
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETULPRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului privind administrarea parcarilor

prevazute cu parcometre aflate pe domeniul public al Municipiului Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.2.769/21 ianuarie 2021 al
membrilor Comisiei de specialitate administratie publica locala, juridic, relatii cu
publicul, servicii si comert s.a.m.d., prin care propun aprobarea Regulamentului
privind administrarea parcarilor prevazute cu parcometre aflate pe domeniul public
al Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.2.770/21 ianuarie 2021, promovat de Directia investitii din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.2.907/22 ianuarie 2021, promovat de Directia Politia locala din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.2.908/22 ianuarie 2021, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.2.930/22 ianuarie 2021, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, finan{e, programe finan{are europeana,
administrarea domeniului public $i privat sj agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.2.931/22ianuarie2021;

- Nota de fundamentare a Compartimentului investitii, inregistrata sub
nr.29.685/17 decembrie 2020;

In conformitate cu prevederile:
- art.l28, alin.(l), lit."d" din O.U.G. nr.l95/2002 privind circulatia pe

drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.l6, alin.(l) din O.G. nr. 2/2001 privind regimuljuridic al contraven^iilor,

cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."c" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3), lit."g" din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,



Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba Regulamentul privind administrarea parcarilor prevazute
cu parcometre aflate pe domeniul public al Municipiului Campina, conform
ANEXEI nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Parcarile prevazute la art.l se indentifica conform Anexei nr. 2, care
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institupei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei investi|ii;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului urbanism $i amenajarea teritoriului.

Pre$edinte de
Consilier,

Davidescu Florin

Contrasemneaza,
SecretarGeneral,

Moldoyeanu Elena

Campina, 28 ianuarie 2021
Nr.l6



ANEXA nr.l
la H.C.L. nr.l6/28 ianuarie 2021

Presedinte de sedin^a,

REGULAMENT
privind administrarea parcarilor prevazute cu parcdMitre aflate

pe domeniul public al Municipiului Campina

CAPITOLUL I. - DISPOZIJII GENERALE
Art.l.
1) Prezentul regulament impreuna cu anexele lui reglementeaza modul de

gestionare si de funcJionare al sistemului de parcare prevazut cu parcometre in
Municipiul Campina si reprezinta cadrul juridic care defineste raporturile dintre
Municipiul Campina si proprietarul/$oferul autovehiculului care ocupa temporar
domeniul public.

A.

(2) In sensul prezentului regulament urmatorii termeni se defmesc astfel:
a) zona sta{ionare - sector al domeniului public destinat sta|ionarii

autovehiculelor, delimitat prin marcaj rutier longitudinal, aflat intre partea
carosabila a drumului si zona pietonala;

b) parcare - sector al domeniului public amenajat, utilizat in scopul
sta$ionarii autovehiculelor, conform OUG 195/2002 cu modificari si completari
uterioare, privind circulatia pe drumurile publice;

c) taxa - reprezinta contravaloarea ocuparii de catre un autovehicul, a
parcarii pe durata determinata, in locuri semnalizate cu indicatoare ,,Parcare cu
plata";

d) tichet de parcare - legitimatie ce atesta plata taxei de parcare pe perioade
determinate si a carei validare da dreptul posesorului sa stationeze legal m perioada
indicata pe tichetul respectiv;

e) validarea tichetului - validarea inseamna depunerea tichetului de parcare
sub parbrizul autoturismului, la loc vizibil, tichetul de parcare indica luna, ziua, ora,
minutul la care incepe perioada parcarii si intervalul de timp pentru care este valabil
tichetul de parcare;

f) nota de tnstiintare -un act de constatare a faptei prin care s-au mcalcat
Instructiunile, act emis la fata locului de catre angajatul desemnat;

g) utilizator - proprietarul sau conducatorul autovehiculului care se afla oprit in
parcarile aflate pe domeniul public, persoana fizica saujuridica;

h) loc de parcare - spatiul din parcare delimitat prin marcaj rutier;
i) sistem de plata prin SMS - reprezinta un sistem de plata a parcarii cu

ajutorul telefoniei mobile pentru timpul efectiv de parcare, masurat in ore.
Art.2. - In parcarile dotate cu parcometre se vor amplasa indicatoare de

circula$ie, "Zona de staponare cu durata limitata" (la intrarea Tn zona) si "Sfar$it
zona de sta^ionare cu durata limitata" (la iesirea din zona) cu panouri adi$ionale
"Parcare cu plata" si "Program de functionare parcometru, de luni pana vineri in
intervalul orar 07,00-19,00". Locurile de parcare cu plata vor fi semnalizate
corespunzator, potrivit legislatiei rutiere in vigoare.



