
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILTUL LOCAL

PRE$EDINTE DE
CONSILIBR LOC
GIUBELAN SORIN

Aceastd hotdrdre a fost adoptata in gedinqa

cu un nr. de.!.rDvoturi pentru,.....'.; vot impotrivd,
din nr. total ae ...1.'J. consilieii prezen{i la gedin{a 9i din

ordinar[ a C.L. Motru
......9..... ablineri, exprimate
totalul de l9 consilieri in functie.

SECRETAR

IIOTAN.AN.N,
pentru aprobarea ddrii in administrare a locurilor de parcare de reqedinld nou constuite, situate

inzona Strada Solitarilor, Aleea Magnoliilor, Aleea Viginului , Strada Tineretului, gi Aleea
Teilor, Lista actualizatd, cu situafia suprafetelor de parcdri qi a numdrului de locuri de parcare qi a

Regulamentului privind administrarea;i exploatarea parcdrilor publice din Municipiul Motru

CONSILIUL LOCAL AL MT]NICIPIULUI MOTRU
Avf,nd in vedere:
* Adresa Direcfiei Publice Motru S.A. nr. 8991107.11.2022, inregistrati la Prim[ria Municipiului

Motru sub nr. 07 .11.2022;
* Numlrul mare de cereri cu privire la atribuirea de locuri de parcare;

* H.C.L.nr. l}l/25.09.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare qi func[ionare a

sistemului de parcare cu plat[ in parc[rile proprietatea municipiului Motru gi darea in administrare a

parclrilor cu plati cltre S.C. Direcfia Public[ Motru S.A.;

* Prevederile art. 129, alin. 1, din O.U.G.nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile 9i

completirile ulterioare;
* Prevederile Legit nr.24l2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicatd cu rnodificlrile si completlrile ulterioare;

* Referatul de aprobare;
* Raportul de specialitate;
* Proiectul de hotirdre;
* RapoarteleJe avizare ale comisiilor de specialitate;

in temeiul art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu

modificlrile qi completirile ulterioare'

HOTARA$rE:

Art.l. Se aprobd darca in administrare cdtre S.C. Direclia Publicl Motru S.A. a urmltoarelor

parcdri de reEedinf6:
- Strada Solitarilor - zotabloc DI-C2-C5 cu 20 locuri
- Aleea Magnoliilor - zonabloc 6-7-8 cu 33 locuri
- Aleea Viqinului - zonaBloc 5-6-7-9-10-16 cu 64 locuri
- Strada Tineretului - zotabloc 8-9-13-17-18 cu 65 locuri
- Aleea Teilor - zonabloc Fl-F2 crt 52locuri.

Art.z. Se aprobd Lista actualizatd, cu situatia suprafetelor de parcdri qi a num5rului de locuri de

parcare, conform anexei 1 la prezenta hotdrdre.

Art.3. Se aproba Regulamentul privind administrarea qi exploatareaparcdrilor publice din

Municipiul Motru, conform anexei 2 la prezenta hotlrdre.
Art.A . Regulament aprobat la art. 3 intrd in vigoare incepind cu 01 aprilie2023.
A.tS Prevederile hotdririi vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din cadrul

Primdriei municipiului Motru qi S.C. Directia Publici Motru S.A.

Art.6. Hotdrflrea se va comunica Primarului municipiului Motru, Instituliei Prefectului Judefului

Cori Se.uiciilor Polilia Locali qi C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primdriei Municipiului Motru qi

S.C. Direclia Publicd Motru S.A.
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Capitolul I
Dispozi{ii generale

Art.l (l)Prezentul regulament stabileqte drepturile qi obligafiile ce revin utilizatorilor
parc[rilor publice aflate pe raza Municipiului Motru, precum qi atribuliile qi obligaliile

administratorului acestor parciri.
(2)Pentru parcdrile publice care nu fac parte din cele de reqedintS, nu se percepe taxd de

parcare.

Art.2 Direc{ia Publicd Motru SA administreazdparc6rile de reqedinf6 din Municipiul Motru.

