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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
OBIECT: Modificarea şi completarea H.C.L nr. 251/2005 rep. prin care s-a 
aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din 
municipiul Braşov. 
 
     
 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă în data de 
____________________ 
 

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmit de  Serviciul 
Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin  
care se propune aprobarea proiectului de hotărâre având ca obiect modificarea şi 
completarea H.C.L nr. 251/2005 rep. prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul Braşov. 

 
 
În temeiul art. 36, alin.2, lit.c şi d, alin.5 lit.a, alin.6, lit.a, pct.14 şi art. 45 alin.3 

şi  art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 
 
 
 
 

 
Avizat pentru legalitate  

SECRETARUL MUNICIPIULUI 
BRAŞOV,  

PITIS PAULA 
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        H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art.10 din H.C.L nr. 251/2005 rep. prin care s-a aprobat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul 
Braşov  care va avea următorul cuprins: 
 

Art.10 ”Sistemul de parcare cu plată, exploatat prin delegare de gestiune sau prin 
concesionare, se aplică împărţind teritoriul municipului în 3(trei) zone de tarifare (Zona 
O, Zona I, Zona II) 
-Zona  0 cuprinde Centrul Istoric delimitat conform P.U.G mun.Braşov şi Poiana 
Braşov; 
-Zona I cuprinde Centrul Nou, Astra, Valea Cetăţii, Scriitorilor, Florilor, Tractorul, 
   Schei, Bartolomeu, Craiter; 
-Zona  II cuprinde Bartolomeu Nord, Noua- Dârste, Triaj. 
 
 
Art.2. Se aprobă modificarea art.11 din H.C.L nr. 251/2005 rep. prin care s-a aprobat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul 
Braşov  care va avea următorul cuprins: 
 
   Art.11 ”În parcările publice cu plată exploatate prin delegare de gestiune sau prin 
concesionare, staţionarea autovehiculelor este permisă numai prin plata tarifului de 
parcare aferent zonei respective, zilnic între orele 8-20. Excepţie fac parcările din Zona 
O şi Gara Braşov unde  plata tarifului de parcare este obligatorie 24 din 24 ore/zi .” 
 
 
Art.3. Se aprobă modificarea art.12 din H.C.L nr. 251/2005 rep. prin care s-a aprobat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul 
Braşov  care va avea următorul cuprins: 
 
  Art.12 ”Tarifele de staţionare în parcările publice cu plată, se aprobă de Consiliul 
Local, indiferent de modul de gestionare al acestora, în funcţie de zona de tarifare. 
Tarifele  se pot achita  prin monezi,bancnote, tichete, abonamente, SMS sau prin alte 
sisteme  de plată.” 
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Art.4  Se aprobă modificarea art.13 din  H.C.L nr. 251/2005 rep. prin care s-a aprobat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul 
Braşov care va avea următorul cuprins: 
 
Art.13” Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe bază de : 
Ø  chitanţe 
Ø tichete de parcare 
Ø abonamente tip reşedinţă 
Ø abonament tip riveran 
Ø abonament tip persoană cu handicap 
Ø abonament tip persoană fizică  
Ø abonament tip persoană juridică 
Ø abonament tip persoană fizică – universal 
Ø abonament tip persoană juridică - universal 
Ø abonament tip - una zi 
Ø abonament tip rezervat 

Aceste abonamente se eliberează de gestionarul parcărilor cu plată care le are în exploatare indiferent de 
modul de gestiune.”  

 
Art.5  Se aprobă modificarea art.14 alin. (1) şi alin (2) din  H.C.L nr. 251/2005 rep. prin 
care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din 
municipiul Braşov care va avea următorul cuprins: 
 
Art.14”(1) Abonamentul tip reşedinţă se eliberează conform HCL nr  927/2006 rep . 
   (2 ) Abonamentul tip riveran se eliberează persoanelor fizice care au domiciliul în dreptul parcării, între 
limitele semnalizate ale acesteia şi care nu au alt loc de parcare în imediata apropiere. Persoanele care au 
domiciliul conform celor de mai sus, în imobile care au curţi interioare sau în imobile situate între două străzi, 
din care numai o stradă are amenajată parcare cu plată, nu beneficiază de acest tip de abonament. 

La cererea de eliberare a abonamentului tip riveran solicitantul va anexa următoarele:  
- copie simplă după actul de identitate pentru identificarea domiciliului 
- copie după certificatul de înmatriculare sau copie după contractul de leasing pentru 
dovedirea faptului ca solicitantul deţine în proprietate/folosinţă autovehiculul respectiv  

Pot beneficia de abonament tip riveran conform celor de mai sus, numai persoanele fizice şi doar pentru 
un singur autovehicul/solicitant. 

În Centrul Istoric acest tip de abonament se eliberează pentru persoanele fizice domiciliate în această 
zonă, proprietare de autoturism înmatriculat la adresa de domiciliu şi fără posibilităţi de parcare în curte. 
  
Art.6 Se aprobă modificarea art.24 alin. (1) din  H.C.L nr. 251/2005 rep. prin care s-a 
aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din 
municipiul Braşov care va avea următorul cuprins: 
 
          Art.24       ”1)  Tarifele pentru parcarea la suprafaţă sunt stabilite după cum urmează: 
                            -    Zona 0   3 lei/ora  (inclusiv TVA) 
                            -    Zona I    2 lei/ora (inclusiv TVA) 
                            -    Zona II  1.5 lei/ora (inclusiv TVA)” 
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Art.7 Se aprobă modificarea art.26 alin. (1) din  H.C.L nr. 251/2005 rep. prin care s-a 
aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din 
municipiul Braşov care va avea următorul cuprins: 
 
 Art.26 ”Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Poliţia Locală  Braşov şi alte 
persoane  împuternicite de Primar, conform legii. ”  
 
Art.8 Se aprobă modificarea art.33 din  H.C.L nr. 251/2005 rep. prin care s-a aprobat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul 
Braşov care va avea următorul cuprins: 
 
Art.33 ”Primarul Municipiului Braşov, Arhitectul Şef, Direcţia Tehnică, Poliţia Locală Braşov, Direcţia 
Fiscală şi gestionării parcărilor publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentului regulament. ” 
 
 
Art.9 Celelalte prevederi din H.C.L nr. 251/2005 rep. prin care s-a aprobat 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul 
Braşov rămân neschimbate. 
 
Art.10. Regulamentul astfel modificat va fi republicat 
 
Art.11.Primarul Municipiului Braşov, Arhitectul Şef, Direcţia Tehnică, Poliţia Locală 
Braşov, Direcţia Fiscală  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. Atribuţia şi funcţia publică Numele şi prenumele Data Semnătura 

1           APROBAT 
            PRIMAR   GEORGE SCRIPCARU   

2               Vizat 
Director Executiv D.T. Ing. LOGA MUGUR   

3 Verificat 
Şef  Serviciu Ing. ARCANU VIOLETA   

4 Elaborat       DENES MARIA 
 

18.05.2017  
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