
HOTARAREA NR.154 
pentru aprobarea regulamentului de functionare a sistemului privind controlul, limitarea 

si taxarea stationarilor in municipiul Tulcea               
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta 
ordinara, legal constituita, din data de 28 iunie 2010; 

Examinand proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului de functionare a 
sistemului privind controlul, limitarea si taxarea stationarilor in municipiul Tulcea, 
proiect din iniţiativa Primarului;   

Luand în discuţie referatul Biroului Gestiune Patrimoniu Public si Privat si 
raportul prezentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. G 3907 din 
14.06.2010;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile OG nr. 71/2002 si a HG nr. 955/2004 pentru 

aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local; 

În baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(1) si al.(2) lit.c din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile ulterioare; 

În temeiul art.45, al.(1), (2) si (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata, cu modificarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1- Se aproba Regulamentul de functionare a sistemului privind controlul, 
limitarea si taxarea stationarilor in municipiul Tulcea, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2- Se imputerniceste Directia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea cu 
punerea in aplicare a regulamentului de functionare a sistemului privind controlul, 
limitarea si taxarea stationarilor in municipiul Tulcea.  

Art.3- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

        

           

   Hotărârea a fost adoptata cu 16 voturi ale consilierilor. 
 
 
 
 
 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
 

Jr.BRUDIU Maria                                                         RĂDUCU Venera-Laurenţia 
 
 
 



ANEXA hcl NR. 155/28.06.2010 
            

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A SISTEMULUI 
PRIVIND  

CONTROLUL, LIMITAREA ŞI TAXAREA A STAŢIONĂRILOR 
ÎN MUNICIPIUL TULCEA 

 
DISPOZIŢII GENERALE : 

 
Art.1  Prezentul regulament, reglementeaza funcţionarea sistemului privind controlul, limitarea, 

si taxarea stationarilor in municipiul Tulcea, în scopul intreţinerii şi exploatării locurilor de parcare şi 
staţionare, modul de desfăşurare a activităţilor de control al staţionarilor în zona aprobată de Consiliul 
Local al Municipiului Tulcea . 

Art.2 La elaborarea prezentului regulament au fost luate în considerare dispoziţiile următoarelor 
acte normative: 

-Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006; 
-Legea  nr. 215/2001 Republicată privind Administraţia Publică Locală, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
-Ordonanţa Guvernului  nr. 2/2001  privind regimul juridic al contravenţiilor; 
-Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001; 
-Hotărârea Guvernului 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002,  privind circulaţia pe drumurile publice; 
-Ordonanţa Guvernului nr.71/2002, privind “organizarea si funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local”, aprobată de Legea nr.3/2003 
Art.3  Gestionarea parcărilor cu plată din municipiul Tulcea, controlul autovehiculelor 

staţionate neregulamentar, în zona de aplicare a sistemului şi sancţionarea contravenţională a 
deţinătorilor autovehiculelor, au ca  scop : 

-fluidizarea traficului rutier; 
-descongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi a drumurilor publice cu trafic intens;  
-facilitarea accesului la obiectivele de interes public, judeţene şi municipale; 
-încurajarea circulaţiei pietonale în zone cu valoare de patrimoniu; 
-optimizarea transportului în comun;  
-diminuarea problemelor legate de parcarea la domiciliu şi cea la destinaţie; 
-asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de siguranţă, fără blocări şi accidente de circulaţie; 
-protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare; 
Art.4  Sistemul de control a staţionărilor si opririlor precum si de administrare  a zonelor de 

parcare la domiciliu (reşedinţă),  se aplică pe întregul domeniu public şi privat din municipiul Tulcea. 
Prevederile referitoare la transportul de persoane sau marfa si transportul in regim de taxi se aplica pe 
intreaga suprafata a municipiului Tulcea. Sistemul de administrare a parcarilor cu plata se aplica in 
portiunile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea, conform prevederilor din prezentul 
Regulament,  in zonele delimitate cu indicatoare de circulaţie. 

Art.5  In toate zonele de aplicare a sistemului de parcare cu plata, staţionarea este permisă 
numai pe baza de tichet sau abonament de parcare (autotaxare), functie de zona, cumparate anticipat, si 
numai pe portiunile semnalizate cu indicatoarele de circulaţie.Taxarea staţionarilor se face în perioada 
saptamânii de Luni pâna Sâmbată inclusiv, în intervalul orar 08-18.  

Zonele si strazile din sistem sunt definite la art.11. Stationarea in alte locuri decat cele 
desemnate prin panouri de circulatie pentru parcare, va fi sanctionata  contraventional. Parcarea 
vehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare 
sau marcaje rutiere. În aceste locuri vehiculele vor trebui aşezate unul lânga altul, conducatorii lor 
având obligatia sa respecte si celelalte reguli stabilite pentru stationare.  