Art.3 Amenajarea parcdrilor de reqedinlE se face in conformitate cu legislafia in vigoare.

Art.4 La elaborarea prezentului regulament s-a avut in vedere cadrul juridic actual, respectiv

dispoziliile :

- O.G m.7112002 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de administrare a

domeniului public qi privat de interes local, modificatd qi completatd;

- Legea w.5112006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice, republicati;
- O.G. rrr,2l200l acftralizatd, privind regimul juridic al contravenfiilor aprobatd prin Legea

nr.180/2002, modificatd qi completatd prin Legea203l20l8 privind mdsuri de eficientizare a

achitdrii amenzilor contraven{ionale,

- Legea rc.22712015 privind codul fiscal qi normele metodologice de aplicare;

- H.G. rc.965120t7 pentru modificarea qi completarea regulamentului de aplicare a OUG

nr.19512002 privind circulafia pe drumurile publice, republicatd;

- Legea nr.15512005 a polifiei locale republicatd;

- O.U.G. nr.5712019 privind codul administrativ.

Art.S in infelesul prezentului regulament, termenii gi expresiile de mai jos au urmdtoarele

semnificafii:
1. Autovehicul oprit - autovehicul imobilizat pentru timp de maxim 5 minute, c6t este necesar

pentru luarea sau ldsarea de persoane, incdrcarea sau desc6rcarea de bunuri, timp in care

conducdtorul rdmdne in autovehicul sau in apropierea acestuia, pentru a putea la nevoie s6-l

deplaseze;

2. Autovehicul parcat - autovehicul oprit / stalionat intr-un loc special rczewat acestui scop qi

amenajat ca atare;

3. Loc de parcare - loc amenajat in parcdrile auto stabilite prin hotdrdrea consiliului local,

semnalizat cu indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat potrivit normelor tehnice qi destinat
stafiondrii unui singur mijloc auto;

4. Locuri de parcare rezervate pentru persoane cu handicap - locuri amenajate,

semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu handicap inscriplionate cu semnul

internalional pentru persoane cu handicap;
5. Marcaj rutier - modalitate de delimitare a terenului destinat parcdrilor gi locurilor de

parcare conform normativelor gi reglementdrilor tehnice in vigoare;
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6. Utilizatori - persoane fizice sau juridice care utilizeazd, parcdrile qi care beneficiazl direct

de serviciile de utilitafi publice tn condiliile legii qi ale prezentului regulament;

7. Beneficiar (de{inator) al locului de parcare - persoana fizicd. sau juridic[ care lutilizeazd -

locul de parcare de reqedintainbazaqi conform prevederilor prezentului regulament;

8. Agent constatator - polifist local din cadrul Poliliei Locale a Municipiului Motru, pohivit .

competenfelor stabilite de lege.

CAPITOLUL II
Parciri de reqedinfl

Art.6 Parcarea de reqedinf6 este situatii pe raza Municipiului Motru in apropierea imobilelor

utilizate de proprietariilutilizatorii de autovehicule qi are, de regull 15 mp.

Art.7 in parcdrile de regedinfi se vor atribui locuri de parcare solicitanlilor cu

domiciliul/reqedinla/proprietatea in Municipiul Motru, numai daca sunt proprietarii/utilizatorii unui

autoturism sau autovehicul funcfional, a cdrei masl maxim autorizatJi str fie mai mic[ sau egala

cu 3,5 tone si care nu dep6qeqte dimensiunile unui loc de parcare.

Art.8 (1) Acordarea locului de parcare, respectiv eliberarea permisului, se va face in baza unui

contract de atribuire a unui loc de parcare, de regulq pe o perioadi de I an, in care se stabilesc

clauze privind obligafiile administratorului parc6rii qi beneficiarului locului de parcare, valoarea

tarifului, durata qi incetarea contractului de atribuire a locului de parcare, etc.

(2) tn situalia in care solicitarea ahibuirii unui loc de parcare are loc ln interiorul perioadei

de rezervare anuald, contractul se va incheia pe perioada rSmas6 pini la data de 31 martie.

