R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării si completarii Regulamentului pentru înfiinţarea şi exploatarea
parcărilor amenajate aflate pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L.
nr.20/30.01.2015
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2018.
Având în vedere referatul nr. 9442/05.11.2018 înaintat de cons.juridic Tarcea Camelia prin care
solicită aprobarea introducerii și completării cu un nou punct, respectiv punctul 4 ,, Parcarea nouă cu
barieră P-ța Republicii nr.39 din Orasul Huedin'' din Capitolul II, Amenajarea locurilor de parcare,
respectiv la art.6 din Regulamentul pentru înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate pe
domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr. 20/30.01.2015.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 9503/ 07.11.2018 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism la ședinta din data de
17,12.2018.
In conformitate cu prevederile art.1 , aln.1 , art.2, art.3 , lit.k , art.4, lit.b , art.7 , din
Legea cu nr. 52/2003 cu modificarile la zi privind transparenta decizionala in administratia
publica .
Luând în considerare prevederile art.65, alin.5 din Legea nr. 448/2006, Legea nr. 421/2002,
art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modificată cu Legea 286/2006.
H OTARASTE
Art.1. Regulamentul pentru înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate pe domeniul
public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015 se modifica si se completeaza
astfel:
A) La ,,Capitolul II, Amenajarea locurilor de parcare,, dupa punctul 3 se introduce punctul 4
cu urmatorul continut:

4.Parcarea publica cu bariera ,,P-ta Republicii, nr.39-42'' din Orasul Huedin
a) Reguli privind exploatarea parcarii publice ,, P-ta Republicii, nr.39 -42'' :
Accesul se face doar în limita locurilor disponibile afişate; se opreşte autovehiculul la
terminalul de acces, se apasă butonul de eliberare tichet, după ridicarea tichetului bariera se ridică
automat, iar înainte de ieşirea din parcare se face plata la casa automată. După efectuarea plăţii,
se va părăsi parcarea în termen de 7 minute. La terminalul de ieşire se va scana tichetul şi se va
păsări parcarea după ridicarea barierei.
b) Obligatii pentru conducatorii auto:
– să achiziţioneze tichetul la intrarea în parcare;
– să păstreze tichetul până la ieşirea din parcare;

– să poziţioneze autovehiculul în limitele marcajului;
– să respecte semnalizarea rutieră verticală sau orizontală;
– să păstreze curăţenia în parcare;
– să asigure securitatea autovehiculului parcat;
– să răspundă pentru distrugerea dotărilor şi instalaţiilor din parcare ca urmare a unor manevre
greşite;
– conducatorilor auto le este interzis să execute lucrări de întreţinere la autovehicule în locurile
de parcare sau pe calea de acces, să murdărească locul de parcare, să deterioreze barierele,
aparatura de taxare, indicatoarele sau marcajele rutiere, să refuze plata taxei de parcare şi să
staţioneze autovehicule neînmatriculate, în stare tehnică necorespunzătoare sau cu remorcă;
- să nu lase la vedere obiecte de valoare .

c) Tariful pentru zona de parcare este:
0-30 minute 1 leu
30 minute-1 ora 2 lei
0 ora-2ore 3 lei
2 ore- 3 ore 4 lei
3 ore- 5 ore 5 lei
5 ore- 8 ore 6 lei
8 ore-12 ore 7 lei
12 ore- 24 ore 10 lei
Abonament lunar - 200 lei persoane fizice
- 300 lei persoane juridice
Tarif distrugere bariere 1000 lei.
Tarif pierdere card 50 lei .
Timpul de parasire a parcarii dupa efectuarea platii este de 7 minute.
Plata se efectuează cu monede şi bancnote afişate la casa automată, de 50 bani, 1 leu, 5 lei .
Plata taxelor de parcare ce urmează a fi aplicate, pentru ocuparea unui loc de parcare se
poate face prin:
lit.a) casa automata de plată in cazul parcărilor cu acces controlat (bariere), taxarea va fi tăcută
diferenţiat pe intervale orare;
lit.b) prin card bancar pe platformă on line;
lit.c) abonament.
B) Art.27 din Regulamentul pentru infiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate
pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015, se
modifica si va avea

urmatorul continut: ,,Prezentul Regulament poate fi modificat prin

Hotărare a Consiliului Local Huedin, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv

modificarea cuantumului tarifelor se poate realiza anual prin Hotărare a Consiliului Local
Huedin. Prevederile regulamentului se completeaza cu dispozitiile O.G. nr.2/2001 '' .
C) La art.12 in Regulamentul pentru infiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate
pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.20/30.01.2015, se
introduce litera ,,l'' cu urmatorul continut: se introduce un tarif in sistem abonament, la
cerere atat pentru pentru persoanele fizice cat si juridice, pentru parcare ce va putea fi folosit in
orice parcare amenajata din Orasul Huedin, exceptand parkingul din str.P-ta Rebulicii nr.39-42,
respectiv parcarile de resedinta pentru care sunt incheiate contracte de inchiriere, prin emiterea
unui tichet de parcare care sa aiba culori diferite si va fi preschimbat la fiecare inceput de an
pentru anul respectiv, tichet autocolant care va fi lipit pe parbrizul autovehiculului, personalizat
cu numarul de inmatriculare al autoturismului detinut de solicitant.

D) Articolul 12, lit.a din

Regulamentul pentru infiinţarea şi exploatarea parcărilor

amenajate aflate pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L.
nr.20/30.01.2015 se modifica si va avea urmatorul continut: ,,parcarile de resedinta pot fi
inchiriate pana la 31 decembrie al fiecarui an prin contract de inchiriere cu o valabilitate de 5
ani, cu plata integrala pana la data de 1 ianuarie a fiecarui an. . Neplata acestui tarif duce la
pierderea locului de parcare si implicit la rezilierea contractului de inchiriere. Odata cu plata
tarifului pentru anul in curs se va elibera un tichet autocolant a carui culoare va fi diferita
pentru fiecare an in parte, pe care se va inscriptiona numarul de circulatie al autovehiculului, iar
acesta va fi lipit pe parbrizul autovehiculului respectiv''.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Politia Locala Huedin,
Directia economica si Biroul Impozite si taxe Locale
din cadrul Primariei orașului Huedin.
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