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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

MUNICIPIUL TULCEA 

Direcția Administrație Publică Locală 

 
 
 

 

Nr. 23075/26.05.2022 
 

MINUTA 

DEZBATERII PUBLICE 

DIN DATA DE 23 MAI 2022 

 

 

Încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată, a următorului proiect de act 

normativ: 
 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

sistemului de parcări publice cu plată și de reședință din Municipiul Tulcea.  
Procedura de consultare publică a fost inițiată prin anunțul nr. 16211/13.04.2022 care a fost 

publicat pe pagina de internet a instituției şi afișat la sediul instituției din Tulcea, str. Păcii nr. 20, 

conform procesului-verbal de afișare nr. 16214/13.04.2022.  

Proiectul de act normativ menționat, însoțit de Referatul de aprobare al consilierului local George 

ȘINGHI, înregistrat sub nr. 16181/13.04.2022, de Raportul întocmit de Direcția Întreținere și Administrare 

Patrimoniu, înregistrat sub nr. 5352/13.04.2022 și de documentația aferentă, a fost afișat la sediul 

Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, nr. 20 şi pe site-ul www.primariatulcea.ro în data de 13 

aprilie 2022. 

Celor interesați li s-a acordat posibilitatea de a transmite, în scris, până pe data de 02.05.2022, 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse 

dezbaterii publice, acestea urmând a fi depuse la Registratura Primăriei Municipiului Tulcea din str. 

Păcii, nr. 20, cu mențiunea “Recomandare la proiect de act normativ” pentru Oficiul de Administrație 

Publică Locală. 

Dezbaterea publică a proiectului menționat mai sus a fost convocată prin anunțul 

nr. 21477/18.05.2022 pentru data de 23 mai 2022, ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, str. 

Păcii, nr. 20, în sala de ședințe situată la etaj 1 – Sala 07 Consilieri locali. 

Anunțul privind invitația la dezbaterea publică a acestui proiect de act normativ a fost afișat spre 

consultare la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20 și pe site-ul instituției 

www.primariatulcea.ro, precum și publicat în ziarul local Delta. 

La dezbaterea publică a fost invitată să participe, în limita locurilor disponibile în sală, orice 

persoană interesată: persoane fizice şi/sau juridice, organizații ale societății civile, organizații 

neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei, etc. 

 
În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, prin organizarea acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea participării 

şi implicării cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local şi crearea unor relații de colaborare între cetățeni 

şi administrație, astfel încât procedura de adoptare a actelor normative să respecte prevederile legale de 

informare, supuse spre dezbatere publică şi accesul publicului la luarea deciziilor. 
Primăria Municipiului Tulcea susține principiile democrației participative, în care orice cetățean 

îşi poate exprima opinia cu privire la proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, proiecte care îi poate 

afecta viața cotidiană. Acest proces de consultare publică se bazează pe cetățeanul educat şi informat, cu 

acces liber la informația publică, cu opinii şi argumente care îi permit să participe activ la viața publică a 

http://www.primariatulcea.ro/
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societății. În cadrul evenimentului cetățeanul poate critica argumentat politicile imprudente şi poate veni 

cu soluții concrete la probleme cu care se confruntă comunitatea la un moment dat. 
 

La Oficiul de Administrație Publică Locală din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, 

până la data organizării dezbaterii publice din data de 23 mai 2022, au fost înregistrate 16 (șaisprezece) 

cereri cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de hotărâre. 
 

 Doamna Ana-Maria VETROV trimite, prin adresa înregistrată cu nr. 16666/18.04.2022, 

solicitarea de a fi luată în considerare părerea locatarilor din strada Metalurgiștilor. Aceștia doresc ca 

sistemul de parcări să rămână neschimbat, să nu se facă licitație publică și să se poată prelua locuri de 

parcare de la un cetățean la altul. Beneficiarul contractului pentru locul de parcare să poată ridica 

blocatorul pentru ca locul său să nu fie ocupat de altcineva.  
 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea cu nr. 16779/18.04.2022, doamna Alina 

TACEA solicită ca sistemul parcărilor de reședință din zona Aleea Metalurgiștilor să rămână la fel ca și 

până acum, pe bază de contract, nu prin licitație publică, iar în cazul în care cineva dorește să renunțe la 

locul de parcare, acesta să poată fi preluat de altcineva. De asemenea, să poată fi ridicat blocatorul 

locului de parcare oricând pentru a evita eventualele neplăceri.  