(3) Permisul de parcare se elibereazd anual pe perioada pentru care s-a lncheiat contractul.

Art.9 (1) incepdnd cu data de I aprilie 2023, permisele de parcare dau dreptul folosirii locului

de parcare dupd cum urmeazd:

a) L6 orelzi,in intervalul orar 1600 - 800, tariful fiind :

o 100 lei / an pentru Persoane ftzice,

o 150 lei/an pentru persoane juridice,

caz in care, tn intervalul orar 08,00 - 16.00, locurile de parcare sunt considerate disponibile si

vorfuncliona tn regimJdrd Platd.

b) 24 orelzi,in intervalul orar 0000 - 2400, tariful fiind :

o 200 lei / an pentru persoane frzice,

o 300 leilanpentru persoane juridice.

Art.l6 (1) Num6rul de identificare al locurilor de paracre atribuite ln folosinli exclusiv6 se va

marca distinctiv astfel:
rczewate ln intervalul orar 1600 - 8oo, inscrip{ia 'REZERVAT" a locului

de parcare va avea culoare albl;
' in intervalul orar 0000 2400, inscripfia

'REZERVAT" a locului de avea culoare roqie;

cu culoare albl.

Dimensiunile cifrelor qi literelor vor fi
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(2) Pentru parclrile date in folosin{5, cererile pentru incheierea contractului de atribuire a

locului de parcare, in care se va menfiona modul de folosinld (16 orelzi sau 24 orc/zi), se depun

pdn6la data de 31 martie a fiecdftfllan, iar tariful de parcare se achit6 tn aceeaqi perioadE.

(3) Persoanele ce nu delin loe de parcare, pot depune cerere oricdnd in cursul anului, ins6, dacl

nu existd locuri de parcare libere la data solicitfuii, incheierea contactului, plata locului de parcare

qi eliberarea permisului va avea loc dup6 expirarea perioadei de rezervare anua16, in limita locurilor

disponibile qi in ordinea criteriilor stabilite laart.l2.
(a) Tipul contractului de parcare se poate modifica in cursul anului doar de la folosinfE de 16

orclzi,in intervalul 1600 - 8'0, la folosint6 exclusivd 24 orelzi.

Art.ll (1) Locurile de parcare din parcfuile de regedintd, vor fi atribuite numai dupd

amenajareq semnalizarea verticald qi orizontal[ qi nrrgoerotarea acestora de c6te administatorul

parcdrii.

(2) Fiecarui solicitant i se pot ahibui cel mult doua locuri de parcare, iar in cazul mai multor

solicitanti ce locuiesc la aceeasi adresa, numarul total de locuri de parcare rcpartiz-ate acestora sa fie

maxim dou6.

(3) In situatia in care, in zona solicitata exista excedent de locuri de parcare fata de numarul

solicitantilor, in limita locurilor disponibile, prevederea alin.(2) nu se va lua in calcul, la fiecare

atribuire anuala, solicitantii avand drept de preemtiune doar in limita a ma:rim doua locuri de

parcare, iar in cazut in care solicitantii nu convin de comun acord caruia dintre acestia sa i se

atribuie locurile de parcare, dreptul de preemtiune se va stabili in ordinea depunerii cererilor.

Art.lz (1) Atribuirea locurilor de parcare, in zonele de reqedinfi, pentru care s-au depus

documente justificative, se va face in urmdtoarea ordine de prioritate:

a. Persoanelor cu handicap, ori sofului/sotiei persoanei cu handicap;

b. insolitorilor sau asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap inbaza documentelor

emise de c6tre Direcfia Public6 de Protectie Social5;

c. Reprezentanfilor legali ai minorilor cu handicap qi ai minorilor incadra]i in gradul I de

invaliditate;

d. Persoanelor fizice care au autovehiculul in proprietate, contract de comodat, leasing,

etc. in ordinea cronologic[ a depunerii cererii de solicitare;

e. Persoanelor juridice care au autovehiculul in proprietate, contract de comodat, leasing,

etc. in ordinea cronologicd a depunerii cererii de solicitare qi care au sediul social sau

punct de lucru in zona parcdrii de reqedintE.