Noile panouri vor contine, pe langa semnul distinctiv de parcare, informatii cu privire la : 
-Denumirea serviciului, adresa, telefon ; 
-Programul de parcare cu plata; 



-Restrictii; 
-Contraventii; 
Art.6  Staţionarea autovehiculelor în locurile şi intervalele de timp specificate la Art.5, este 

permisă numai cu tichete sau abonamente cumpărate anticipat şi expuse la loc vizibil în interiorul 
autovehiculului, conform instrucţiunilor de folosire a tichetelor şi abonamentelor, tipărite pe acestea, şi 
conform cu prevederile prezentului regulament.  
  Prevederile de mai sus se aplică tuturor autovehiculelor, cu urmatoarele excepţii: 

 a)-vehiculele corpului diplomatic; 
b)-vehiculele folosite pentru intervenţie (salvare, pompieri, poliţie, M.A.I., gospodărie 

comunală din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea); 
Art.7  În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 
a)-utilizator - proprietarul, posesorul sau conducătorul  unui autovehicul care staţionează în 

zona de aplicare a sistemului . 
b)-parcare auto - suprafaţă aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, pe carosabil 

sau în parcări amenajate, destinată prin studii/documentaţii,  pentru staţionarea în timp limitat a 
mijloacelor auto, pentru care ocupanţii au obligaţia achitării unui tarif exprimat în lei/oră sau fracţiune 
de oră, lei/zi, sau a unui abonament exprimat în lei/lună, lei/trimestru, lei/an sau fracţiune de trimestru 
sau an; 

c)-loc de parcare - loc amenajat pe carosabil sau în parcarea auto, stabilit de Consiliul Local al 
Municipiului Tulcea prin Regulament, semnalizat cu panouri indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat 
potrivit normelor tehnice şi destinat staţionării unui singur mijloc auto; 

d)-zona de aplicare a sistemului – porţiune a domeniului public reprezentată de străzile sau 
parcările stabilite de Consiliul Local al Municipiului Tulcea, în care se aplică prezentul regulament. 

e)-tarife si taxe - contravaloarea taxei de staţionare a mijlocului auto în locul de parcare, 
exprimat în lei/oră sau fracţiune de oră, lei/zi, lei/lună, achitată de utilizatorul mijlocului auto pentru 
staţionarea în zona de aplicare a sistemului de parcări; 

f)-abonament – contravaloarea taxei de staţionare a mijlocului auto în locul de parcare exprimat 
în lei/lună, lei/trimestru, lei/an sau fracţiune de an sau trimestru, stabilită pe baza unei analize 
economice, achitată de posesorul mijlocului auto pentru utilizarea parcărilor; 

g)-sistem, sistem de administrare a parcărilor - modalitate de exploatare a parcărilor din 
municipiul Tulcea, prin stabilirea unor reguli generale de administrare,  referitoare la reguli de 
staţionare, control, sancţionare, zone, tarife, ore de funcţionare etc.; 

h)-marcaj rutier - modalitate de delimitare a suprafeţelor destinate parcărilor şi locurilor de 
parcare, conform normativelor şi reglementărilor tehnice în vigoare; 

i)-panouri de semnalizare - panouri utilizate pentru direcţionarea către locurile de parcare sau 
către punctele de achiziţie a tichetelor de parcare; 

j)-panouri indicatoare - panouri informative, cuprinzând elementele de identificare şi de 
utilizare a parcărilor; 

k)-drum public - cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, amenajată pentru 
circulaţia autovehiculelor şi aflată în administrarea autorităţii publice, dacă este deschisă circulaţiei 
publice; 

l)-parte carosabilă - partea drumului public folosită pentru circulaţia sau staţionarea vehiculelor; 
m)-autovehicul - orice vehicul care se deplasează cu mijloace proprii  de propulsie mecanice, 

care circulă frecvent pe drumurile publice şi care serveşte la transportul de persoane sau bunuri, ori la 
efectuarea unor lucrări; 

n)-agenţi constatatori -  agenţii de circulaţie sau împuterniciţii Primarului.   
o)-autovehicul parcat – autovehicul staţionat în zona de aplicare a sistemului. 
p)-remorcă-în sensul prezentului Regulament, se asimilează noţiunii de autovehicul. 
r)-stationarea-vehiculele oprite sau staţionate voluntar pe partea carosabilă trebuie aşezate cât 

mai aproape de marginea din dreapta a sensului de mers, paralel cu trotuarul sau cu axul drumului, pe 
un singur rând, dacă printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataş, 
ciclomotoarele şi bicicletele pot fi oprite sau staţionate cel mult două, una lânga alta. Pe drumurile cu 



sens unic, oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă şi pe partea stângă, dacă ramâne 
liberă cel puţin o bandă de circulaţie. 

