea unei parcdri pe terenul din strada $tefan cel Mare.
Domnul Alexandru Cristoreanu susline faptul ci sunt persoane care au primit
locuri marcate pentru persoane cu handicap ;i nu au nici un handicap. De asemenea,
existd firme eare av primit 3 4locuri de parcare pentru cd au mai multe proprietdfi.
Domnul consilier Bumbu Nicolae propune identificarea unor terenuri pentru
realizarca de parcdri modulare.
Domnul Andrei Barb susline faptul cd, din punct de vedere juridic, proiectul
are doud probleme: promoveazd discriminarea intre proprietarul de parcare
rezidenliald gi cetdleanul care trebuie sd igi facd un abonament cu 50 de lei pe lund
precum gi faptul ci se incaseazd bani de la cetdJeni frrd a li se garanta un loc de
patcarc.

-

parcarea din fa\a Primdriei si fie
transformatd in parcare pentru biciclete gi toatd lumea s[ parcheze in parcarea de la

Domnul Andrei Barb propune ca

gi

Roberta.

De asemenea, susline faptul cd nu s-a respectat Planul de mobilitate urband qi
strategia de dezvoltare urband. Pistele de biciclete au fost realizate haotic. Sunt doar
fr6nturi de piste.
Domnul consilier Mircea Trifu susline faptul cd parcdrile cu platd coincid cu
cele de reqedin![. Propune sd fie parciri cu plat[ pdndla ora 16,00. $i dupd ora 16,00
sd devin[ parcdri de reqedinJd.
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