(2) Persoanele enumerate la alin.(l), litera a, b qi c sunt scutite de la plata taxei de parcare.

(3) in spafiile de parcare unde se rc,partizeazd locuri de parcare gratuite, acestea vor fi
marcate qi semnalizate corespunz[tor.

Art.13 in vederea atribuirii locurilor de parcare solicitanfii vor depune la sediul Direcliei

Publice Motru S.A., urm6toarele documente:
cazul in care

orice alt loc

&tGEI{

valabilitate

3

- Cerere de solicitare, in care se va

acesta nu este disponibil,

disponibil la momentul

qi

J.



- Documente privind dreptul de folosinfd/utilizare a autovehiculului (contract de leasing, act

de donafie/moqtenire, contract de comodat, etc.);

- Documente privind domiciliuUreqedinfa sau dreptul de proprietate/certificatul de

inregistrare/certificatul constatator ln cazul persoanelor juridice;

- Certificat de tncadrare ln grad de handicap (dacd este cazul).

Art.14 Atribuirea locurilor de parcare se realiz.eaz.d de c6tre Direcfia Publicl Motru S.A.,

dupd informarea cetdfenilor, prin afiqarea unui anunt la avizierul asociafilor de proprietari, la

avizierul sau pe site-ul ori pagina Directiei Fublice Motru SA qi pe site-ul primdriei, care si
cuprind6 informafii privind modul qi condiliile de repartiz.arc a locurilor de parcare qi eliberarea

permiselor de parcare.

Art.15 (1) Tariful de parcare pentru parcirile de regedinll se stabileqte prin hot2lr6re a

Consiliului Local al Municipiului Motnr. Daca, tariful se modificd in interiorul perioadei de

rezervate anuaH, acesta nu va fi aplicabil defindtorilor de locuri de parcare care au deja incheiate

contracte de ahibuire in perioadd de valabilitate.
(2) Forma qi caracteristicile Permisului de parcare se stabilesc anual de c6tre Direc{ia

Publici Motru SA qi va cuprinde cel pufin urm[toarele elemente: numele qi prenumele titularului de

contract, num[rul qi data contractului, numlrul parclrii, zona parc[rii de reqedinfd, numirul locului

de parcare, valabilitatea permisului

(3) Permisul de parcare se va elibera numai dupl ce solicitantul incheie contractul de

atribuire a locului de parcare qi face dovada pldfii contavalorii tarifului locului de parcare.

(4) Permisul de parcare are valabilitate cel mult 1 an de la data eliberdrii, perioada cuprinsd

intre 01 aprilie - 3l martie ale fiecdrui an.

(5) in cazul solicitlrii pennisului de parcaxe in interiorul perioadei menfionate, acesta va fi
valabil p6nd la 3l martie, plata fEcdndu-se propodional cu perioada rimas6.

Art.16 (1) Titularii contractelor de atribuire a unui loc de parcare au drept de preemfiune,

asupra locurilor de parcare utilizate in condiliile prezentului regulament, cu condilia sd solicite qi s[
incheie anual un nou contract de atribuire, p6nd la data de 31 martie.

(2) La fiecare solicitare, titularul contractului de atribuire a unui loc de parcare va anexa

cererii documentele care atesta c[ indeplineqte condi]iile de atribuire a locului de parcare, prevdzute

la art.13.

(3) DupA data de 31 martie a fiecirui an, locurile de parcare neachitate, vor fi considerate

libere qi vor fi atribuite conform afi.l2,pebazadocumentelor prevdzute la art.13.

(a) ln perioada de valabilitate a contractului de atribuire, beneficiarii locurilor de parcare pot

solicita schimbarea acestor locuri, fie intre ei (dac6 toate pdrtile sunt de acord), fie cu un alt loc

disponibil, cazincare se va incheia un Act adifional la contractul de atribuire.