Art.8  Aplicarea prezentului regulament se face de catre Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu-Serviciul Siguranţa Traficului şi Administrare Parcări, denumită in continuare 
OPERATOR. 

Art.9. Este garantat accesul oricărui utilizator în aria de aplicare a sistemului, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regulament. Operatorul va permite accesul celor interesaţi la informaţiile 
publice privind prezentul regulament. Autorităţile administraţiei publice locale, vor aduce la cunostinţa 
publică prevederile privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor. Cei interesaţi au dreptul de a contesta, 
în condiţiile legii, prevederile prezentului regulament. 

 
 

CAP. 2 
DELIMITAREA ZONEI DE APLICARE A SISTEMULUI 

DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR: 
 

Art.10 Zona de aplicare a sistemului de administrare a parcărilor, planul de reglementare a 
staţionărilor in interiorul zonei de aplicare, precum şi împărţirea zonei de aplicare în zone tarifare, sunt 
definite la art.11. 

Modificarea planului de reglementare a staţionărilor, precum şi a zonificării tarifare, se face  cu 
aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, la propunerea operatorului. 

Locurile de staţionare sunt delimitate pe zone unde s-a constatat trafic auto intens, amplasarea 
unor instituţii de interes public şi servicii de interes judeţean şi municipal, activitate comercială intensă, 
în funcţie de următoarele elemente: 

a)-caracteristicile zonei unde sunt amplasate locurile de parcare; 
b)-scopurile urmărite pentru îndeplinirea obiectivului principal; 
c)-capacitatea funcţională a parcării auto; 
 
Art.11 ZONELE TARIFARE  din aria de aplicare a sistemului sunt urmatoarele: 
 
a) Zona tarifara I -  în care staţionarea este permisa numai cu tichete cumpărate, este 

următoarea: 
-parcările de pe strada Unirii; 
-parcarea de pe strada Isaccea bloc M1;  
-parcările de pe strada Babadag bloc A1, bloc A4, bloc A5, bloc 1, bloc 2, magazin Winmarkt; 
-parcările de pe strada Spitalului, nr.2. 

b) Zona tarifară II - în care staţionarea este permisa cu abonamente şi tichete  este 
următoarea: 

-parcările de pe strada Isaccea bloc Pelican , Sala Polivalentă – Biblioteca Judeţeană, Casa 
Sindicatelor, zona S.P.C.E.E.Pasapoarte Tulcea; 

-parcările de pe strada Lac Ciuperca; 
-parcările de pe strada ing.Dumitru Ivanov; 

-parcările de pe strada Portului – Autogară; 
-parcare Hotel Egreta; 

-parcările de pe strada Păcii - Biserica Sf.Gheorghe, Parc Piaţa Nouă; 
-parcarea de pe strada Corneliu Gavrilov-Parc Piaţa Nouă; 

 
 
 



CAP. 3 
TICHETE ŞI ABONAMENTE : 

 
Art.12 Tichetele se pun în vanzare în trei tipuri şi ele asigură drept de staţionare, după cum 

urmează: 
a) Tichete “JUMĂTATE ” = 1 leu: 
-½ oră în zona tarifară I şi în zona  tarifară II. 
b) Tichete “ÎNTREG” = 1,5 lei: 
-1  oră în zona tarifară I şi în zona  tarifară II. 
c)Tichete “ZI ”= 6 lei: - timp de staţionare nelimitat, în ziua folosirii tichetului, în zona tarifara 
II . 
Art.13 Tarifele pentru abonamente si pentru tichete se propun de către operator, se  aprobă de 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, fiind venituri ale operatorului, conform art.12 din prezentul 
Regulament. Aceste tarife se modifica dupa necesitatile de investitii si de intretinere ale Operatorului. 

Art.14 Timpul de parcare conferit de tipul tichetului şi de zona tarifară, poate fi marit prin 
validarea consecutiva in timp, ca perioada de valabilitate, şi expunerea mai multor tichete. 

Art.15 Validarea tichetelor se face prin marcarea cu “X” sau perforarea spatiilor de pe tichet, 
corespunzatoare lunii, zilei, orei şi minutului sosirii la locul de parcare. Tichetul validat se expune în 
interiorul autovehiculului, intr-un loc ce permite controlul validităţii acestuia. Tichetul astfel validat şi 
expus, permite staţionarea pe durata timpului corespunzător tipului de tichet şi zonei tarifare de 
staţionare. In cazul achizitiei tichetelor de parcare de la parcometrele automate nu este nevoie de 
validare, acestea avand inscriptionate perioada de valabilitate. Tichetele eliberate de parcometre se 
aşează la loc vizibil  in interiorul autovehiculului, pe bord, cu datele privind luna, ziua, ora si minutul 
astfel incat sa poata fi citite de agentul constatator. 

