
A N U N Ţ  
20.01.2021 

 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind 
transparența decizională în administraţia publică, republicată, se propune  spre 
dezbatere  publică   textul complet al : 

- PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   nr. 544/29 din 20.01.2021 privind 
desființarea parcărilor de reședință și    modificarea Regulamentului  de 
organizare şi funcţionare a sistemului de parcare  în oraşul Slănic, însoțit de 
referatul de aprobare  nr. 545/30 din 20.01.2021 al inițiatorului proiectului de 
hotărâre – consilier local Popescu Sorin,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi 
supus  spre aprobare  Consiliului Local  al orașului Slănic  

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei orașului Slănic  din 
strada Alexandru Odobescu nr.2 în data de  20.01.2021, și pe site-ul instituției 
www.primariaslanic.ro , secțiunea anunțuri   
 
Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot 
trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire 
la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei orașului Slănic  – 
Registratură    respectiv   în format electronic pe adresa  de e-
mail contact@primariaslanic.ro , până pe data de 22.02.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROIECT DE  HOTĂRÂR E  nr 544/29 din 20.01.2021  

privind desființarea parcărilor de reședință și    modificarea Regulamentului  de organizare 
şi funcţionare a sistemului de parcare  în oraşul Slănic 

            Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ ;  
            Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de domnul Popescu Sorin  nr. 545/30 
din 20.01.2021,    Raportul de specialitate , cu privire la oprtunitatea şi necesitatea modificării  
Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare  în oraşul Slănic, aprobat 
prin HCL 38/2019, nr. ________ din ____________2021; 
           Având în vedere prevederile: 

- art.5, pct.1 , lit. j) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniul public si privat de interes local, cu modificările si 
completările ulterioare; 

- art.23, alin. (1), lit. c), alin.(4) ,   art. 24, art.51, art.52 şi art.54  din Anexa nr. 1 la H.G. 
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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.33 din O.G.nr.43/1997 , privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          În temeiul art. 139, alin (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1.  Incepând cu data de 01.03.2021 se desființează parcările de reședință 
amenajate pe teritoriului orașului Slănic, care devin parcări publice fără plată. 

          Art. 2. Se aprobă modificarea Regulamentului   de organizare şi funcţionare a 
sistemului de parcare  în oraşul Slănic , aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.38 din 
30.08.2019, după cum urmează: 

          CAPITOLUL II. , art.2 se modifică și va avea următorul conținut : 
,, În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel:  

Parcare publică – totalitatea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public si privat al 
oraşului Slănic. 

Parcare publică cu plată – acele spaţii de interes public destinate parcării 
autovehiculelor pentru care se percep tarife orare/zilnice. 
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Parcările publice fără plată – sunt acele spatii, de interes public, destinate parcarii 
autovehiculelor pentru care nu se percep tarife de parcare. De aceste spatii de parcare vor 
beneficia toti posesorii de autovehicule din oraş sau din afara lui. 

 Tichet de parcare - document (bon cu valoare fixa) eliberat de casierul sau de 
distribuitorul de tichete de parcare, in parcarile cu plata special amenajate. 

Aparat de autotaxare sau distribuitor de tichete de parcare – aparat ce elibereaza 
conducatorului auto tichetul de parcare .,, 

        CAPITOLUL  III  se abrogă 

         CAPITOLUL  IV se abrogă 

         CAPITOLUL V , art.22 se modifică și va avea următorul conținut: 

 ,,  Parcările publice cu plată vor fi utilizate pe bază de: 
- Tichet  de parcare  - 10 lei /zi/autoturism 
- tichet de parcare -50 lei/zi/autocar ,,  

          CAPITOLUL VI, art.31 lit.a) se abrogă 

           CAPITOLUL VI, art.32, lit a)  se modifică și va avea următorul conținut: 

,, Amendă de la 100 lei la 200 lei pentru faptele prevăzute la lit.  d, e, g și i; ,, 

 
           CAPITOLUL VII, art.38, lit   se modifică și va avea următorul conținut: 

,, Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 01.03.2021. ,, 

          Art. 3. Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului orașului 
Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a aparatului de specialitate al 
primarului  oraşului Slănic  

 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                 SECRETAR general al oraşului , 
                                                                                                                                                                           
Slănic, 28 ianuarie 2021 

Nr. ____                     
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  __ voturi  „pentru”,__ „împotrivă” şi __ „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: __, cvorum necesar:___ (majoritate simplă) 

INIŢIATOR 

CONSILIER LOCAL 

     SORIN POPESCU 
 

 



Nr 545/30 din 20.012021 

 

 

                                                                       REFERAT DE APROBARE 

 

                         TITLUL ACTULUI ADMINISTRATIV 

         Proiect de hotărâre privind desființarea parcărilor de reședință și    modificarea 
Regulamentului  de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare  în oraşul Slănic 

 

        MOTIVUL EMITERII ACTULUI ADMINISTRATIV 
 

           Avand in vedere faptul ca  numărul parcarilor de reședință sunt insuficiente , iar actualii 
deținători își rezervă locurile de parcare abuziv cu diferite obiecte, în perioade lungi de timp  
astfel creându-se blocaje în ceea ce privește accesul  autospecialelor de salubritate , marfă, 
telecomunicații,  ambulanță etc. De asemenea,  au fost înregistrate numeroase situații 
conflictuale între chiriașii locurilor de parcare si persoanele care solicita acces temporar la 
locurile de parcare , propun spre aprobare următoarele : 

- Desființarea  parcările de reședință amenajate pe teritoriului orașului Slănic, care să devină  
parcări publice fără plată. 

- Modificarea și actualizarea  Regulamentului   de organizare şi funcţionare a sistemului de 
parcare  în oraşul Slănic , aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.38 din 30.08.2019,  

- Actualizarea tarifelor din tichetele de parcare , pentru recuperarea sumelor care nu se vor 
mai încasa în anul 2021 prin închirierea parcărilor de reședință și majorarea veniturilor la 
bugetul local  

-  Tichet  de parcare  - 10 lei /zi/autoturism 
-  tichet de parcare -50 lei/zi/autocar ,,  

 

INITIATOR: 

CONSILIER LOCAL:   POPESCU SORIN 

                                                                                    

 