Art.3. - Conform H.C.L. nr.34/27.03.2003 locurile special
parcare cu plata in care s-au montat parcometre sunt urmatoarele:

Nr.

1

2

3

4

5

6

Denumirea strazii

Tronson A (cuprins intre
intersectia cu str. Mihail
Kogalniceanu si str.
Soarelui)
Tronson B (cuprins intre
str.Mihail Kogalniceanu si
accesul auto de
aprovizionare la spatiile
comerciale existente
Tronson C (str.Republicii-
pe partea stanga pana la al
doilea acces auto la
Colegiul National "Nicolae
Grigorescu")
Tronson D (str.Republicii -
pe partea dreapta)
Tronson E (str.Republicii,
Colegiul National "Nicolae
Grigorescu")
Tronson F (str.Republicii-
pe partea dreapta, in
dreptul caselor)

ZONA

001

002

003

005

003

004

Nr. locuri de
parcare

21

8

20

45

4

14

Nr. locuri de
parcare pt.
persoane
cu handicap

1

3

T -l*r- ' r '"TT-' .". '. 7 r

- : 'r-' : --f' '' ' , S '

Nr. ' locuri parcare
abonament

Art.4. - Parcarea autovehiculelor in zonele prevazute la art.3 este
regulamentara daca utilizatorul respecta prevederile art.l46 din Regulamentul de
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.l95/2002 privind circulatia pe
drumurile publice, modificata, aprobat prin H.G. nr.l391/2006 si mdeplineste
cumulativ urmatoarele obligatii:

a) achizitioneaza tichetul de parcare sau transmite un mesaj prin SMS
pentru plata parcarii, inainte de ocuparea locului de parcare sau in max. 10 min. de
la expirarea timpului afisat pe tichetului anterior achizitionat;

b) ocupa un loc de parcare regulamentar potrivit art.3 fara a depasi
marcajele existente in zonele de stationare/parcare;

c) nu depa$e$te timpul de sta^ionare la care are dreptul potrivit termenului
de valabilitate al tichetului sau timpului achitat prin SMS sau aplicatie;

d) nu stationeaza pe un loc de parcare rezervat persoanelor cu handicap,
fara o autorizatie in acest sens;

e) afi$eaza pe bordul autoturismului, la vedere, tichetul/legitima^ia pentru
persoane cu handicap pentru locurile rezervate, astfel incat toate datele inscrise sa
fie vizibile.

Art.5.(l) - Sunt interzise orice modalitati privind inchiderea/ blocarea/
restrictionarea circula$iei vehiculelor ori a pietonilor, depozitarea sau lasarea de
materiale ori obiecte in parcarile amenajate $i semnalizate corespunzator pe partea
carosabila, pe trotuare si pe spatiile verzi aflate in zona acestora.



(2) - Se interzice conducatorului autovehiculului si
timpul opririi sau sta^ionarii sa deschida sau sa lase deschise
coboare fara sa se asigure ca nu creeaza un pericol pentru circula^ie.;| ';;' ' y ^ , ; j

(3) - Conducatorul care sta^ioneaza cu autovehiculul trebuie sa
opreasca motorul, sa introduca maneta intr-o treapta de viteza, sa puna in func^iune
dispozitivele de franare, de sta^ionare si antifurt si sa incuie usile.

(4) - Parcarile publice cu plata nu sunt pazite. Pentru a preveni furturile
din autovehicule utilizatorii parcarilor trebuie sa verifice daca portierele sunt mchise
si asigurate si daca este activat sistemul de alarma sau trebuie sa foloseasca sistemul
mecanic antifurt (portiere, portbagaj, capota, motor, bu$on de benzina, rop, volan,
pedale) atunci cand autovehiculul urmeaza sa fie parcat mtr-un loc nesupravegheat.
Utilizatorii parcarilor trebuie sa-$i asigure autovehiculul chiar daca lipsesc din el
doar cateva minute $i nu trebuie sa lase la vedere in interiorul ma^inii diverse
bunuri, valori sau inscrisuri care ar putea tenta (aparate, bani, obiecte sau
imbracaminte etc.).

Art.6. - Salubrizarea parcarilor publice se va efectua de operatorul serviciului
de salubrizare.

Art.7. - La expirarea timpului de parcare taxat inscris pe tichetul de parcare
afisat la vedere, de^inatorul autovehiculului este obligat sa paraseasca parcarea.