Art.16 Tichetele vor fi puse în vânzare prin unităţi comerciale, prin grija operatorului sau prin 
aparate automate tip parcometru. Reţeaua de distribuţie organizată, trebuie să conţină  unităţi 
comerciale cu orar de funcţionare 08-18, din care o parte situate în afara zonei de aplicare a sistemului. 

Art.17 Abonamentele se eliberează de operator, care are obligaţia de a ţine evidenţa 
abonamentelor emise.  

Art.18 Vor fi emise abonamente pe un an calendaristic = 240 lei, trimestru = 120 lei sau lună 
calendaristică = 60 lei,  persoanelor fizice sau juridice, şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat, 
în locurile de staţionare semnalizate din zona tarifară II. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de 
înmatriculare al autovehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil. 

O persoană fizică sau juridică poate solicita abonament pentru zona tarifară II şi în cazul în care 
face dovada că este  posesorul  autovehiculului , în baza următoarelor acte : 

1)-contract de vânzare-cumparare; 
2)-contract de comodat; 
3)-contract de leasing; 
4)-hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, alte acte legale. 
Copia după actul  doveditor  se arhivează, obligatoriu, de către operator. 
Acest tip de abonament nu este valabil în zona  tarifară I. 
Art.19 Tarifele pentru abonamente se stabilesc de către operator, cu aprobarea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea, funcţie de tipul abonamentului (conform Art.18 din prezentul Regulament) şi 
de perioada pentru care este emis. Aceste tarife se indexează anual, prin Dispoziţie a Primarului. 

Art.20 Abonamentele se expun în interiorul autovehiculului, la loc vizibil, care să permită 
descifrarea elementelor de identificare de catre agenţii constatatori. 

 
CAP. 4 

 
CONTROLUL ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR : 

 



Art.21 Verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament se realizeaza de catre agentii 
constatatori, imputerniciti in acest sens de catre Primar. Pentru personalul operatorului se stabilesc  
uniforme de culoare albastra. 

Art.22   
Alin.1 Constituie contravenţii încălcarea prevederilor prezentului regulament, prin săvârşirea 

următoarelor fapte: 
-a)Staţionarea fără tichet de parcare, 
-b)Staţionarea fără abonament  de parcare, 

            -c)Staţionarea cu tichet refolosit sau cu tichet validat incorect.  
            -d)Depăşirea timpului de staţionare conferit de tichetul folosit, 

-e)Staţionarea cu abonament neconform cu zona staţionării, 
-f)Staţionarea cu  tichet neconform cu zona staţionării, 
-g)Staţionarea cu abonament expirat, 
-h)Staţionarea cu abonament eliberat pentru alt vehicul, 
-i)Staţionarea cu tichet sau abonament, astfel expuse, încât nu permit descifrarea elementelor de 

identificare; 
-j)Stationarea taximetrelor în alte locuri decât cele marcate cu staţii “TAXI”;   
-k)Oprirea vehiculelor in interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare cu plata, in alte 

locuri  decat cele prevazute cu indicatoare de stationare sau marcaj rutier; 
-l)Staţionarea în zonele cu regim de rezervare, a vehiculelor neautorizate; 
-m)Blocarea accesului în parcare; 
-n)Oprirea şi parcarea autovehiculului fără respectarea marcajului rutier; 
-o)Oprirea autovehiculelor sau remorcilor pe trotuar, in locuri unde nu este amplasat indicator 

de semnalizare a parcarii pe trotuar;  
-p)Oprirea autovehiculelor sau remorcilor pe spatii verzi; 
-r)Accesul in parcarile cu plata, a vehiculelor destinate transporturilor de persoane sau de 

mărfuri de orice natura, a căror masa totală maxima autorizata, inclusiv remorca sau semiremorca, 
depăşesc masa de 1,5 tone sau lungimea de 4,6 metri; 

-s)Aprovizionarea cu marfuri nealimentare intre orele 08-18 ; 
-t)Efectuarea de activitati comerciale, de orice natura, in parcarile amenajate sau cu plata; 
-u)Încălcarea în orice mod a prevederilor prezentului regulament. 
Alin.2 Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. 1 se aplica contravenientilor, persoane 

fizice sau juridice. 
Art.23 Faptele prevazute la lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), si r) de la Art.22 , se 

sanctioneaza contraventional numai daca sunt savarsite in aria de aplicare a sistemului de parcare cu 
plata; faptele prevazute la lit. j), l), m), n), o), p), s), t) şi u) se sanctioneaza pe intreaga suprafata a 
municipiului Tulcea. 

