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pentru aprobarea dlrii in administrare a locurilor de parcare de reqedinfE nou construite,
situate in zona Strada Solitarilor, Aleea Magnoliilor, Aleea Vi;inului , Strada Tineretului,

qi Aleea Teilor, Lista actualuatd, cu situa{ia suprafefelor de parciri Ei a numlrului de
locuri de parcare ;i a Regulamentului privind administrarea qi exploatarea parcirilor

publice din Municipiul Motru

PRIMARUL MUNICIPruLUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avind in vedere:
* Adresa Direcfiei Publice Motru S.A. nr. 8991107.11.2022, inregistrati la Primiria

Municipiului Motru sub nr. 07.11.2022;
* Numdrul mare de cereri cu privire la atribuirea de locuri de parcare;
* H.C.L.nr. 101125.09.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizarc qi funclionare a

sistemului de parcare cu plati in parcdrile proprietatea municipiului Motru qi darea in
administrare a parc6rilor cu plati cdtre S.C. Direcfia Publicd Motru S.A.;

* Prevederile art. 129, alin. l, din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modifi cdrile qi completirile ulterioare;

* Prevederile Legli nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea
actelor normative, republicatd cu modificlrile si complet6rile ulterioare;

* Referatul de aprobare;
* Raportul de specialitate,

in temeiul art. 136, alin. I din O.U.G . nr. 57t2019 privind Codul
Administrativ, cu modificlrile Ei completirile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se aprobl darea in administrare c6tre S.C. Direcfia Publicl Motru S.A. a
urmltoarelor parclri de re;edin(I:

- Strada Solitarilor - zona bloc D1-C2-C5 cu 20 locuri
- Aleea Magnoliilor - zon bloc 6-7-8 cu 33 locuri
- Aleea Viginului - zona Bloc 5-6-7-9-10-16 cu 64 locuri
- Strada Tineretului - zona bloc 8-9-13-17-18 cu 65locuri
- Aleea Teilor - zon bloc F1-F2 cu 52 locuri.

Art.2. Se aprobi Lista actualizatl cu situa{ia suprafefelor de parclri Ei a numlrului de
locuri de parcare, conform anexei I la prezentul proiect de hotirire.
Art.3. Se aprobl Regulamentul privind administrarea qi exploatarea parclrilor publice din
Municipiul Motru, conform anexei 2la prezentul proiect de hotirire.
Art.4 . Regulament aprobat la art. 3 intri in vigoare incepind cu 01 aprilie 2023.
Art.S. Prevederile hotlririi vor fi duse la indeplinire de Serryiciul C.S.P.L.P.P.M. din
cadrul Primiriei municipiului Motru qi S.C. Direc(ia Publicl Motru S.A.
Art.6. Hotirirea se va comunica Primarului municipiului Motru, Institu(iei Prefectului
jude(ului G
municipiului

orj, Locali qi C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primiriei
Publicl Motru S.A.
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REGT]LAMENT
Privind administrrrea fi exploatarea parctrrilor publice

din Munlcipiul Motru

Capitolul I
Dispozifii generale

Art l (l)Prezentul regulament stabilegte drepturile gi obligaliile ce revin utilizatorilor

parcdrilor publice aflate pe t: za Municipiului Motru, precum qi atribuJiile gi obligafiile

administratorului acestor parcdri.

(2)Pentru parcdrile publice care nu fac parte din cele de reqedinli, nu se percepe taxl de

parcare.

Art.2 Direclia Publicd Motu SA administreaztr parcdrile de reqedintI din Municipiul Motru.

Art.3 Amenajarea parcdrilor de reqedinp se face ln conformitate cu legislatia ln vigoare.

r .l

Art 4 La elaborarea prezentr.rlui regulament s-a avut ln vedere cadrul juridic actual, respectiv

dispozifiile :

- O.G nr,7l2002 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de administrare a

domeniului public gi privat de interes local, modificattr gi completatE;

- Legea nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilitiili publice, republicatd;

- O.G. w.212001 acttaliz.atf privind regimul juridic al conhavenfiilor aprobati prin Legea

nr.18012002, modificat?i gi completati prin Legea 20312018 privind mdsuri de eficientizare a

achitirii amenzilor conhavenf ionale,

- Legea nr.227l2015 privind codul fiscal 9i nonnele metodologice de aplicare;

- H.G. w.96512017 pentru modificarea $i completar€a regulamentului de aplicare a ouG
w.19512002 pivind circulalia pe drumurile publice, republicatI;

- Legea nr. 155/2005 a polifiei locale republicatE;

- O.U.G. m.5712019 privirrd codul administativ.