 

 În adresa nr. 17155/20.04.2022, domnul Adrian CACENCU reclamă faptul că locurile de 

parcare de pe Aleea Socului nu au aceleași lățime, fapt care duce la lovituri în portierele autovehiculelor 

sau imposibilitatea șoferilor de a ieși din acestea. În plus, marcajele parcărilor sunt șterse, iar blocatoarele 

lipsesc.   
 

 Domnul Dan Iulian DUMITRESCU, în adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea cu 

nr. 17446/21.04.2022, propune ca, în momentul licitației pe platformă, să fie afișată suma maximă 

licitată, pentru transparență și corectitudine.  
 

 Domnul Radu PETCU, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea cu nr. 

17770/27.04.2022, propune modificarea art. 27, alin (1), lit. f) care precizează că nu pot obține un loc de 

parcarea persoanele care dețin garaj sau curte, cu sintagma: „care nu dețin garaj sau curte prevăzută cu 

posibilitatea accesului unui autoturism.” 
 

 De pe adresa de mail florisdfc76@gmail.com a fost primită recomandarea, înregistrată cu nr. 

18114/28.04.2022, de a fi folosite mai multe mijloace de mediatizare, un exemplu fiind informarea prin 

Asociațiile de Proprietari. De asemenea, se pune problema mașinilor care nu vor avea loc de parcare.  
 
 O altă recomandare, înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea cu nr. 18298/29.04.2022, trimisă 

de către domnul Cristian USOV, face referire la adăugarea unor sancțiuni în situația în care pe locul de 

parcare de reședință se instalează / amplasează  dispozitive / obiecte care au ca scop blocarea locului de 

parcare pe perioada când utilizatorul nu are parcat autovehiculul, mai exact rezilierea contractului, 

imposibilitatea recuperării diferenței de bani din abonament și interzicerea închirierii unui alt loc de 

parcare pentru o anumită perioadă de timp. O altă propunere este aceea de a se întocmi o listă de 

așteptare, în parcările în care sunt mai puține locuri decât doritori, iar în cazul în care se eliberează un loc 

de parcare, acesta să fie atribuit automat următoarei persoane de pe listă. 

 
 Domnul Andrei MELNIC, prin adresa înregistrată cu nr. 18247/29.04.2022, face recomandarea 

de a se mări distanța, menționată la art. 26, de la 30 m la 60 m de limita / frontul imobilelor pentru ca toți 

mailto:florisdfc76@gmail.com


3 

cetățenii domiciliați la scările din blocurile construite în formă de L, U sau linie dreaptă să poată 

participa la licitația ce urmează să se organizeze în urma aprobării Regulamentului. Motivează această 

recomandare prin faptul că există cetățeni care au scara în limita dreaptă sau stângă a parcării, astfel, 

depășindu-se limita de 30 m propusă în proiect. De asemenea, mai există situații în care locatarii unei 

scări trebuie să liciteze pentru doar un loc de parcare, restul locurilor fiind mai departe de 30 de metri.  
 
 Domnul Sorin CALCIU recomandă, în adresa înregistrată cu nr. 18699/03.05.2022, ca locurile 

de parcare să fie clar amplasate, numerotate, să existe un sistem clar prin care persoana interesată să fie 

sigură pentru ce loc licitează.  
 
 Domnul Florin CIOCOIU, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea cu nr. 