CAPITOLUL II. - TAXE SI MODALITATI DE ACHITARE A
ACESTORA

Art.8.(l) - Achitarea contravalorii timpului de parcare se poate realiza prin
urmatoarele modalitati:

a) achizi{ionarea de tichete de parcare de la parcometrele amplasate in zona;
b) telefon mobil (plata prin SMS);
c) aplicatie UPPARK;
d) achizitionare directa a tichetelor de parcare prin personalul angajat al

parcarii in situatia in care nu functioneaza parcometrele.
(2) - Sunt exceptate de la plata taxei de parcare:
a) vehiculele de intervenJie (salvare, SMURD, pompieri, poliJie,

jandarmerie, poli^ie locala, M.Ap.N.) aflate in misiune;
b) vehiculele destinate serviciilor de utilitaJi publice (salubrizare, apa-

canal, energie electrica, gaz, telefonie, cablu, etc.) pe durata lucrarii sau a
intervenJiei;

c) autovehiculele apar|inand persoanelor cu handicap, in func^ie de
locurile rezervate si semnalizate in acest sens;

d) autovehiculele aflate in proprietatea/utilizarea Primariei
Municipiului Campina sau institutilor publice din subordinea autoritatilor publice
locale, in timpul programului de lucru.

Art.9.(l) - Autotaxarea prin achizitionarea tichetelor de parcare si
modalitatile de achitare a acestora se realizeaza prin efectuarea succesiva a
urmatoarelor opera^iuni:

a) - Dupa oprirea autovehiculului in spaJiul special amenajat pentru
parcare se utilizeaza parcometru (aparat de taxare) prin introducerea
monedelor/bacnotelor.

b) - Se selecteaza durata parcarii pentru un interval de minim 1 ora.



c) - Tichetul de parcare emis se va pozu;iona in
interiorul autovehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel in$it.
inscriptionate sa fie vizibile din exterior. Daca nu se poate
parcare, se aplica sanc^iunile prevazute de prezentul Regulament.| 'i;

d) - Tichetul de parcare este valabil pentru intreaga durata de timp
platita de minin 1 h in parcarea respectiva sau in celelalte parcari prevazute la art.3,
in intervalul de timp pentru care s-a achitat taxa de parcare.

e) - Mesajele text (SMS) sunt instrumente de plata a parcarilor pentru
parcari de minim lh , care se materializeaza prin trimiterea unui mesaj text (SMS)
ce cuprinde numarul de inmatriculare a autovehiculului, la un numar scurt de
telefon 7442. Beneficiarul va primi ulterior un mesaj de confirmare a efectuarii
platii care cuprinde costul stationarii, ora si minutul la care expira timpul de
parcare.

(f) - Aplicatia mobila pentru plata parcarii cu cardul permite
beneficiarului achitarea taxa pentru utilizarea locului de parcare, prin intermediul
unei aplicatii mobile care poate fi descarcata din platformele googleplay (Android)
si appstore (IoS) - Aplicatia UPPARK

(2) - Achizitionarea directa a tichetelor de parcare de catre utilizator de
la personalul angajat al parcarii este posibila in cazul in care automatele de parcare
nu functioneaza din diferite motive.

(3) - Perioada pentru care este obligatorie achizitionarea si afisarea
tichetului de pacare se incheie la ora 19,00, de luni pana vineri.

(4) - Sambata si duminica sau de luni pana vineri in afara intervalului
07,00-19,00 nu se va taxa parcarea chiar daca se face apel.

Art.lO. - Valorile tichetelor de parcare aplicabile in zonele de stationare
pentru autovehicule este de 2,50 lei/ora, conform H.C.L. nr.l72/23 decembrie 2020
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Campina, pentru anul
fiscal 2021, indiferent de modalitatea prin care acesta a fost achizitionat.

Art.ll. - Toate taxele se ajusteaza anual, odata cu taxele si impozitele locale.

CAPITOLUL III. - CONTROLUL, CONSTATAREA $I
SANCJIONAREA NERESPECTARII PREVEDERILOR
PREZENTULUI REGULAMENT

Art.l2.(l) - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in cuantum
de 290 lei, fapta conducatorului auto de a ocupa locul de parcare fara a efectua plata
taxei.

(2) - Valoarea amenzii va fi achitata la casieria Directiei Economice a
Primariei Campina.

Art.l3.(l) - Angajatii desemnati verifica daca conducatorii auto au achitat
taxa pentru utilizarea parcarii si emit notele de instiintare la fata locului pe baza
mijloacelor de control din dotare.