Art.5 in lntelesul prezentului regulament, termenii gi expresiile de mai jos au urmtrtoarele

semnificalii:

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

pentu luarea sau ldsarea de persoane, lnctrrcarea sau desctrrcarea de bunuri, timp in care

conducitorul rifunane h autovehicul sau ln apropierea acestuiq pentu a putea la nevoie sdJ

deplaseze;

2. Autovehicul parcat - autovehicul oprit / stalionat lnt-un loc special rezervat acestui scop 9i

amenajat ca atare;

3. Loc de parcrre - loc amenajat tn parcdrile auto stabilite prin hottrr6rea consiliului local,

semnalizat cu indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat potivit normelor tehnice gi destinat

stalionlrii unui singur mijloc auto;

4. Locuri de parcare rezervate pentru persoane cu haqdicap - locuri anrenajate,

semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu handicap inscriptionate cu semnul

intemalional pentu persoane cu handicap;

5. Marcai rutier - modalitate de delimitare a terenului destinat parcdrilor gi locurilor de

parcare conform normativelor gi reglementilrilor tehnice ln vigoare;
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6. Utilizatori - persoane fizice sau juridice cxe utilizeazfi. parc[rile qi care beneficiazd direct

de serviciile de utilititli publice in condiliile legii qi ale prezentului regulament;

7. Beneficiar (definator) al locului de parcare - persoana fizicd sau juridicd care utilizeazi

locul de parcare de reqedinta in baza gi conform prevederilor prezentului regulament;

8. Agent constatator - polilist local din cadrul Poliliei Locale a Municipiului Motru, potrivit

competenlelor stabilite de lege.

CAPITOLULII
Parclri de regedinftr

Art.6 Parcarea de reqedin|i este situat[ pe raza Municipiului Motru in apropierea imobilelor

utilizate de proprietarii/utilizatorii de autovehicule qi are, de reguld 15 mp.

Art.7 in parctrrile de regedinld se vor atribui locuri de parcare solicitanlilor cu

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

autoturism sau autovehicul funcfional, a cdrei mas[ maxim autorizatd sE fie mai micd sau egala

cu 3,5 tone si care nu depdgeqte 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 regula, pe o perioadi de I an, in care se stabilesc

clauze privind obligaliile administratorului parcdrii gi beneficiarului locului de parcare, valoarea

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

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

de rezervare anuald, contrachrl se va incheia pe perioada r[masd p6nd la data de 3l martie.

(3) Permisul de parcare se elibereaz[ anual pe perioada pentru care s-a incheiat contractul.

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

de parcare duptr cum urmeaze:

a) 16 ore/zi, in intervalul orar 1600 - 800, tariful frind :

o 100 lei / an pentru persoane fizice,

o 150 lei/an pentru persoane juridice,

caz in care, tn intervalul orar 08,00 - 16.00, locurile de parcffe sunt considerate disponibile si
vor Junc(iona in regimJdrd platd,

b) 24 ore/zi, in intenalul orar 0000 - 24m, tariful fiind :

o 200 lei / an pentru persoane fizice,

o 300 leilan penhu persoane juridice,

Art.10 (1) Numlrul de identificare al locurilor de paracre atribuite ln folosinld exclusiv6 se va

marca distinctiv astfel:

D pentru parcdrile rczntvate ln intervalul orar 1600 - 800, inscriplia 'RI'.7FRVAT' a locului

de parcare va avea culoare albl;
) pentru parctrrile rezervate 24 orelzi, ln intervalul orar 0000 - 24a{, inscripfia

"REZERVAT" a locului de parcare va avea culoare roqie;

F numtrrul locului de parcare va fi scris cu culoare albl.
Dimensiunile cifrelor qi literelor vor fi de 20 cm.
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(2) Pentru parclrile date ln folosintE, cererile pentru incheierea contractului de atribuire a

locului de parcare, in care se va mentiona modul de folosintd (76 orelzi sa:u 24 orelzi), se depun

p6nd la data de 31 martie a fiecaful, an, iar tariful de parcare se achitd ln aceea$i perioadd.