18709/03.05.2022, trimite câteva recomandări la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a sistemului de parcări publice cu plată și de reședință din Municipiul 

Tulcea. Astfel, la art. 23, punctul 4, dânsul propune ca în loc de: „Situația locurilor de parcare libere se 

aduce la cunoștință public prin afișare (...), va fi comunicată Asociațiilor de proprietari ale imobilelor 

care au arondate parcări de reședință în care se regăsesc locuri libere” să se menționeze: „Asociațiile de 

Proprietari ale imobilelor situate la cel mult 100 m de parcările de reședință în care se regăsesc locuri 

libere”, motivat de faptul că sunt imobile ce se regăsesc la mai puțin de 100 de metri de parcările de 

reședință, dar aparțin unor Asociații de Proprietari diferite. O altă propunere se referă la Anexa nr. 1, 

punctul 2, „Parcări de reședință”; se propune eliminarea numelor blocurilor de pe străzile Spitalului, 

Barajului și Oborului, motivat de faptul că sunt imobile ce se regăsesc la mai puțin de 30 de metri de 

parcările de reședință care nu se regăsesc în Anexa nr. 1, punctul 2, exemple fiind cele 24 de locuri de 

parcare din spatele blocului C9 de pe strada Sabinelor, din spatele blocurilor A13 și A14, unde distanțele  

sunt de aproximativ 5 m față de blocul C9 și 20 m față de blocurile A13 și A14.  
 

 Consiliul Județean al Pensionarilor  și Persoanelor Vârstnice Tulcea a trimis prin adresa nr. 

31 din 04.05.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea cu nr. 18819/04.05.2022, câteva 

observații referitoare la Regulament. Astfel, la punctul nr. 1 se solicită clarificarea sintagmelor 

„abonament de parcare” și „tarif anual de parcare” și necesitatea coexistenței acestora. La punctul nr. 2 se 

pune întrebarea cine va verifica persoanele cu dizabilități care ocupă locurile de parcare destinate 

acestora. La punctul nr. 3 se solicită specificarea deosebirilor și a tarifelor practicate în cazul 

„abonamentelor de parcare publică” în cazul art. 5, lit. a) și art. 14, alin (1), lit. a). La punctul nr. 4 se 

dorește specificarea deosebirilor dintre „ abonamentul de parcare, tariful anual de parcare, abonamentul 

de parcare publică, abonamentul de reședință, valoare de atribuire a licitației, corelația valorică dintre 

ele”. La punctul nr. 5 se solicită ca la art. 24, alin (1) și (2) să se aibă în vedere „dreptul de preempțiune” 

al actualilor locatari, beneficiari de locuri de parcare. La punctul nr. 6 se pune întrebarea ce se întâmplă 

dacă polița R.C.A. este valabilă doar în perioada licitației și cine verifică continuitatea acesteia. La 

punctul nr. 7 se specifică faptul ca „abonamentul de reședință”, ca definiție, nu apare în cuprinsul art. 5. 

Ultimul punct specifică faptul că D.I.A.P. Tulcea trebuie să răspundă juridic în situația în care 

evenimentele precizate în cuprinsul art. 32, alin. (4) au avut loc ca urmare a ne-asigurării securității 

locurilor de parcare (semnalizare, iluminat, etc.).  
 
 Asociația de Proprietari nr. 54 recomandă, prin adresa înregistrată la Direcția de Întreținere și 

Administrare Patrimoniu cu nr. 6175/04.05.2022, ca locurile de parcare situate în spatele blocurilor 13, 

sc. A, B, C și 14, 16, 17 de pe strada Babadag să fie atribuite locatarilor care au deținut locuri de parcare 

în ultimii doi ani, pentru a evita divergențele între aceștia. 
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 Prin adresa înregistrată cu nr. 19062/05.05.2022, doamna Libime GRIGOROV face o 

observație referitoare la art. 29 din Regulament și anume că populația majoritară a municipiului Tulcea 

are venituri lunare destul de mici și va fi dificil pentru aceștia să facă plata așa cum este menționat la alin. 

(2), lit. a) „pentru primul an, plata se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data atribuirii locului de 

parcare și va include 50% din tarifului licitat, cât și tariful anual de parcare.” 
  