Art.ll (1) La solicitarea in scris a persoanei interesate, contractul de atribuire a unui loc de

parcare inceteazd, cu prima zi a lunii. urmdtoare celei in care a fost inregistratd solicitarea in

adresi) sau a

4AR
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a. renunfare la locul

b. instrdinarea de atribuire nu face dovad4 prin

cI locuieqte in continuare la aceeaqiadeverintE de



c. instr[inarea autovehiculului, iar beneficiarul locului de parcare nu mai define un alt
autovehicul pentru care este necesard parcarea pe domeniul public.

(2) in cazul decesului titularului locului de parcare, contractul lnceteaz6 de drept, de la data

comunicdrii documentelor justificative de c6tre persoana interesatd, Daca locul de parcare nu este

solicitat de sofuUso,tia acestuia, sau copiii majori ce au domiciliul/reqedinfa la aceeagi adres6, locul
de parcare se va atribui unui alt solicitant, in ordinea stabilit6 prin prezentul regulament.

(3) In situalia in care un loc de parcare devine liber, ordinea atribuirii acestuia va fi cea

stabilita laart.lZ, iar in cazul solicitantilorpentru cel de-al doilea loc (pentru care nu se instituie
dreptul de preemtiune), atribuirea se va face in ordinea cronologica a depunerii cererilor, insa doar
dupa solutionarea cererilor depusSpentru un singur loc de parcare/solicitant/adresa.

Art.18 Prin contractul de atribuire vor fi stabilite urmltoarele obligafii in sarcina

delindtorilor de parc5ri:

a. respectarea indicatoarelor qi marcajelor;

b. pdsharea ordinii qi cur6teniei la locul de parcare;

c. deszdpezirea locului de parcare;

d. interzicerea executirii de lucrdri de reparalie qi intrefinere a autovehiculelor in zona

de parcare;

e. eliberarea necondilionatd a locului de parcare in situalia efectuarii unor lucrdri
edilitare care necesit6 ocuparea temporard a spa[iului de parcare sau dacd locului i
s-a atribuit o alt6 destinatie publicd (caz in care, sumele achitate anticipat pentru

folosirea locului de parcare vor fi restituite);

f. aducerea la cunoqtinfa administratorului locurilor de parcare despre oricare dintre
modificdrile survenite in perioada contractualI, respectiv asupra cazurilor privind:

renunfare la locul de parcare;

instrdinarea locuinfei (inclusiv in situatia in care titularul contractului de

atribuire locuiegte in continuare la aceeaqi adres[ qi dovedeqte acest lucru
prin adeverinfi eliberat6 de Asocialia de Proprietari) sau a spafiului cu altd
destinafie;

instr[inarea autovehiculului, iar beneficiarul locului de parcare nu mai deline
un alt autovehicul pentru care este necesard parcarea pe domeniul public;

Obligafiite operatorului care administreazl
locurile de parcare de reqedinfl

5

fc i[R I

Obligaf iile benefi ciarilor (definltorilor)
de locuri de parcare de reqedinfi

Art.19 Administratorul locurilor de are urmStoarele obligalii:
a. sE atribuie locurile de parcare unui contract intre administrator

qi beneficiarul (defindtorul)
b. sI execute marcajele qi si locurilor de parcare;

art.l0, alin. (l).
J+.



Capitolul III
Rlspunderi qi sancfiuni

Art.20 (1) in parcdrile de regedinfi din Municipiul Motru, constituie contravenfie qi se

sancfioneazd cu amendd contravenfionalS de la 200 lei la 500 lei urmdtoarele fapte:

a) ocuparea ftrd drept a unui loc de parcare rezervat, semnalizat corespunz[tor;

b) montarea ilegalS a unor insemne - pl6cufe, pentru rezelarea locului de parcare;

c) montarea oricdror dispozitive de blocare sau imprejmuirea locului de parcare rezervat;

d) distrugerea sau deteriorarea in orice mod a platformei de parcare, precum ;i efectuarea de

inscrisuri de orice fel pe locul de parcare rezervat;

e) refuzul de eliberare a locurilor de parcare la solicitarea agenlilor Poliliei Locale Motru sau a

reprezentanfilor unitalilor care executd lucriri pentru municipalitate in vederea efectudrii

diverselor lucr[ri de marcare, modernizare, lucr[ri la refelele edilitare ;

0 parcarea autovehiculului fbrd respectarea marcajelor qi indicatoarelor (parcare longitudinald,

oblicd sau perpendiculard) ;

g) ocuparea locurilor din parcdrile reziden{iale cu panouri, cu materiale sau alte obiecte in

scopul rezervdrii locurilor de parcare sau a locurilor aldturate acestora;

h) blocarea autovehiculelor care sunt parcate regulamentar pe locurile de parcare cu platd.