(3) Persoanele ce nu delin loc de parcare, pot depune cerere oric6nd ln cursul anului, insi, dacd

nu exist[ locuri de parcare libere la data solicitdrii, lncheierea contractttlui, plata locului de parcare

gi eliberarea permisului va avea loc dup6 expirarea perioadei de rezervare anuali, ln limita locurilor

disponibile qi in ordinea criteriilor stabilite la arl'12.

(4) Tipul conhachrlui de parcare se poate modifica in cursul anului doar de la folosintd de 16

ore/zi, ln intervalul 16m - 800, la folosintd exclusivd 24 orclzi.

Art.ll (1) Locurile de parcare din parc[rile de regedintd, vor fi ahibuite numai dup6

amenajare4 semnalizarea verticalE gi orizontal[ gi numerotarea acestora de cEtre administratorul

parcdrii.

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

solicitanti ce locuiesc la aceeasi adresa, numarul total de locuri de parcare tepattizate acestora sa fie

maxim doud.

(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 maxim doua locuri de

parcare, iar in cazul 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.l3 in vederea atribuirii locurilor de parcare solicitanlii vor depune la sediul Directiei

Publice Motru S.A., urmltoarele docutnente:

- Cerere de solicitare, in care se va menliona numdrul locului de parcare, iar in cazul in care

acesta nu este disponibil, prin formularul de cerere se poate opta pentru orice alt loc

disponibil la momentul analiztrrii cererii;

- Act de identitate - copie;

- Certificat de inmatriculare al autovehiculului gi dovada ITP in termen de valabilitate -

copie;

Art.12 (1) Ahibuirea locurilor de parcare, in zonele de regedinf[, pentru cale s-au depus

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

a. Persoanelor cu handicap, ori sofuluilsotiei persoanei cu handicap;

b. lnsolitoritor sau asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap in baza documentelor

emise de c[tre Direc]ia Publictr de Proteclie Social6;

c. Reprezentan ilor legali ai minorilor cu handicap 9i ai minorilor incadrati ln gradul I de

invaliditate;

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

etc. ln ordinea cronologici 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 gi care au sediul social sau

punct de lucru in zona parctrrii de regedinJtr'

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

(3) in spaliile de parcare unde se repafiizeazl locuri de parcare gratuite, acestea vor fi

marcate gi semnalizate corespunzltor.



- Documente privind dreptul de folosinltr/utilizare a autovehiculului (contract de leasing, aci

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

- Documente privind domiciliuVreqedinta sau dreptul de proprietate/certificatul de

inregistrareicertificatrl constatator in cazul persoanelor juridice;

- Certificat de lncadrare in grad de handicap (dacd este cazul).

Art.14 Atribuirea locurilor de parcare se realizeazd de cdhe Directia Public6 Motru S.A.,

dupd informarea cet2ltenilor, prin afiqarea unui anunt la avizierul asocialilor de proprietari, la

avizierul sau pe site-ul ori pagina Directiei Publice Motru SA qi pe site-ul primiriei, care sd

cuprindl informa]ii privind modul qi condiliile de repartizare a locurilor de parcare qi eliberarea

permiselor de parcare.

Art 15 (1) Tarifirl de parcare pentru parcdrile de reqedinlE se stabilegte prin hottuAre a

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

rczeryate anuald, acesta nu va fi aplicabil delindtorilor de locuri de parcare care au deja incheiate

contracte de atribuire in perioadi de valabilitate.
(2) Forma qi caracteristicile Permisului de parcare se stabilesc anual de cdlre Directia

Public[ Motru SA qi va cuprinde cel pulin urmdtoarele elemente: numele qi prenumele titularului de

contract, numirul gi data contractului, numdrul parcdrii, zona parcdrii de regedinll, num5rul locului

de parcare, valabilitatea permisului.

