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Raport al dezbaterii publice 
Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov 

Pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 214/26.05.2016 privind Regulamentul de organizare 
si funcţionare a parcării publice supraetajate “Parcare Spitalul Militar Regina Maria” 

 
Activităţi: 
 

1. Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Braşov, 
https://www.brasovcity.ro/file-
zone/proiecte/hotarare/PRM2021/2.%20Proiect%20de%20hotarare.pdf, în data de 20.09.2021 
 
2. Transmiterea proiectului de hotărâre, a referatului de aprobare, a raportului de specialitate și a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării publice supraetajate Parcare Spitalul Militar 
Regina Maria, către mass-media – 20.09.2021;  
 
3. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de 
recomandare - 20.09.2021- 03.10.2021;  
 
4.Primirea propunerilor. La acest proiect de act normativ, în perioada legală s-au primit în scris 6 
propuneri de la persoane fizice. 
Propuneri: 
1. Propunere ca taxa de parcare să nu fie modificată, şi soluţii pentru locurile de parcare libere din 
zona centrului istoric; 
Răspuns: Având în vedere majorarea cheltuielilor de mentenanţă făcute în scopul asigurării unei 
bune funcţionări a parcării supraetajate Spitalul Militar Regina Maria, sunt necesare modificările 
propuse în Regulament privind creşterea tarifelor, astfel că propunerea nu poate fi reţinută; 
Referitor la locurile de parcare ocupate din zona centrului istoric, acestea nu fac obiectul 
Regulamentului. 
2. Propunere privind majorarea taxei de parcare cu 2 lei/oră şi 100 lei/abonament; 
Răspuns: Având în vedere majorarea cheltuielilor de mentenanţă făcute în scopul asigurării unei 
bune funcţionări a parcării supraetajate Spitalul Militar Regina Maria, sunt necesare modificările 
propuse în Regulament privind creşterea tarifelor, astfel că propunerea nu poate fi reţinută; 
3. Propunere ca taxa de parcare să nu fie modificată, să fie menţinut acelaşi tarif de noapte, 
modificarea Art.10 pct. (1), din Regulament cu următorul conţinut: “Taxarea minimă se face pentru 
1 oră ulterior plata de face din 30 în 30 de minute, în cazul tichetelor”; 
Răspuns: Având în vedere majorarea cheltuielilor de mentenanţă făcute în scopul asigurării unei 
bune funcţionări a parcării supraetajate Spitalul Militar Regina Maria, sunt necesare modificările 
propuse în Regulament privind creşterea tarifelor, astfel că propunerea nu poate fi reţinută; 
Referitor la achitarea taxei pentru perioada de staţionare în parcare, în cazul tichetelor, de la 
efectuarea primei plăţi până la efectuarea plăţii finale, s-a luat unitatea minimă de calcul a timpului 
de utilizare a parcării de 1 oră, iar orice fracţiune începută va fi achitată ca unitate întreagă de o oră. 

http://www.brasovcity.ro/
https://www.brasovcity.ro/file-zone/proiecte/hotarare/PRM2021/2.%20Proiect%20de%20hotarare.pdf,
https://www.brasovcity.ro/file-zone/proiecte/hotarare/PRM2021/2.%20Proiect%20de%20hotarare.pdf,


 
 
4. Propunere ca majorarea taxei de parcare să fie aplicată doar pentru societăţile care îşi desfăşoară 
activitatea în centrul istoric şi pentru turişti. De asemenea propune mărirea arealului pentru 
abonamentele de tip riveran; 
Răspuns: Având în vedere majorarea cheltuielilor de mentenanţă făcute în scopul asigurării unei 
bune funcţionări a parcării supraetajate Spitalul Militar Regina Maria, sunt necesare modificările 
propuse în Regulament privind creşterea tarifelor, astfel că propunerea nu poate fi reţinută; 
Parcarea are un perimetru de 100 m, această limită fiind considerată zona de riverani, asigurând 

astfel parcare pentru cetăţenii care au domiciliul aferent  acestui areal. 
5. Propunere ca taxa de parcare să nu se modifice pentru abonamentele de riveran şi pentru 
persoanele fizice; 
Răspuns: Având în vedere majorarea cheltuielilor de mentenanţă făcute în scopul asigurării unei 
bune funcţionări a parcării supraetajate Spitalul Militar Regina Maria, sunt necesare modificările 
propuse în Regulament privind creşterea tarifelor, astfel că propunerea nu poate fi reţinută; 
6. Propunere ca taxa de parcare să nu fie modificată; 
Răspuns: Având în vedere majorarea cheltuielilor de mentenanţă făcute în scopul asigurării unei 
bune funcţionări a parcării supraetajate Spitalul Militar Regina Maria, sunt necesare modificările 
propuse în Regulament privind creşterea tarifelor, astfel că propunerea nu poate fi reţinută; 
 
5. Nu a existat cerere formulată în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 
autoritate publică pentru organozarea unei întâlniri publice; 
 
6. În urma evaluării, proiectul nu a fost modificat şi va fi supus aprobării în şedinţa Consiliului 
Local al Municipiului Brașov din luna octombrie 2021.  
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Nr.
crt 

Propuneri                                                                                                                  Nr. 

1 Numărul de propuneri de inclus în proiectul de regulament 6 
2 Număr propuneri incluse în proiectul de regulament 0 


