
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modiflcarea si completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.l6/28 ian.2021
referitoare la aprobarea Regulamentului privind administrarea parcariIor

prevazute cu parcometre aflate pe domeniul public al Municipiului Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l4.722/6 aprilie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.l6/28 ian.2021 pentru
aprobarea Regulamentului privind administrarea parcariIor prevazute cu parcometre
aflate pe domeniul public al Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.l4.776/6 aprilie 2021, promovat de Directia investitii din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l4.777/6 aprilie 2021, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l4.778/6 aprilie 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, fman^e, programe finanJare europeana,
administrarea domeniului public sJ privat $i agricultura;

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d. ;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.l4.779/6aprilie2021;

- Hotararea nr.l6/28 ianuarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului
Campina privind aprobarea Regulamentului privind administrarea parcariIor
prevazute cu parcometre aflate pe domeniul public al Municipiului Campina;

In conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
- art.486, alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

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

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- 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.I. - Se aproba modificarea si completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.l6/
28 ianuarie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea parcarilor
prevazute cu parcometre aflate pe domeniul public al Municipiului Campina, dupa
cum urmeaza :

1. Art.3, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Nr.

1.

9̂. .

3.

4.

Denumirea stazii

Tronson A
(de la intersectia
str.Republicii cu
str.Mihail Kogalniceanu
pana la str.Soarelui)
Tronson B
(de la intersectia
str.Republicii cu
str.Mihail Kogalniceanu
pana la parcarea pietei
centrale)
Tronson C
(de la intersectia
str.Republicii cu str. 1 Mai
pana la intersectia
str.Republicii cu Calea
Doftanei - partea stanga)

Tronson C
(de la intersectia
str.Republicii cu str. 1 Mai
pana la intersectia
str.Republicii cu Calea
Doftanei - partea dreapta)

Zona

001

002

003

005

Nr.
locuri

de
parcare

21

go

24

59

Nr. locuri
de parcare
pt persoane

cu
handicap

1

3

Blocuri de Iocuinte
riverani

str.Republicii, nr.l,
bl.!2A

str.Republicii, nr.2,
bl.!3A

str.Republicii, nr.!9,
bl.!5C

str. Republicii, nr.30,
bl.!5E

str. Republicii, nr.32,
bl.!5F

str. Republicii, nr.34,
bl.!5G

2. Art.lO se modifica si se completeaza, si va avea urmatorul cuprins:
"Art.lO.(l) - Valoarea tichetelor de parcare aplicabila 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.

(2) - Pentru a facilita parcarea autoturismelor riveranilor persoane
fizice (locatari din zona parcarii), se stabilesc parcari pe baza de abonament, in
procent de 25% din numarul total de locuri existente in zonele de actiune ale
parcometrelor. Parcarile pe baza de abonament vor fi amenajate de Primaria
Municipiului Campina, cu avizul Politiei rutiere si vor fi semnalizate cu indicatoare
de parcare "Parcare cu plata", cu panouri aditionale cu inscriptia "Parcare pe baza de
abonament".

^,

In parcarile pe baza de abonament se interzice parcarea pe baza
de tichete de scurta durata, 30 min. sau 1 h si pe baza de legitimatii gratuite de
parcare cu exceptia locurilor rezervate persoanelor cu handicap care pot fi ocupate



pe baza legitimatiei pentru persoane cu handicap. Taxa de parcare in parcarile pe
baza de abonament este in valoare de 50 lei/an si se achita anticipat pentru perioade
de un semestru sau un an.

Abonamentul de parcare pentru riverani este valabil pentru
parcarea respectiva fara ocuparea unui loc de parcare in exclusivitate.

(3) - Plata unui abonament de parcare NU confera dreptul de utilizare
exclusiva a unui anumit loc de parcare. Detinatorul abonamentului are dreptul sa
parcheze autovehiculul intr-unul din locurile libere de parcare cu plata.

(4) - Taxa - abonamentul de parcare pentru riverani se plateste la
Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Campina, in numerar sau prin
card bancar, in baza unei solicitari scrise care va cuprinde datele de identificare ale
autovehiculului/autovehiculelordetinute".

3. Toate art. contrare Art.I, pct.2, se vor abroga.

4. AIin.(l) al art.l2 se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
"Art.l2.(l) - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in

cuantum de 290 lei, fapta conducatorului auto/riveranului de a ocupa locul de
parcare fara a efectua plata taxei/taxei - abonament pentru parcare riverani".

Art.II - Art.9 se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alin.(3) al art.9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.9, alin.(3) - Perioada pentru care este obligatorie achizitionarea si

afisarea tichetului de parcare se incheie la ora 18,00, de luni pana vineri".

2. Alin.(4) al art.9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.9, alin.(4) - Sambata si duminica sau de luni pana vineri in afara

intervalului 8,00 - 18,00 nu se va taxa parcarea chiar daca se face apel".

Art.III. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei investi|ii;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului.

Presedinte de $edin^a, Contrasemneaza,
Consilier, Secretar General,

Ene Bogdan - <^pnstantin Moldd^eanu Elena

Campina, 7 aprilie*2021
Nr. 58



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.l4.722/6aprilie2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.l

la H.C.L. nr.l6/28 ian.2021 pentru aprobarea
Regulamentului privind administrarea parcarilor prevazute cu parcometre

afIate pe domeniul public al Municipiului Campina

Subsemnatul Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul Municipiului Campina, in
conformitate cu prevederile art.l36, alin.(l) si alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si art.6,
alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, supun analizei si aprobarii Consiliului local proiectul de
hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.l6/
28 ian.2021 referitoare la aprobarea Regulamentului privind administrarea
parcarilor prevazute cu parcometre aflate pe domeniul public al Municipiului
Campina.

Prin H.C.L. nr.l6/28 ianuarie 2021 s-a aprobat Regulamentul privind
administrarea parcarilor prevazute cu parcometre, aflate pe domeniul public al
Municipiului Campina.

Cu ocazia punerii in aplicare a acestei hotarari, s-au inregistrat sesizari din
partea locuitorilor riverani din blocurile de locuinte situate in zona strazii Republicii,
acestia fiind nemultumiti de obligatia achitarii taxei de parcare.

Analizand situatia m raport de regimul reglementat pentru aceste parcari,
respectiv parcari publice cu plata, precum si avand in vedere investitiile realizate
pentru amenajarea si dotarea acestora, apreciez ca, pentru acesti riverani, persoane
fizice, se poate institui o taxa (abonament pentru parcare riverani), cu un cuantum
redus fata de ceilalti utilizatori.

Propunerea este motivata si de faptul ca in zona nu exista locuri suficiente de
parcare m spatiile dintre blocuri.

Detinerea abonamentului nu confera dreptul de utilizare exclusiva a unui
anumit loc de parcare. Detinatorul abonamentului are dreptul sa parcheze
autovehiculul intr-unul din locurile libere de parcare cu plata.

In vederea rezolvarii de urgenta a intereselor locuitorilor Municipiului
Campina, direct implicati in aceasta problema, care, asa cum am aratat, s-au adresat
Primariei Municipiului Campina fiind nemultumiti de obligatia achitarii taxei de
parcare, va supun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare atasat.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile O.U.G. nr.l95/2002 privind circulatia pe drumurile publice,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.486, alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificarile si completarile ulterioare;



- prevederile art.l29, alin.(2), lit."c" si 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.

PRIMAR,
Moldoveank Ioan-Alin