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

atribuire a locului de parcare qi face dovada pltr1ii conhavalorii tarifului locului de parcare.

(4) Permisul de parcare are valabilitate cel mult 1 an de la data eliber6rii, perioada cuprinsd

lntre 0l aprilie - 31 martie ale fiecdrui an.

(5) in cazul solicitdrii permisului de parcare ln interionrl perioadei menlionate, acesta va fi
valabil pAni la 31 madie, plata fdc0ndu-se proporfional cu perioada rimas6.

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

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

(2) La fiecare solicitare, tihrlarul contractului de atribuire a unui loc de parcare va.mexa

cererii documentele care atesta cd lndeplinegte condiliile de atribuire a locului de parcare, prevdzute

la art.13.

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

libere gi vor fi atribuite conform art.l2, pebaza documentelor prevdzute la art.13.

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

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

disponibil, caz in care se va incheia un Act adilional la contractul de atribuire.

Art 17 (l) La solicitarea in smis a persoanei interesate, contrachrl de anibuire a unui loc de

parcare inceteazd cu prima zi a lunii urmitoare celei in care a fost tnregistratd solicitarea in

urmltoarele situalii:
a. renuntare la locul de parcare; ipr . i
b. instr6inarea locuinfei (dacd titularul contractului de atribuire nu face dovad4 prin

adeverintl eliberatit de Asociafia de Proprietari, cI locuiegte in continuare la aceeaqi

adres6) sau a spafiului cu altd destinafie;
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c. instrAinarea autovehiculului, iar beneficiarul locului de parcare nu mai deline un alt

autovehicul pentru care este necesad parcarea pe domeniul public.

(2) in cazul decesului titularului locului de parcare, contmctul lnceteaztr de drept, de la data

comunic6rii documentelor justificative de cltre persoana interesattr. Daca locul de parcare nu este

solicitat de so{uVso{ia acestui4 sau copiii majori ce au domiciliuVreqedin}a la aceeagi adres6, locul

de parcare se va atribui unui alt solicitant, ln ordinea stabilitd prin prezentul regulament.

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

stabilita la art,l2, iar in cazul solicitantilor pentru 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 depusgpentru un singur loc de parcare/solicitanUadresa.

Obligafiile beneficiarilor (definitorilor)
de locuri de parcare de reEedinftr

Art.l8 Prin contractul de atribuire vor fi stabilite urmatoarele obligalii in sarcina

def indtorilor de parcdri:

a. respectarea indicatoarelor gi marcajelor;

b. p[strarea ordinii qi curdteniei la locul de parcare;

c. deszApezirea locului de parcare;

d. interzicerea executirii de lucr6ri de reparalie qi intrefinere a autovehiculelor in zona

de parcare;

e. eliberarea necondilionat6 a locului de parcare in situalia efectuirii unor lucrdri

edilitare care necesitd ocup,rea temporard a spatiului de parcare sau dacd locului i

s-a atribuit o altii destinatie publicd (caz in care, sumele achitate anticipat pentru

folosirea locului de parcare vor fi restituite);

f. aducerea la cunogtinla administratorului locurilor de parcare despre oricare dintre

modific6rile survenite in perioada conhactuald, respectiv asupra cazurilor pdvind:

- rcnunlare la locul de parcare;

- instrainarea locuintei (inclusiv in situalia in care titularul contractului de

atribuire locuiegte in continuare la aceeaqi adresd gi dovedeqte acest lucru

prin adeverinji eliberati de Asociatia de Proprietari) sau a spaliului cu altl
destinalie;

- instriinarea autovehiculului, iar beneficiarul locului de pzrcare nu mai deline

un alt autovehicul pentru care este necesartr parcarea pe domeniul public;