 În adresa înregistrată cu nr. 19061/05.05.2022, domnul Iordan STERGAR face următoarele 

propuneri: 
- să aibă prioritate la atribuirea / licitarea locurilor de parcare familiile ce au copii minori și, cu cât sunt 

mai mulți copii, cu atât prioritatea să crească. 
- să existe facilități / avantaje pentru mașinile hibrid sau electrice, cum ar fi alocarea unui loc de parcare 

de reședință prioritar față de autoturismele poluante. 
- să se menționeze în Regulament, în cazul în care cineva ocupă abuziv locul de parcare între orele 16.30 

– 8.00 și este sunat să mute mașina, în cât timp de la apelul telefonic trebuie să se elibereze parcarea. 
  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea cu nr. 20682/13.05.2022, Instituția 

Prefectului – Județul Tulcea transmite punctul de vedere referitor la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcări publice cu plată și de 

reședință din Municipiul Tulcea. Astfel, actele normative pe baza cărora va fi adoptat Regulamentul 

trebuie să se regăsească în partea introductivă a proiectului de hotărâre, cu indicarea articolelor și 

alinatelor de Lege aplicabile în acest caz. Se menționează necesitatea introducerii numărului de telefon 

alocat achitării tarifelor pentru parcare și sistemele de operare cu care este  compatibilă aplicația „Tulcea 

Parking”.  

 În reglementările Capitolelor II, III și IV se constată că există obligații pentru 

proprietarul/administratorul parcărilor de reședință, nu și în cazul parcărilor publice cu plată și a zonelor 

Park&Ride.  

 Cu privire la condițiile de obținere a unui loc de parcare în zonele de reședință, în cazul în care 

solicitantul deține o curte, interdicție prevăzută în cuprinsul art. 27 alin (1), lit. f), aceasta trebuie 

completată cu alte prevederi complementare care să specifice cazurile în care se pot aplica aceste 

interdicții, cum ar fi imposibilitatea parcării autoturismului în curte din cauza deschiderii frontului stradal 

sau configurația terenului.  

 Se propune introducerea unor reglementări precise care să menționeze termenul în care va avea 

loc ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar; întârzierea ridicării autovehiculului într-un termen 

rezonabil, transformă posesorul abonamentului de parcare în contravenient, acesta fiind nevoit să ocupe 

un alt loc de parcare.  

 În ceea ce privește indexarea anuală a tarifelor cu rata inflației, se consideră că este necesară 

aprobarea modificării sau actualizării tarifelor tot prin hotărâre de consiliu local, așa cum va fi aprobat 

prezentul Regulament.  

 Se face mențiunea ca în cazul intervenirii unor modificări care au ca și consecință pierderea 

abonamentului, restituirea sumei de bani aferente perioadei rămase să se realizeze din oficiu, nu la cerere.  

   

 Doamna Ana Loredana RADU, prin mesajul trimis pe e-mail, face o propunere de tarifare în 

funcție de zonă. Astfel, sunt propuse următoarele tarife:  
- pentru zona A, s-a propus maxim 999 lei/an față de 1500 lei, suma propusă în Regulament; 
- pentru parcările rezidențiale s-a propus suma de 200 lei/an, față de 150 lei, suma propusă în 

Regulament;  
- pentru abonamentul de parcări publice pentru perioada 16.30 – 8.00, se consideră suma din Regulament 

prea mică; 
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- pentru zona străzii Dumitru Ivanov, aflată în zona B de impozitare, dacă se vor face locuri de parcare 

până la Vard, ar fi mai corect ca această stradă să fie inclusă în zona C. 
 

 La dezbaterea publică s-au prezentat domnul George ȘINGHI, Viceprimarul Municipiului Tulcea, 

domnul Dragoș SIMION, Viceprimarul Municipiului Tulcea, domnul Cezar MARIN, Consilier Local, 

domnul Dorin ȚIU, Consilier Local, doamna Simona DONOSE,  consilier Cabinet Primar, Loredana 

DROBOTĂ, Șef Birou Parcări, domnul Costel RAICU, cetățean al Municipiului Tulcea, domnul Viorel 

SPÂNU, cetățean al Municipiului Tulcea, domnul Dumitru TĂNASE, cetățean al Municipiului Tulcea, 

domnul Alexandru MANOLE, cetățean al Municipiului Tulcea, domnul Doru BRĂDATAN, cetățean al 

Municipiului Tulcea, domnul Răzvan GAVRILĂ, reprezentant al asociațiilor de proprietari, domnul Ion 

ZAHARIA, cetățean al Municipiului Tulcea, reprezentanți ai presei locale, doamna Valentina BĂRARU-

TIMOFTE, consilier juridic Oficiul de Administrație Publică Locală.  
 

