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REFERATUL  DE  APROBARE  A  PROIECTULUI  DE 
HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

 

OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. nr.214/26.05.2016 PRIVIND REGULAMENTUL DE 
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PARCARII PUBLICE SUPRAETAJATE ‚’’PARCARE SPITALUL MILITAR 
REGINA MARIA’’ 

     Compartimentul Administrare Parcări din cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi 
Siguranţa Circulaţiei are ca obiect de activitate gestionarea şi administrarea parcării publice 
supraetajate Spitalul Militar Regina Maria. Acest obiectiv de interes şi utilitate publică are 
drept scop îmbunătăţirea sistemului de parcare existent în municipiul Braşov, rezolvând cu 
precădere deficienţele în ceea ce priveşte parcarea autoturismelor în centrul istoric. 

 Având în vedere cele de mai sus, pentru instituirea cadrului legislativ de funcţionare, 
gestionare şi exploatarea acestui obiectiv de interes public, acest obiectiv funcționează după 
un regulament de organizare și funcționare, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 
214/26.05.2016. În conformitate cu acest regulament, în incinta parcării accesul se face pe 
bază de tichet sau card acces tip abonament. Cardul de acces tip abonament este de trei 
categorii: riveran, persoană fizică și persoană juridică. 

Pentru o exploatare cât mai eficientă a acestui obiectiv, propunem modificarea 
Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin H.C.L. 214/26.05.2016.                        

În acest sens, propunem următoarele modificări: 
 
      1. Taxe de parcare pe bază de tichet,  
       2.Taxe de parcare pe baza de abonamente. 

În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a 
proiectului de hotărâre pentru modificarea la H.C.L. nr. 214/26.05.2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice supraetajata PARCARE 
SPITALUL MILITAR REGINA MARIA, în forma prezentată. 

 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR, 
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