Obligafiile operatorului care administreazi
locurile de parctre de regedinfi

Art.l9 Administratorul locurilor de parcare de reqedinlA are urmitoarele obligalii:

a. sd atribuie locurile de parcare numai in urma incheierii unui contract inhe administrator

qi beneficiarul (delindtorul) locului de parcare;

b. s6 execute marcajele qi sE monteze indicatoarele corespunzitoare locurilor de parcare;

c. str respecte marcajele (culoare qi dimensiune), conform art.10, alin. (1).
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Capitolul III
Rlspunderi qi sancfiuni

Art.20 (l) in parclrile de reqedinfd din Municipiul Motru, constituie conhavenfie gi se

sancfioneazd cu amendd contravenfionalI dela200lei la 500 lei urmltoarele fapte:

a) ocuparea fEri drept a unui loc de parcare rezertrat, semnalizat corespunzdtor;

b) montarea ilegaltr a unor insemne - pl6cufe, pentru tezentarea locului de parcare;

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

d) distrugerea sau deteriorarea ln orice mod a platformei de parcare, precum qi efectuarea de

inscrisuri de orice fel pe locul de parcare rczervat;

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

reprezentanfilor unitlfilor care executtr lucrdri pentru municipalitate tn vederea efectudrii

diverselor lucrIri de marcare, modemizare, lucriri la refelele edilitare ;

0 parcarea autovehiculului fdr[ respectarea marcajelor qi indicatoarelor (parcare longitudinald,

oblic[ sau perpendicularl);

g) ocuparea locurilor din parcfuile rezidenfiale cu panouri, cu materiale sau alte obiecte in
scopul rezerudii locurilor de parcare sau a locurilor al[turate acestora;

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

(2) Se sancfioneazd cu amendl contravenfional6 de la 200 lei la 500 lei, nerespectarea

prevederilor art.l8.
(3) Se sancfioneazl cu amendd contravenfional6 de la 1000 lei la 3000 lei, nerespectarea

prevederilor art.19.

(4) Constatarea contravenfiilor qi aplicarea sancfiunilor contravenfionale din prezentul

regulament se realizeazd" de cdtre personalul Poliliei Locale Motru, potrivit competenfelor stabilite

prin lege.

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

de 15 zile de la data comuniclrii procesului - verbal, in conformitate cu prevederile legislaliei in
vigoare.

(6) impotriva procesului - verbal de constatare qi sancfionare a contravenfiilor se poate face

plAngere in termen de 15 zile de la data comuniclrii acestuia. Pl6ngerea se depune la instanfa

competentd din raza teritorial[ unde igi are sediul institufia din care face parte agentul constatator

care a aplicat sanc{iunea.

SEF SERVICIU C.S.P .P.M.,

ALUPOAI V TUDOR,
t
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Anexa nf.1- la Regulamentul privind administrarea gi exploatarea parcIrilor publice din Municipiul Motru

DOMNIILE DIRECTOR,

Subsemnatul (a)/Subscrisa .... ... cu domiciliul/reqedinta/sediul in

nr. ......, Str. .., Bl. Sc. ......, Ap. ... ..., Jud.

CNP/cod fiscal .. ......, inmatriculat[ la ORC sub nr. , punct de lucru

telefon/whatsapp . ......., email reprezentatd prin

av6nd funcfia de ............. vd rog sd aprobafi atribuirea unui loc de parcare in parcarea de

regedin{d, de preferin{I locul cu nr. in regim de folosin{[:

! pentru 16 orclzi,in intervalul orar 1600 - 0800

n pentru 24 ore/zi, in intervalul orar 0000 - 2400

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

Anexez prezentei, documentele justificative necesare atribuirii locului de parcare

prevlzute de Regulamentul privind administrarea qi exploatarea parclrilor de reqedin{a din

Municipiul Motru.