(2) Se sancfioneazd cu amend6 contravenfionald de la 200 lei la 500 lei, nerespectatea

prevederilor art.18.

(3) Se sanc{ioneazd cu amendd contraven}ionald de la 1000 lei la 3000 lei, nerespectarea

prevederilor art.19.

(4) Constatarea contravenliilor qi aplicarea sancfiunilor contravenfionale din prezentul

regulament se rcalizeazS de cdtre personalul Poliliei Locale Motru, potrivit competenlelor stabilite

prin lege.

(5) Contravenientul poate achita jumltate din minimul amenzii contravenlionale in termen

de 15 zile de la data comuniclrii procesului - verbal, in conformitate cu prevederile legislafiei in

vigoare.

(6) impotriva procesului - verbal de constatare gi sanclionaxe a contravenfiilor se poate face

pl6ngere in termen de 15 zile de la data comunicdrii acestuia. Pldngerea se depune la instanla

competentd din razateritoriald unde iqi are sediul institulia din care face parte agentul constatator

care a aplicat sancfiunea.

SEF SERVICIU C.S.P
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Anexa nr. 1- ta Regulamentul

Subsemnatul (a)/Subscrisa

DOMNULE DIRECTOR,

cu domiciliul/regedinfa/sediul in

inmatriculatE la ORC sub ..., punct de lucru

, Nr. ..., Bl. ...., Sc. ......, Ap. ......, Jud.

vd rog sd aprobafi atribuirea unui roc de parcare in parcarea de

in regim de folosin!6:

CNP/cod fiscal

m .....
telefon/whatsapp email reprezentat6 prin
av6nd funcfia de .....

regedinld, de preferinld locul cu nr

E pentru 16 ore/zi,in intervalul orar 1600 - 0g00

! pentru 24 orc/zi,in intervalul orar 0000 - 24oo

pentru autovehiculul cu num6r de inmatriculare al cdrui proprietar/utilizator sunt.

Anexez prezentei, documentele justificative necesare atribuirii locului de parcare
prevdzute de Regulamentul privind administrarea qi exploatarea parcdrilor de re;edinld din
Municipiul Motru.
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AngXa nf . 2- la Regulamentul privind administrarea qi exploatarea parcdrilor publice din Municipiul Motru

I. rAnlu,E coNTRACTULUI

DE RE$EDINTA

Societatea DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA cu sediul social in Mun. Motru, Calea Tismanei,

Nr. 31A, Bl. C3, Cam. 5, Jude{ul Gorj, cod fiscal 27419583, cont RO86BTRLRONCRT0323001901,

deschis la Banca Transilvania, telefon/fax 02531360895, email dpm_sa@yahoo.com, reprezentatd prin

av6nd funclia de ............. in calitate de Administrator, pe de o parte,

qi

Subsemnatul (a)/Subscrisa .... .. cu domiciliul/reqedinfa/sediul in .... .., nr. ...,
Str , Bl. ......., Sc. ......, Ap. ......, Jud. CNP/cod fiscal . inmatriculatd

CONTRACT DE ATRIBUIRE LOC DE
NR. I

''tUri

la ORC sub nr. ...
Ap. Jud.