 Domnul Costel RAICU începe discuția cu mențiunea ca nu ar trebui să se scoată la licitație 

parcările care aparțin deja unor persoane care au contract pe care îl reînnoiesc în fiecare an, unii dintre 

aceștia având locurile de parcare de mai bine de 15 ani. Dacă se vor scoate la licitație aceste locuri de 

parcare vor exista certuri între vecini.  
 Domnul Viceprimar George ȘINGHI spune că din anul 2007 până acum, numărul de mașini a 

crescut foarte mult, iar numărul de parcări este limitat. Prin investiții, numărul locurilor de parcare va 

crește.  
 Domnul Ion ZAHARIA, reprezentantul Asociației 2001, dorește să atragă atenția asupra a trei 

situații:  
- dacă cei care au trimis solicitări de prelungire a contractului pentru locul de parcare au primit răspunsuri 

scrise prin care sunt informați că acestea nu vor mai fi prelungite; 
- cine are prioritate în cadrul licitației de atribuire a locurilor de parcare; 
- ce face beneficiarul locului de parcare, obținut în urma licitației, dacă locul lui este ocupat. 
 Domnul Dumitru TĂNASE dorește să scoată în evidență faptul că există persoane care lasă 

autovehiculule pe locuri de parcare care nu le aparțin, pentru perioade lungi, uneori pentru 2 – 3 luni. De 

asemenea, spune ca ar trebui să existe drept de preempțiune pentru cei care au avut locuri de parcare 

obținute legal.  
 Domnul Răzvan GAVRILĂ nu este de acord cu părerea domnilor, consideră că e normal ca toată 

lumea să aibă aceleași drepturi și o licitație care să pornească de la 0 este binevenită.  
 Domnul Ion ZAHARIA dorește să știe cum a fost stabilită limita de 30 m de limita blocului 

pentru atribuirea locurilor de parcare. Doamna Loredana DROBOTĂ răspunde că această limită a fost 

stabilită încă din vechiul Regulament de acordare a parcărilor de reședință și aceasta este limita de 

distanță pe care o folosesc majoritatea localităților din țară.  
 Domnul Dumitru TĂNASE spune că Primăria Municipiului Tulcea trebuie să fie atentă la 

acordarea autorizațiilor de construire, astfel încât acestea să nu mai fie acordate dacă nu există parcări în 

proiect. De asemenea, dânsul solicită ca cetățenii care identifică locuri de parcare în municipiu, să poată 

să informeze Primăria, astfel încât să se creeze noi locuri. Propune desființarea blocatoarelor și 

intervalele orare; cetățenii care parchează în locul altor beneficiari să lase numărul de telefon pe bord 

pentru a putea fi sunați să mute autovehiculele când aceștia ajung acasă.  
 Domnul Răzvan GAVRILĂ dorește să știe dacă în aplicație se poate vedea proprietarul mașinii. 

Domnul Viceprimar George ȘINGHI răspunde că nu este legală această solicitare, însă oricine poate suna 

la dispeceratul Poliției Locale să afle dacă proprietarul mașinii respective are abonament, poliță R.C.A. și 

I.T.P. valabile, fără a-i fi dat numele proprietarului. Domnul Răzvan GAVRILĂ spune că în momentul 

licitației ar trebui să fie afișată suma maximă licitată pentru fiecare loc de parcare în parte.  
 Domnul Viceprimar Dragoș SIMION precizează că locuitorii cartierului Dallas au discutat și s-au 

înțeles asupra locurilor de parcare, stabilindu-le pe cale amiabilă. Pentru decongestionarea traficului 
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trebuie create noi locuri de parcare. De asemenea, domnul Viceprimar atrage atenția asupra inechității 

participării la licitație a societăților comerciale, care au putere financiară mai mare, împreună cu 

persoanele fizice.  
 Domnul Viceprimar George ȘINGHI spune că aplicația este deja gata, însă se așteaptă aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcări publice cu plată și de reședință din 

Municipiul Tulcea. Aplicația este transparentă, va fi egalitate pentru toată lumea. De asemenea, banii 

obținuți în urma licitației vor fi folosiți doar pentru realizarea unor noi locuri de parcare.  
 