Data, Semndtura,

$ef SeTv.CSPLPPM,

sau

ALUPOA! VALENTI DOB



AneXa nf . 2- la Regulamentut privind administrarea qi exploatarea parc[rilor publice din Municipiul Motru

CONTRACT DE ATRIBUIRE LOC DE PARCARE DE RE$EDINTA
NR.

r. rAnlrr,E CoNTRACTULII

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

Nr. 3lA, Bl. C3, Cam. 5, Jude(ul Gorj, cod fiscal 27419583, cont RO86BTRLRONCRT032300I90I,

deschis la Banca Transilvania, telefon/fax 02531360895, email dpm sa@yahoo.com, reprezentatl prin

avdnd functia de , in calitate de Administrator, pe de o parte,

qi

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

la ORC sub nr. .., punct de lucru in .... ..., Str. ... ..., Nr. ..., Bl. ...., Sc. ......,
Ap. Jud. telefon/whatsapp , email reprezentat6 prin

....... avdnd funclia de............. in calitate de Beneficiar (definitor) al locului de

parcare, pe de alt6 parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Repartizarea (atribuirea spre folosin{6) a locului de parcare flr. ........., situat in parcarea de reqedin}4

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

III. TARIF
3.1. Tariful locului de parcare este de lei gi este stabilit prin Hot6rire a Consiliului Local al

Municipiului Motru, tarif ce va fi achitat ladata incheierii prezentului, pentru locul de parcare cu regim de

folosint6:

n pentru 16 ore/zi,in intervalul orar 1600 - 0800

sau

E 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.
4.1.

v.

DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pentru perioada

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR (DETINATORILOR) DE LOCURI DE
PARCARE DE RE$EDINTA
a. respectarea indicatoarelor qi marcajelor;

b. pdstrarea ordinii qi curifeniei la locul de parcare;

c. desz6pezirea locului de parcare,

d. interzicerea executErii de lucrdri de reparatie gi intre{inere a autovehiculelor in zona de parcare;

e. eliberarea neconditionati a locului de parcare in situa{ia efectuirii unor lucr5ri edilitare care

necesitd ocuparea temporard a spafiului de parcare sau dacd locului i s-a atribuit o alt6 destinalie
publicd (cazin care, sumele achitate anticipat pentru folosirea locului de parcare vor fi restituite);



f. aducerea la cunostinla administratorului locurilor de parcare despre oricare dintre modific6rile
survenite in perioada contractualI, respectiv asupra cazurilor privind:

renunfare la locul de parcare;

instrdinarea locuinlei (inclusiv in situatia in care titularul contractului de atribuire
locuiegte in continuare la aceeagi adresd si dovedegte acest lucru prin adeverinl6
eliberatd de Asocialia de Proprietari) sau a spaliului cu alt6 destinafie;
instriinarea autovehiculului, iar beneficiarul locului de parcare nu mai define un alt
autovehicul pentru care este necesard parcarea pe domeniul public;

VI. OBLIGATIILE OPERATORULUI CARE ADMINISTREAZA T,ocuRILE DE
PARCARE DE RE$EDINTA
a. si atribuie locurile de parcare numai in urma incheierii unui contract intre administrator gi

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

VIt. iNCNTAREA/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.

VIII. LITIGII
8.1. P6r[ile convin ca litigiile care apar din interpretarea gi executarea prezentului contract, care nu pot fi
solufionate pe cale amiabild, sI fie supuse instanfelor judecitoreqti competente.

IX. ALTE CLAAZE
9.1. Pd(ile au luat la cunoqtinfl qi acceptd in mod expres prevederile prezentului contract.
9.2. Administratorul locurilor de parcare nu este rdspunz[tor de avariile 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 regedin{E din Municipiul Motru.
9.4. Prin semnarea prezentului contract de atribuire, beneficiarul (detin6torul) locului de parcare este de
acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul furnizdrii serviciilor solicitate, in conformitate cu
prevederile a

27

Prezentul Contract a fost incheiat in 2 (doud) exemplare, c6te unul pentru fiecare parte contractant6.