Sancţiunea şi nivelul amenzilor, vor fi stabilite prin procesul verbal de contravenţie, de către 
agentul constatator sau de către conducătorul serviciului de administrare a parcărilor în cazul în care 
procesul verbal este întocmit ulterior, pe baza propunerilor agenţilor constatatori, în limitele prevăzute 
în prezentul Regulament, conducatorul Serviciului Siguranta Traficului si Administrare Parcari putand 
delega dupa necesitati, acest drept. 

Nivelul maxim şi minim al amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea. 

Art.24  În cazul în care contravenientul nu este prezent, agentul constatator întocmeşte o Nota 
de control in baza careia va fi intocmit procesul verbal de constatare a contraventiei, care conţine 
informaţii referitoare la instituţia emitentă, locul, data şi ora efectuarii controlului, marca şi culoarea 
autovehiculului, abateri constatate (natura contravenţiei savarsite), numărul de înmatriculare al 
vehiculului, modul de încheiere a procesului verbal de constatare a contraventiei, sancţiunile 
contravenţionale propuse, sanctiuni complementare propuse şi tarifele de despăgubire. Un exemplar din 
“Nota de control”, se fixează sub ştergătorul de parbriz al autovehiculului. 

Art.25   Nota de control se completează in 3 exemplare, din care: 
-exemplarul 1  se ataşează vehiculului în modul descris la Art.24, de mai sus; 



-exemplarul 2 se trimite proprietarului vehiculului, prin  poştă, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, acesta insotind procesul-verbal  de contraventie ; 
            -exemplarul 3 se arhivează de către emitent; 
           Art.26 Contravenţiile prevazute la art. 22 se sancţionează după cum urmează: 

a)- cele de la  a), b), c), d), e), f), g), h), şi i), , cu amendă cuprinsă între 40 RON şi 120 RON. 
b)- cele de la lit.  j) cu amenda cuprinsa intre 500 si 1000  RON. 
c)- cele de la lit. k), l), m), n), o), p) r), s) t) şi u), cu amendă cuprinsă între 100 RON şi 500 

RON . 
Art.27 Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe tipuri de contravenţii, sancţiunea se aplică 

pentru fiecare contravenţie. 
Art.28 Operatorul va percepe plata unui tarif de despăgubire, de la proprietarul, posesorul sau 

utilizatorul unui autovehicul, care staţionează cu incalcarea  prevederilor regulamentului, prin 
savarsirea faptelor prevazute la art. 22, de la lit “ a “ la lit “ j “. 

a)-Tariful de despăgubire este fixat la valoarea a 15 tichete de tip “ÎNTREG”/zi, dupa caz.  
b)-Sumele provenite din încasarea tarifului de despăgubire, constituie venituri ale operatorului. 
c)-Plata tarifului de despăgubire se face distinct de sancţiunea contravenţională.  
d)-Plata tarifului de despăgubire se face, în numerar, la casieriile autorizate. 
e)-Cheltuielile  de expediţie prin poştă, vor fi suportate de operator din venituri proprii. 
f)-Personalul operatorului are drept de încasare a amenzilor sau a tarifelor de despăgubire, in 

teren, cu respectarea legislatiei fiscale.  
Art.29 Întocmirea  procesului verbal de contravenţie se poate face: 
a)-la locul savârşirii contravenţiei, în cazul în care contravenientul este prezent; 

            b)-după primirea de la serviciul de evidenţă informatizată a persoanei, a datelor deţinătorului 
autovehiculului, pe baza notei de constatare; 

c)-în momentul în care contravenientul se prezintă la casieriile operatorului. 
Art.30 : 

a)- Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor si a instiintarii de plata , se 
comunica prin posta, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul 
contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin 
un martor. 

b)- Amenda contravenţională se va achita în termen de 15 zile de la data luării la cunostinţă a 
contravenţiei. 

c)- Contravenientul va putea achita jumătate din minimul amenzii stabilite, în termen de 48 de 
ore de la  data întocmirii sau, dupa caz, a comunicării procesului verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei.  

d)- Amenzile contravenţionale se încasează la casieriile Serviciului Siguranta Traficului si 
Administrare Parcari, str. Păcii nr.20, între orele 08-16, sau prin mandat poştal, cu respectarea 
instrucţiunilor indicate de operator. 

e)-Neachitarea amenzii contravenţionale sau a tarifului de despăgubire, în termen de 15 zile, va 
fi urmată de proceduri judiciare pentru executare silită. 

f)-Prevederile prezentului Regulament se completează în mod corespunzător cu procedura de 
constatare, sancţionare şi căile de atac, conform Ordonanţei Guvernului  nr. 2 / 2001  privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată de Legea nr. 180 / 2002. 