(2) - Notele de instiintare privind incalcarea regulamentului, eliberate
de imprimantele mobile din dotare, semnate de angajat, vor fi afisate pe parbriz sau
inmanate direct conducatorului auto. Acesta este obligat ca in termen de 48 de ore sa
se prezinte la sediul Directiei Politia Locala, din str.l Decembrie 1918. fn cazul in
care conducatorul auto nu se prezinta, procesul verbal de contraventie va fi expediat
prin posta.



(3) - Personalul angajat al parcarii va fi sprijinit, de
locale sau ai institutiilor abilitate prin lege pentru mentinerea
pentrurespectareaprevederilorprezentuluiregulament.

Art.l4. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor e
Directiei Politia Locala cu respectarea Ordonantei Guvernului rir.2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV. - ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA SI
UTILIZAREA LOCURILOR SPECIAL AMENAJATE PENTRU
PARCARE CU PLATA

Art.l5.(l) - Obligatia de plata a taxelor prevazute in prezentul regulament se
aplica m zilele lucratoare intre orele 07,00-19,00.

(2) - Sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatori legale,
dispozitiile privind plata taxelor, nu se aplica.

Art.l6.(l) - Personalul angajat pentru supravegherea parcarilor cu plata are
urmatoarele obligatii:

a) sa verifice efectuarea platii taxei pentru locurile de parcare cu plata;
b) sa verifice starea de functionare a aparatelor de taxare si sa informeze firma

de mentenanta despre eventualele defectiuni care apar;
c) sa verifice umplerea cutiilor de monede si de bacnote si sa asigure

schimbarea acestora;
d) sa asigure schimbarea rolelor pentru tiparirea tichetelor din aparatele de

taxare.
(2) - Schimbarea cutiilor se va face in prezenta a 2 (doua) din

persoanele angajate pentru supravegherea parcarilor, precum si a unui reprezentant
al Politiei locale a Municipiului Campina.

(3) - Personalul angajat care deserveste parcarile cu plata are obligatia
de a purta ecuson. Ecusonul va contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

- denumirea angajatorului (Primaria Municipiului Campina);
- numele si prenumele angajatului;
- fotografia.

(4) - Angajatii parcarilor publice nu raspund de securitatea vehiculelor
^i a bunurilor aflate in interiorul acestora.

Art.l7. - Utilizatorii parcarilor din zona de aplicare a prezentului regulament
au urmatoarele obliga$ii:

a) sa obtina tichetul de parcare prin oricare dintre modalitatile prevazute;
b) sa respecte semnalizarea rutiera verticala ^i orizontala;
c) sa pastreze cura^enia in parcare;
d) sa expuna la loc vizibil, pe toata durata parcarii, tichetul de

parcare/legitimatia pentru persoane cu handicap pentru locurile rezervate;
e) sa asigure securitatea interioara a vehiculelor prin inchiderea geamurilor,

incuierea u$ilor, a capotei motorului $i a portbagajului, precum ^i prin punerea in
funcJiune a sistemului antifurt;

f) sa nu execute in perimetrul parcarii cu plata lucrari de reparaJii ^i intre^inere
a vehiculelor;

g) sa raspunda pentru toate deteriorarile cauzate dotarilor $i instala^iilor
parcarii ca urmare a unor manevre gre$ite;



h) sa nu sta^ioneze cu autovehicule care transporta produse
i) sa nu desfasoare activitati comerciale in locurile amenajate^%;papajpp--^ *
j) sa respecte si toate celelalte obligatii prevazute in prezentu|r^ul&wjj^tv | ']z

' * ' .--''y

CAPITOLUL V. - DISPOZIJII FINALE

Art.l8. - Prevederile prezentului regulament se aplica sJ autovehiculelor
destinate aprovizionarii, transportului de marfa sJ de taximetrie.

Art.l9. - Taximetrele sunt exceptate de la plata taxelor de parcare numai in
limitele statiilor taxi prevazute prin H.C.L. nr.47/31.03.2011.

Art.20. - Prevederile regulamentului de utilizare a parcometrelor aflate pe
domeniul public al Municipiul Campina, jud. Prahova intra in vigoare la data de
01.03.2021.



/'

REGULAMENTUL
DE EXPLOATARE A PARCARILOR $I ZONELOR DE STAJIONARE CU

PLATA AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CAMPINA,
JUD. PRAHOVA

Nr.
Crt.

1
2
3

4
5

Denumireastrazilor

STR,REPUBLICII NR.1
STR,REPUBLICII NR.2

STR,REPUBLICII F.N.(colegiu
Grigorescu)

STR,REPUBLICII NR.36
STR,REPUBLICII NR.16-18

Zona

001
002
003

004
005
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