DTRECT|A PUBLTCA MOTRU SA BENEFICIAR tOC PARCARE,

$ef SeTv.CSPLPPM,

ALUPOAIVALENTIN

intocmit,

DOBRICA DOR
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REFERAT DE APROBARE,

La proiectul de hotarare pentru aprobarea darii in administrate a locurilor
de parcare de resedinta nou construite, situate in zona Strada Solitarior,
Aleea Magnoliilor, Aleea Visinului, Str. Tineretului si Aleea Teilor, Lista
actualizata cu situatia suprafetelor de parcari qi a numarului de locuri de

parcare qi a Regulamentului privind administrarea si exploatarea parcarilor
publice din municipiul Motru

Avand in vedere:

F Decizianr.54 din22.08.2022 a Camerei de Conturi Gorj, prin care, lamasura
nr.7 a stabilit reglementarea situatie parcarilor publice cu plata si actualizarea
situatiei parcarilor publice de pe razaUAT Motru

F Adresa Directiei Publice nr. 899107.11.2022, inregistrata la Primaria
Municipiului Motru sub nr. 07.11.2022;

F Dispozitiile OUG 5712019 privind Codul Administrativ si Legea 2412000,

In conformitate cu aceste dispozitii legale si in concordanta cu situatia actuala
existenta la nivelul UAT Motru, fiind construite noi locuri de parcare ce urmeaza a
fi date spre administrare Directiei Publice Motru S.A., pentru a le atribui locuitorilor
municipiului Motru.

In concordanta cu masurile dispuse de Camera de Confuri Gorj, s-a procedat la
intocmirea si actualizarea Regulamentului privind administrarea si exploatarea
parcarilor publice din municipiul Motru ce rtrmeaza a ft supus spre aprobarea
Consiliului Local urmand a intra in vlgoz re cu data de 01.04 .2027

De asemenea, este necesar a fi ar:ftrali zata Li sta cu situatia suorafetel or de parcari

$i a numarului de locuri de parcare si mentionam faptul ca pentru parcdrile publice
care nu fac parte din cele de resed t6. nu se perceDe taxa de Darcare.

Avand in vedere interesul public, scopul si necesitatea acoperirii intr-un
grad cat mai ridicat a locurilor de parcare avand in vedere cresterea

,ir 
"- i!)



semnificativa a numarului de autovehicule de pe raza UAT Motru, pentru a
asigura conditiile optime necesare acordarii locurilor de parcare in mod
obiectiv si nediscriminatoriu, consider cI este necesar a fi supus spre aprobare
proiectul de hotirfrre pentru aprobarea dsrii in administrate a locurilor de
parcare de resedinta nou construite, situate in z.ona Strodo Solitorior, Aleeu
Mognoliilor, Aleeu Visinulul Str. Tineretului si A
cu situotio suprafetelor de parcsri si numurului de locuri de ourcare si a
R e g al am e n t u I ui p r iv i ry d wllni n is tr qre o s i ex D I o ot ar e o p or c o
Motru

Raportul de specialitate va fi intocmit de Serviciul C.S.P.L.P.P.M.

EC. MO COSMIN
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NR.

Rsport de specialitate

Lo proiectul de hotarare pentru aprobarea durii in administrate s locurilor de
porcore de resedinto nou construite, situate in zona Strsdo Solitariou Aleeo

Msgnoliilor, Aleea Visinului, Str. Tineretului si Aleea Teilor , Lista actuslizato
eu;$uotia suprafetelor de

Regulamentului privind odministrarea si exploatareo psrcarilor publlce din
Mun. Motru.

Avand in vedere

F Decizianr. 54 din22.08.2022 a Camerei de Conturi Gorj, prin care, la masura
nr.7 a stabilit reglementarea situatie parcarilor publice cu plata si actualizarea
situatiei parcarilor publice de pe razaUAT Motru

F Adresa Directiei Publice nr. 899/07.11.2022;

F Dispozitiile OUG 5712019 privind Codul Administrativ si Legea 2412000

In conformitate cu aceste dispozitii legale si in concordanta cu situatia actuala
existenta la nivelul UAT Motru, dat fiind construite noi locuri de parcare ce
nrmeaza a fi atribuite locuitorilor municipiului, acestea deservind in mod direct
interesul cetatenilor, fiind astfel creat un grad suplimentar de satisfacere a

solicitarilor venite din partea beneficiarilor, apreciem in mod real si obiectiv ca se

impune actualizarea reglementarilor cu privire la aceste parcari publice,
urmand ca si aceste locuri de parcare suplimentare sa fie date spre
administrare Directiei Publice Motru S.A

In concordanta cu masurile dispuse de Camera de Conturi Gorj, am
procedat Ia intocmirea si actualizarea Regulamentului privind administrarea
si exnloatarea DA rilor nublice din Mun. Motru ce u a fi supus spre
aprobarea Consiliului Local. urmand intra in vigoare cu data de 01.04.2023.