g)- La solicitarea agentului constatator, conducatorul autovehiculului este obligat sa prezinte 
documentele  de identitate . Imputernicitii primarului se vor identifica prin « Legitimatia de control » .   

h)-Punerea în executare a amenzii şi a despăgubirilor se va face, de către organul fiscal în a 
cărei rază teritorială se afla domiciliul fiscal al contravenientului. 

i)-Sumele încasate din amenzile contravenţionale vor fi vărsate la bugetul local, conform 
prevederilor legale. Aceste sume vor fi utilizate pentru intretinerea (curatenie, deszapeziri etc.) si 
dotarea locurilor de parcare. Operatorul va putea utiliza pentru aceste scopuri si venituri proprii. 

 
CAP. 5 



 
DOTĂRI ŞI NORME TEHNICE: 

 
Art.31 Pentru echiparea unei parcări se stabilesc următoarele dotări tehnice: 
-marcajele rutiere, 
-panourile de semnalizare, 
-panourile indicatoare, 
-panourile cu locuri rezervate, 
-panourile cu locuri rezervate pentru persoane cu handicap, 
-sistemul barieră pentru parcările cu plată (dacă este cazul), 
-parcometre pentru parcările cu plată (dacă este cazul). 
Art.32 Panourile indicatoare se amplasează în locuri cât mai vizibile, la intrarea în parcare şi în 

zone unde este necesară direcţionarea circulaţiei către locurile de parcare. 
Art.33 : 
a)-Marcajele parcării sunt stabilite în baza unui studiu de funcţionalitate în conformitate cu 

normele tehnice în vigoare.  
b)-Marcajele rutiere delimitează locurile de parcare si direcţionează posibilităţile de intrare şi 

ieşire din parcare. 
c)- Marcajele rutiere pentru delimitarea spaţiilor de parcare se vor realiza astfel încât: 

-autovehiculele parcate sa nu stânjenească sau să împiedice circulaţia; 
-distanţele laterale şi faţă-spate dintre autovehiculele parcate să permită intrarea şi ieşirea cu 

uşurinţă din locurile de parcare precum şi deschiderea completă a uşilor pentru accesul persoanelor 
în deplină siguranţă, în şi din acestea. 

Art.34 Locurile rezervate se marchează şi se inscripţionează cu “Rezervat”, iar în zona acestora 
se amplasează un panou pentru locuri rezervate care conţine în principal următoarele date:  

-denumirea beneficiarului rezervării, 
-numărul convenţiei de rezervare, 
-sancţiunile pentru ocuparea de către terţi a locurilor rezervate. 
Art.35 Dacă este cazul, sistemul cu barieră se amplasează în zonele de intrare / ieşire, în acele 

parcări  auto care prin configuraţia lor permit acest lucru şi va funcţiona pe sistemul bonurilor sau 
cartelelor emise la intrare, taxarea făcându - se în funcţie de perioada de staţionare, la ieşirea din 
parcare. 

Art.36 Opţional, contravenţia se documentează cu înregistrarea video, care se arhivează de către 
operator, şi care trebuie sa conţină: 

a)-numarul de înmatriculare al autovehiculului; 
b)-locul staţionării; 
c)-data, ora, minutul înregistrării; 
d)-elementele definitorii ale cazurilor stabilite la Art.22, de mai sus; 
Art.37 Procedeul de înregistrare video a contravenţiilor este următorul: 
a)-Deschiderea străzii:  

-se filmează plăcuţa cu denumirea străzii, dacă este posibil; 
    -se filmează panoul indicator de staţionare, la intrarea pe stradă; 
b)-De pe partea opusă semnului de circulaţie, se filmează un grup de autovehicule, dacă este 

posibil, şi cu evidenţierea numerelor de înmatriculare; 
c)-Dacă natura contravenţiilor constatate nu impune întocmirea pe loc a procesului verbal, se 

aşteaptă 5 minute; 
d)-În cazul contravenţiilor, se trece la înregistrarea video şi la aplicarea înştiinţării de plată: 

-se filmează autovehiculul din faţă, cu insistare asupra numărului de înmatriculare; 
-se filmează autovehiculul din părţile  laterale şi din spate, insistîndu-se asupra 

bordului şi asupra geamurilor, pentru a se înlătura orice motiv de contestaţie; 
-dacă este cazul, se va filma imediata vecinătate a autovehiculului, pentru a surprinde 

natura contravenţiei; 



-se aplică înştiinţarea de plată, completată corespunzător, notându-se pe aceasta ora 
controlului, care trebuie să coincidă cu ora afişată pe ecranul camerei video; 

