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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU                                                                        A N E X Ă 
MUNICIPIUL ONEŞTI                                                          la Hotărârea nr.25 
CONSILIUL LOCAL                                                            din 28 februarie 2013 

 
 
 

REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Oneşti 

 
 
 

 Prezentul regulament se emite în baza competenţelor generale pe care Consiliul local 
Oneşti în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, în scopul asigurării, organizării 
şi funcţionării parcărilor publice, pe bază de abonament. 

 
CAPITOLUL I.DISPOZITII GENERALE 

 
Art.1 (1) În sensul prezentului regulament parcările sunt spaţii amenajate, delimitate prin 
marcaje orizontale, perpendiculare sau oblice, faţă de marginea părţi carosabile a drumului şi 
semnalizate prin indicatoare cu simbolul ˇparcareˇ P. 
           (2) Astfel cum au fost definite în alin.(1), se amenajează şi în afara părţi carosabile, 
delimitată prin linie aplicată pe întreaga lungime a zonelor de parcare, stabilite în concordanţă 
cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice şi ale regulamentului de aplicare a acesteia. 
Art.2 (1) Parcările publice din municipiul Oneşti pot fi utilizate contra cost prin plata anuală a 
abonamentelor, conform prezentului regulament. 
          (2) Tariful abonamentului se aprobă anual de Consiliul local Oneşti, şi constituie venit la 
bugetul local al municipiului Oneşti. 
          (3) Nominalizarea, delimitarea  şi atribuirea locurilor de parcare ce fac obiectul 
prezentului regulament, precum şi imobilele arondate fiecărei parcări se stabilesc prin 
dispoziţie a Primarului. 
Art.3 Distemul de parcări se aplică în Municipiul Oneşti prin SC Domeniu Public şi Privat 
Oneşti SA, în calitate de gestionar al serviciului de administrarea a domeniului public şi privat. 
 

CAPITOLUL II. REGULI PRIVIND FUNCTIONAREA PARCARILOR 
 

Art. 4 Locurile de parcare vacante din parcările publice, ce aparţin domeniului public sau 
privat al municipiului Oneşti, vor fi atribuite pe bază de abonament, cu prioritate persoanelor 
fizice care au domiciliul stabil în apropiere (imobilele adiacente parcajului) si care au în 
proprietate sau achiziţionate în regim leasing, un autoturism cu inspecţia tehnică periodică în 
valabilitate si nu mai deţin alt loc de parcare sau garaj. 
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Art. 5 Abonamentele vor fi emise pe baza cererii aprobate de către primar, care se depun 
anual. 
Art. 6 Abonamentul este valabil anual si se plăteste până la data de 31 martie a anului în curs. 
În situaţia în care se constată nerespectarea condiţiilor initiale de alocare a locului de parcare 
sau neplata acestuia la termenul stabilit, se va retrage abonamentul pe perioada derulării 
acestuia, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condiiile prezentului 
regulament. 
Art. 7 Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane, cu 
consimţământul abonaţilor este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi conduce la 
retragerea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, urmând ca locul de 
parcare devenit vacant să fie realocat în condiţiile prezentului regulament. 
Art. 8 Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de 
înmatriculare pentru care sunt eliberate, acestea nefiind transmisibile. Nerespectarea acestei 
prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului pe perioada derulării acestuia, 
urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condţiile prezentului regulament. 
Art. 9 Schimbul de locuri de parcare între abonaţi se realizează în baza unei cereri scrise şi 
aprobate de Primăria Municipiului Oneşti, la care se vor fi anexate abonamentele în original. 
În cazul autoturismelor înmatriculate în Uniunea Europeană, va fi prezentată o traducere 
legalizată a certificatului de înmatriculare al autoturismului în limba română. 
Art. 10 Pentru prelungirea anuală a abonamentelor este obligatorie prezentarea în original a 
cărţii de identitate a abonatului, a certificatului de înmatriculare al autoturismului din care să 
rezulte inspecţia tehnică periodică valabilă si abonamentul de parcare eliberat în anul anterior. 
Art. 11 În caz de deces al titularului, abonamentul poate fi eliberat pe numele unui mostenitor 
care îndeplineste condiţiile prevăzute din regulament. 
Art. 12 După expirarea termenului de plată, la solicitare, poate fi facută schimbarea locului de 
parcare cu un alt loc rămas disponibil. 
Art. 13 Abonamentele emise pentru terenul ocupat cu parcări, si care face obiectul legilor 
fondului funciar sau al Legii nr.10/2001, vor fi retrase unilateral, în baza actelor doveditoare 
privind proprietatea privată. 
Art. 14 Abonatul are obligaţia de a asigura curăţenia şi dezăpezirea pe locul de parcare 
conform regulamentelor în vigoare. 
Art. 15 Parcările publice pot fi utilizate doar pentru parcarea autoturismelor.   
Art. 16 Pe timpul parcări, abonamentul se poziţionează în mod obligatoriu în interiorul 
vehiculului, pe bord sub parbriz, astfel încât toate elementele inscripţionate să fie vizibile. 
Art. 17 Marcajele privind delimitarea locului de parcare sunt efectuate de către SC Domeniu 
Public şi Privat Oneşti SA. 
Art.18 Este interzisă efectuarea de alte marcaje sau semne decât cele efectuate de SC 
Domeniu Public şi Privat Oneşti SA. 
Art.19 Este interzisă schimbarea destinaţiei terenului ocupat cu parcare, sub sancţiunea 
retragerii unilaterale a abonamentului. 
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CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 20 În cazul executării unor lucrări de utilitate publică sau organizarea unor acţiuni de 
interes public , locurile de parcare vor fi eliberate de către deţinătorii abonamentelor , la 
solicitarea Primăriei municipiului Oneşti. 
Art.21 Vehicolelor abandonate în parcările publice li se vor aplica prevederile în materie 
aflate în vigoare. 
Art.22 Constituie contravenţie în baza art.2, alin(2) din Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 
săvârşite de către persoanele fizice sau juridice, contraveniente, proprietari sau deţinători cu 
orice titlu al vehiculului, următoarele fapte : 
a) Staţionarea pe locurile de parcare rezervate prin abonament ; 
b) Staţionarea în spaţiul de parcare cu abonament expirat sau cu abonament eliberat pentru alt 
vehicul ; 
c) Nerespectarea obligaţiei de a menţine curăţenia şi dezăpezirea locului de parcare ; 
d) refuzul de eliberare a locului de parcare, în cazul executării unor lucrări de utilitate publică 
sau organizarea unor acţiuni de interes public la solicitarea Primăriei municipiului Oneşti ; 
e)aplicarea de marcaje sau alte semne pe locul de parcare, altele decât cele efectuate de către 
SC Domeniu Public şi Privat Oneşti SA. 
Art.23 (1) Constituie contravenţie şi se sacţionaeză cu amendă de la 100-1000 lei faptele 
prevăzute la art.22. 
             (2) Constatarea contravenţiilor şi stabilirea sancţiunilor se face de către împuterniciţi 
prin dispoziţie a Primarului municipiului Oneşti. 
             (3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la dala luării la 
cunoştinţă a procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Ene Gheorghe 

 
 
 
 

                            Contrasemnează,  
                                             Secretarul Municipiului,  

                                                                                        Cons. jur. Daniel Spânu  
 