Este necesar a fi actualizata Lista cu situatia supraletlelor de parcari si a numarului
de locuri de parcare si menlionam faptul ca pentru parc6rile publice care nu fac parte
din cele der-esedintA. nu se perce

Avand in vedere interesul public, scopul si necesitatea acoperirii intr-un
grad cat mai ridicat a locurilor de parcare avand in vedere cresterea
semnificativa a numarului de autovehicule de pe raza UAT Motru, pentru a
asigura conditiile optime necesare acordarii locurilor de parcare in mod
obiectiv si nediscriminatoriu, opinam ca fiind justificate propunerile din
prezentul raport, fiind astfel legala si oportuna adoptarea unei hotararipentru
aproboreo darii in administrate a locurilor de purcare de resedinta nou construite,
situate in zona Strsdu Solitarior, Aleeu Msgnoliilor, Aleea Visinului, Str.
Tineretului si Aleeo Teilor, Listu actualizato cu situatia suprufetelor de parcori
si o numarului de locuri de psrcare si o Regulamentului privind qdministrsrea si
exploatarea purcarilor publice din Mun. Motru

Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca proiectul de hotarare este

legal si oportul, putand fi supus spre aprobare in Consiliul Local Motru.

SEF SERVICIU INSPECTOR,

ALUPOAI V DOBRI OR
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Subscrisa Directia Publica Motru SA cu sediul in Municipiul Motru, Calea Tismanei, nr.3lA,
bl.C3, cam.S, judetul God, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J18139712010, CUI 274LgSB3,
tel./fax 02531360895, e-mail dpm-sa@yahoo.com, reprezentata de Mantoc Gheorghe, in calitate de
director general, revenim la adresa nr.8111128.09.2022, inregistratala Primaria Municipiului Motru sub
nr.33661128.09.2022,prin care, urmare a :

,/ Solitarilor (zonabl. C2, C5, Dl)
r' Magnoliilor (zonabl. 6, 7, 8)
r' Visinului (zona bl. 5, 6, 7,9, 10, 16)
/ Tineretului (zonabl. 8,9, 13, 17, l8)
,/ Teilor (zonabl. Fl, F2)

sistemului de parcare cu plata in parcarile proprietatea municipiului Motru si darea in
administrare a parcarilor cu plata catre Directia Publica Motru SA

va ragom sa aveti in vedere stabilirea zonelor de parcare pe strazile de mai sus, delimitarea locurilor si
darea acestora in administrarea Directiei Publice Motru SA, in vederea repartizarii lor solicirafiilor,
rugaminte la care revenim, avand in vedere cererile celatenilor cu privire la reoartizarea de locuri cle

parcare in zonele de resedinta,

De asemenea, se impune actualizarea anexei nr.2 la HCL nr.l01/2014, atat pEin completarea
acesteia cu zonele de parcare sus mentionate, precum si cu numalul de locuri de parcare rezultat in
urma refacerii marcaielor in zonele'de oarcare date in administrare (diferentele fiind date fie de

anularea unor locuri situate in cai de acces ori desfiintarea unor locuri de parcare, fie din crearea de locuri
de parcare, pe aceeasi suprafata ce nu au fost initial delimitate) si cu rezultatul masuratorilor actuale
din teren efectuate in zonele de parcare date in administrare prin HC[, nr.69/23.05.2019 si
ne$nrinse in anexa nr.2 la HCL nr.I0l/2014 pe numar de locuri si suprafata utila, actualizare pe care
o prezentam in anexa I la prezenta adresa.

DIRECTOR G SEF' U R.U.S.O.J.I.T,

1

Pentru noi nimic nu este lmposibil

-

lS0 45001:2018

MANTOC G RADU LORI,DANA

Consiliul Local Motru
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