-se ia un cadru cu înştiinţarea de plată, aplicată sub ştergătorul de parbriz; 
e)-Se repetă procedura la toate autovehiculele pentru care s-au constatat contravenţii; 
f)-În momentul în care toate autovehiculele prinse în primul cadru au fost controlate, se reiau 

toate procedurile de mai sus, începând cu punctul b), până la sfârşitul zonei de staţionare cu plată, care 
cade sub incidenţa indicatorului de circulaţie filmat la început; 

g)-Dacă este cazul, se repetă procedura pentru fiecare indicator aflat pe acelaşi sens de 
circulaţie; 

h)-Dacă pe partea opusă străzii există indicator de circulaţie pentru staţionare, se reiau toate 
procedurile de mai sus, de la lit. a) la lit. g);  

i)-Se face închiderea străzii, prin filmarea zonei unde strada ia sfârşit; 
j)-În cazuri speciale, procedura poate fi aplicată şi pe sectoare de străzi sau de zone; 
k)-Agentul constatator va explicita verbal, în timpul filmării, elementele definitorii ale 

procedurii de înregistrare video; 
l)- Pentru oprire necorespunzătoare,  agentul constatator poate înregistra video un singur cadru, 

sau poate folosi procedeul fotografierii. Fotografiile se arhivează de către operator. Aparatura foto-
video din dotare va fi verificata zilnic de seful serviciului, la inceputul si la sfarsitul programului de 
control, pentru a nu fi posibile modificari cu privire la data, ora, minutul in care a fost savarsita 
contraventia, sau alte aspecte relevante. Operatiunea de verificare va fi consemnata intr-un proces 
verbal. 

Art.38: 
a)-Zona de acţiune a unui panou indicator de staţionare, ia sfârşit la prima intersecţie cu o altă 

stradă; 
b)-Este interzis a se face controlul şi a se aplica înştiinţări de plată, mergînd pe contrasensul 

incidenţei panoului indicator; 
c)-Pe străzile cu sens unic se pot controla ambele părţi ale acestora, cu respectarea 

indicatoarelor de circulaţie; 
Art.39 În timpul activităţii, agenţii constatatori vor întocmi “Fişa de muncă”, în care sunt 

descrise elementele definitorii ale controlului (data, strada verificată, timpul afişat pe ecranul camerei 
video - la începutul şi la sfârşitul înregistrărilor, numărul de autovehicule controlate, altele ). 
Înregistrările video vor fi arhivate pe baza acestei fişe de muncă. 

 
CAP. 6 

 
DISPOZIŢII FINALE : 

 
Art.40 Operatorul poate modifica structura tarifară în scopul atingerii obiectivului principal (de 

descongestionare a zonelor aglomerate), cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.  
Art.41  Indexările la preţurile tichetelor şi abonamentelor se fac pentru un an bugetar. 
Art.42 Indexările se fac cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică, la 

categoria “SERVICII”. 
Art.43 Pentru stabilirea, urmărirea, şi încasarea tarifelor de despăgubire şi a amenzilor 

contravenţionale, se utilizează formulare înseriate prezentate în anexele următoare : 
-notă de constatare a contravenţiei, înştiinţare; 
-proces verbal de constatare şi sancţionare a  contravenţiilor.  
Aceste formulare pot fi modificate de către operator, după necesităţi. 
Art.44 Abonamentul de orice tip nu asigură deţinătorului rezervarea unui loc de staţionare în 

zona pentru care a fost emis. În zona de aplicare a sistemului, încetează aplicarea oricărei dispoziţii 
care asigură un regim de rezervare sau concesiune a locurilor de parcare. Indicatoarele de circulaţie, 
care specifică un regim de rezervare a locurilor de parcare, vor fi retrase de pe domeniul public de către 
beneficiari. 



Art.45 Pentru urmatoarele instituţii de interes public, se vor asigura locuri de parcare cu regim 
de rezervare, prin convenţii încheiate cu operatorul: 

a)Prefectura judetului Tulcea, 
b)Consiliul Judetean Tulcea, 
c)Primaria Municipiului Tulcea, 
d)Consiliul Local Tulcea, 
e)Inspectoratul Judeţean al Poliţiei Tulcea, 
f)Poliţia Municipiului Tulcea, 
g)Comenduirea Garnizoanei Tulcea, 
h)Instituţiile Ministerului Justiţiei, 
i)D.G.F.P. Tulcea, 
j)Direcţia de Sănătate Publică, 
k)Inspectoratul Şcolar, 
l)S.R.I., 
m)Jandarmeria, 
n)Pompieri, 
o)Mass media locală, 
p)altele. 
Pe bază de cerere, pentru aceste instituţii precum şi pentru alte organisme cu importanţă socială, 

se pot elibera abonamente gratuite.  
Numarul acestor locuri poate fi diminuat sau anulat si unilateral. In situatia in care in aria de 

aplicare a sistemului de parcare cu plata se infiinteaza unitati hoteliere noi, acestea vor beneficia de 
maximum 4 locuri de parcare , in conditiile prezentului regulament.  