punct de lucru in ......
telefonlwhatsapp

., Str. ., Nr. ..., Bl. ...., Sc. ......,
email reprezentatd prin

avdnd funclia de in calitate de Beneficiar (de{infltor) al locului de

parcare, pe de alti parte,

IL OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Repartizarea (atribuirea spre folosinld) a locului de parcare trr. ........., situat in parcarea de regedin{d

nr. .............. din zona

III. TARIF
3.1. Tariful locului de parcare este de lei qi este stabilit prin Hotdrdre a Consiliului Local al
Municipiului Motru, tarif ce va fi achitat la data incheierii prezentului, pentru locul de parcare cu regim de
folosin!6:

n pentru 16 orelzi,in intervalul orar 1600 - 0800

sau

I pentru 24 orelzi, in intervalul orar 0000 - 2400

3.2. Renunfarea beneficiarului, la locul de parcare atribuit, inainte de sffirgitul perioadei de rezervare, nu
presupune restituirea sumelor pl6tite.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract se incheie pentru perioada

V. OBLIGATIILE BENEF'ICIARILOR (DETINATORILOR) DE LOCURI DE
PARCARE DE RE$EDINTA
a. respectarea indicatoarelor qi marcajelor;
b. p[strarea ordinii qi curdfeniei la locul de parcare;

c. desz[pezirea locului de parcare,

d. interzicerea executdrii de lucrlri de reparalie qi intrelinere a autovehiculelor in zona de parcare;
e. eliberarea necondilionatd a locului de parcare in situa{ia efectu6rii unor lucrdri edilitare care

necesitd ocuparea temporari a spaliului de parcare sau dacd locului i s-a atribuit o alt6 destinalie
publicd (caz in care, sumele achitate anticipat pentru folosirea locului de parcare vor fi restituite);
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f' aducerea la cunostinfa administratorului locurilor de parcare despre oricare dintre modificdrile
survenite in perioada contractuald, respectiv asupra cazurilor privind:

renunlare la locul de parcare; :

instrdinarea locuinlei (inclusiv in situa{ia in care titularul contractului de atribuire
locuieqte in continuare la aceeagi adresd si dovedegte acest lucru prin adeverin![
eliberat6 de Asociafia de proprietari) sau a spafiului cu altd destinatie;
instrdinarea autovehiculului, iar beneficiarul locului de parcare nu mai define un alt
autovehicul pentru care este necesar[ parcarea pe domeniul public;

VT. OBLIGATIILE OPERATORULUI CARE ADMINISTREAZA LOCURILE DE
PARCARE DE RE$EDINTA
a' s[ atribuie. locurile de parcare numai in urma ?ncheierii unui contract intre administrator qi

beneficiarul (defindtorul) locului de parcare;
b. sd execute marcajele qi sd monteze indicatoarele corespu nzdtoare locurilor de parcare;c. sd respecte marcajele (culoare gi dimensiune), conform art.l0, alin. (l).

VII. iI,TCNTAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI
7.1. Contractul de atribuire inceteazd prin:

a) ajungerea la termen;
b) solicitarea in scris a persoanei interesate, incepdnd cu prima zi a lunii urmdtoare celei in care a

fost inregistratd solicitarea.

\rIII. LITIGII
8.1. Pd(ile convin ca litigiile care apar din interpretarea qi executarea prezentului contract, care nu pot fi
solufionate pe cale amiabilS, si fie supuse instanfelorjudecdtoregti competente.

IX. ALTE CLAAZE
9.1. Pa(ile au luat la cunoqtin![ gi acceptd in mod expres prevederile prezentului contract.9.2. Administratorul locurilor de parcare nu este rispunzdtor de avaiiile suferite de autovehiculul parcat
pe locul atribuit.
9.3. Clauzele contractului de atribuire se completeazd" de drept cu prevederile Regulamentului privind
administrarea qi exploatarea parcdrilor de regedinfd din Municipiul Motru.
9.4. Prin semnarea prezentului Contract de atribuire, beneficiarul (defindtorul) locului de parcare este de
acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul fumizdrii serviciilor so licitate, in
prevederile

Prezentul Contract a fost incheiat in 2 (dou6) exemplare, cdte unul pentru fiecare parte contractant[.

DIRECTTA PUBLTCA MOTRU SA BENEFICIAR tOC PARCARE,
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