 În cadrul ședinței, domnul Cezar MARIN, Consilier Local, propune o serie de modificări  

Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcări publice cu plată și a parcărilor de 

reședință.  
 Astfel, se propune modificarea alineatului (u) din cadrul art. 5 după cum urmează:  
 „Utilizarea parcărilor de reședință – folosirea de către utilizator a unui parcaj în scopul parcării 

autovehiculelor, astfel: 
a. gratuit pentru autovehiculele ce deservesc persoanele cu dizabilități; 
b. gratuit pentru toate autovehiculele în intervalul orar 8.00 – 16.30; 
c. cu plata, în intervalul 16.30 – 8.00”. 
 O alta modificare se referă la art. 8, și anume: „În parcările publice cu plată, cu excepția 

parcărilor PARK&RIDE, este interzisă parcarea următoarelor vehicule: urmând punctele a), b) și c) 

menționate la propunerea anterioară”.  
 La art. 9, se propune completarea lit. c), textul propus a fi folosit în locul tichetului de parcare 

fiind „tichetul de parcare / abonament de zi / abonament de noapte”.  
 O altă modificare propusă de către domnul Cezar MARIN se referă la art. 14, lit. a) unde trebuie 

precizat că abonamentele la care face referire sunt doar de zi. Propune introducerea literei d) cu 

următorul conținut:  
 „Abonamentul de zi sau de noapte din: 
1. zona A poate fi folosit și în zona B și în zona C; 
2. zona B poate fi folosit și în zona C; 
3. zona C poate fi folosit doar în zona C.” 
 Implicarea Asociațiilor de Proprietari, menționată la art. 23, alin (4) nu este considerată necesară, 

D.I.A.P.-ul putând gestiona situația.  
 Pentru art. 24, ce implică și modificarea Anexei 3, se propune următoarea formulare:  
„(1) Atribuirea locurilor de parcare prin repartiție directă se realizează doar în situația în care numărul 

solicitanților este mai mic sau egal cu numărul locurilor de parcare. Atribuirea fizică a locului de parcare 

se va face în funcție de distanța cea mai scurtă față de domiciliul solicitantului.  
(2) Când numărul de solicitări este mai mare decât numărul locurilor de parcare, atribuirea se face prin 

licitație on-line. La finalizarea licitației, locurile se atribuie descrescător sumei licitate până la 

completarea numărului de locuri scoase la licitație. Atribuirea fizică a locului de parcare se va face în 

funcție de distanța cea mai scurtă față de domiciliul solicitantului.” 
 Pentru art. 32, alin. (4), se propune următoarea reformulare:  
 „În cazul producerii unor eventuale daune, furturi, incendii la autoturisme în incinta parcărilor de 

reședință, D.I.A.P. nu răspunde juridic dacă are montate camere de supraveghere și poate pune la 

dispoziția păgubiților sau organelor de cercetare penală înregistrările solicitate.” De asemenea, art. 36 ar 

trebui să completeze drepturile utilizatorilor locurilor de parcare cu următoarele: „Să i se pună la 

dispoziție de către proprietar / administrator în caz de furt, incendiu sau alte situații excepționale similare, 

imaginile înregistrate de către camerele de supraveghere montate în parcarea de reședință.” Mai mult, art. 

37 trebuie să completeze obligațiile proprietarului / administratorului cu: „Să monteze camere de 

supraveghere pentru monitorizarea activităților desfășurate în parcarea de reședință. Montarea și ținerea 
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în stare de funcționare a acestora îl exonerează de orice răspundere materiale față de mașinile din 

parcarea de reședință.” 
 În final, domnul Cezar MARIN propune reformularea art. 57, astfel: „Abonamentele de parcare 

eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament își pierd valabilitatea, se restituie banii 

pentru perioada rămasă și se atribuie locurile în noile condiții prevăzute în prezentul Regulament.” 
  
 Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, procedura de consultare publică se 

încheie, proiectul de hotărâre urmează a fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea şi aprobat în plenul acestuia. 
Minuta a fost încheiată astăzi, 26.05.2022, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea în conformitate 

cu art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 
 

      

Leventh IUSUF, Secretar General 
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