Stationarea in parcarile rezervate pentru unitatile hoteliere se poate face numai cu tichete, de 
orice tip. Unitatile hoteliere vor achizitiona tichete de parcare de la Operator, cu respectarea 
prevederilor din prezentul Regulament, pe baza de contract de rezervare. 

Art.46 Controlul respectării reglementărilor specifice acestor locuri de staţionare cu regim de 
rezervare, se exercită de către operator. 

Art.47 Operatorul nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în zona de acţiune 
a sistemului. 

Art.48 În situaţia în care posesorul unui autovehicul staţionează neregulamentar, operatorul 
poate trece la ridicarea autovehiculului sau la imobilizarea vehiculului prin blocarea roţilor.  

Art.49 Prevederile prezentului regulament se aplică şi autovehiculelor destinate aprovizionării 
şi transportului de mărfuri, autovehiculelor de transport persoane precum şi taximetrelor. Staţionarea 
taxiurilor în parcările cu plată este permisă doar în cazul în care taxiul este ieşit din serviciu şi se 
demontează cupola, iar în cazurile când demontarea nu este posibilă, va fi acoperită cu un material 
textil (husă). 

Art.50 Beneficiază de reducere 50% la tariful practicat pentru abonamente, pensionarii care 
primesc pensii de asigurări sociale de stat, pensii militare sau pensii de agricultori, a caror valoare nu 
depăşeşte nivelul salariului minim pe economie, existent la data eliberării abonamentelor. De aceeaşi 
reducere beneficiază veteranii de război, refugiaţii, deportaţii politic, revoluţionarii, studenţii şi elevii 
posesori de autoturisme. 

Art.51 Beneficiază de locuri de parcare gratuite persoanele cu handicap locomotor posesori de 
autoturisme şi însoţitorii persoanelor cu handicap locomotor, pe baza unei adeverinţe eliberate de 
Serviciul Social al Primăriei Tulcea, care să ateste această calitate. Aceste locurile de parcare  vor fi 
marcate cu semn distinctiv. Doar aceste locuri marcate sunt gratuite, ocuparea altor locuri de parcare se 
va face  contra cost. 

Art.52 La solicitarea operatorului, utilizatorii vor prezenta documentele necesare eliberării 
abonamentelor, după caz. 

Art.53 În cazul schimbării autoturismului, a numarului de înmatriculare sau deteriorare a 
abonamentului (conţinutul fiind descifrabil), pierdere, sau în cazul în care deţinătorul işi schimbă 
domiciliul,  abonamentele pot fi preschimbate sau emise în duplicat, contra unei taxe de procesare 



fixată la preţul a 2 tichete de tip “ÎNTREG”. Pentru remorcă se eliberează abonament, contra unei taxe 
de procesare fixată la preţul a 2 tichete de tip “ÎNTREG”. 

Art.54 Codurile de identificare ale agenţilor constatatori şi ale martorilor, prevăzute în 
formularele tipizate, vor fi stabilite prin dispoziţia şefului Serviciului Siguranta Traficului si 
Administrare Parcari. 

Art.55 Prevederile de la Art. 22 lit. “m” se aplica si persoanelor fizice sau juridice care 
blocheaza accesul in parcare,in orice mod si  cu orice fel de obiecte.  

Art.56 Serviciul Siguranta Traficului si Administrare Parcari va aplica normele Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea cu privire la activitatea de blocare/ridicare a autovehiculelor stationate 
neregulamentar. 

Art.57 In cazul in care, in vederea realizarii unor lucrari (edilitare, de renovare etc ) se 
blocheaza accesul in parcarile cu plata, beneficiarii vor solicita  rezervare temporara de locuri, cu 
achitarea unui tarif fixat la valoarea a 9 tichete de tip “ÎNTREG”, pentru fiecare loc de parcare ocupat / 
pe zi, aprobat. Aceeasi procedura se aplica in cazul  activitatilor expozitionale autorizate. Nerespectarea 
acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 RON la 600 RON / pe 
loc de parcare ocupat/zi. In cazul acestei contraventii operatorul va percepe si plata unui tarif de 
despagubire egal cu valoarea a 9 tichete de tip “ÎNTREG”, pentru fiecare loc de parcare ocupat / pe zi. 
Perioada de timp in care a fost blocat accesul in parcari va fi mentionata in procesul verbal. Locurile de 
parcare ocupate pentru lucrari vor fi semnalizate cu panouri de circulatie prevazute de lege.  
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