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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 71/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

funcţionare a parcărilor cu plată din Municipiul Vulcan 

  

 

           Prin H.C.L. nr. 71/2014 a fost aprobat Regulamentul de funcţionare a parcărilor cu plată din 

Municipiul Vulcan. 

Conform Regulamentului aprobat, s-au stabilit regulile privind staţionarea şi parcarea 

autovehiculelor în parcările cu plată din Municipiul Vulcan, sistemul de taxare a acestora precum şi 

măsurile de sancţionare a nerespectării prevederilor din prezentul regulament. 

 Având în vedere necesitatea atragerii de fonduri la bugetul local pentru realizarea investiţiilor 

în domeniul sistematizării rutiere şi administrării parcărilor, se impune  continuarea aplicării sistemului 

de parcare cu plată pe bază de tichete de parcare şi contracte de închiriere prin taxarea locurilor de 

parcare.  

 Pentru folosirea mai eficientă a locurilor de parcare existente, pe B-dul Mihai Viteazu şi              

str. Preparaţiei s-au montat parcometre pentru eliberarea automată a tichetelor de parcare. 

          Conform prevederilor Legii administraţie publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  Consiliul Local al Municipiului Vulcan administrează 

domeniul public şi privat al municipiului şi hotărăşte asupra modului de gospodărire a acestora şi a 

serviciilor publice de interes local. 

  Totodată s-a obervat că numărul persoanelor care nu respectă prevederile Regulamentului de 

funcţionare a parcărilor cu plată din Municipiul Vulcan este în continuă creștere, un motiv fiind și 

faptul că amenda aplicată abaterilor și contravențiilor este mică, nivelul acesteia fiind neschimbat de  

cel din anul 2014.       

Ca urmare pentru a determina respectarea prevederilor obligatorii din Regulament, o mai bună 

colectare a taxelor și pentru a se realiza o mai buna funcţionare a activităţii de parcare,  este necesară 

modificarea regulamentului de funcţionare a parcărilor din municipiul Vulcan. 

Avand în vedere noile prevederi legale consider că se impune stabilirea și corelarea la noile 

plafoane ale amenzilor și sanctionarea faptelor ce constituie contravenție în Regulamentul de 

funcţionare a parcărilor cu plată din Municipiul Vulcan – Anexa, art.24 din Capitolul III, Regulament 

ce a fost adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 71/2014. 

 Așadar propun creșterea cuantumului amenziilor și prin urmare art. 24 din Capitolul III va 

avea următorul conținut: 

 ,, Art.24 Faptele prevăzute la art. 21 se sancţionează cu amendă de 200 lei care se va plăti la 

casieria Municipiului Vulcan.’’  

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

 

                                                                Consilier local    

                                                                 Bălțatu George 

                

 


