
Anexa la HCL nr. din

REGULAMENT
de funcţionare a parcărilor din oraşul Balş

CAPITOLUL 1 — DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea regimului parcărilor din
oraşul Balş,

Art. 2 Parcările publice din oraşul Balș pot fi folosite de orice deţinător de autovehicule care
locuieşte pe raza oraşului Balş sau se afla în tranzit,

CAPITOLUL II — DEFINIŢII

Art, 3 Parcare = staționarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate
corespunzator;

Parcările publice cu plata = sunt acele spaţii, special semnalizate, destinate parcării autovebhicu-
elor pentru care se percep tarife orare/zilnice de parcare;

Parcările publice fără plată = sunt acele spatii, de interes public, destinate parcării autovehi

culelor pentru care nuse percep tarife de parcare. De aceste spaţii de parcare vor beneficia toti
posesorii de autovehicule din oraş sau din afara lui;

Parcările de resedintă = sunt acele spaţii, special semnalizate, care sunt situate la mai putin de
30 de metri de frontul imobilelor şi destinate utilizarii de locatari;

Tichet de parcare = document eliberat de casierul sau de distribuitorul de tichete de parcare, in
parcările cu plata special amenajate, care face dovada plătii parcarii,;

Aparat de autotaxare sau distribuitor de tichete de parcare = aparatce elibereaza conducatorului
auto tichetul de parcare.

Taxare electronică= mijloc electronic de plată a taxei prin intermediul internetului , al unei
aplicaţii , sms , sau orice alt asemenea instrument electronic.

CAPITOLULIII - REGIMUL PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ
Art. 4 Parcările publice cu plata de pe raza orasului Bals vor functiona zilnic intre orele 8:00 si
18:00, fiind administrate de catre serviciile publice de interes local, care vor dispune masuri deîntretinere şi semnalizare corespunzatoare a parcării prin:

a) indicator de parcare;



b) tabliță adițională pe care se va specifica “Parcare cu plată”, perioada pentru care se per-
cepe tariful de parcare si HCL Bals care reglementeaza regimul parcărilor;

c) marcaj rutier cu o culoare galbena sau alba, diferit de marcajul stradal.

Art, 5 (1) Parcările publice cu plata vorfi utilizate contra cost pe baza de:

- Tichet de parcare;

- Abonament zilnic de parcare cu timp de staţionare;
- Abonament lunar de parcare;

(2) Abonamentele se elibereaza de catre admninistratorul parcărilor cu plata.

(3) Deţinerea unui abonament de parcare în orașul Bals nu presupune dreptul rezervării
unui loc de parcare.

Art. 6 (1) Folosirea parcărilor cu plată se poate face numai dupa achitarea unui tarif de parcare.
(2) Tarifele aferente utilizarii parcarilor publice cu plata, prezentate in Anexa nr. 1 la

prezentul Regulament vor fi incasate prin:

a) casieri special desemnati sa elibereze tichete de parcare;

b) prin folosirea “distribuitoarelor detichete de parcare”;

c) abonament;

d) electronic.

(3) În cazul depaşirii timpului de stationare conferit de tichetul folosit, conducatorul autova fi obligat la plata diferentei dintre timpul real al staţionării şi timpul platit conform tichetuluide parcare folosit.

Art. 7 (1) Informarea utilizatorilor de parcari cu privire la costul contravalorii serviciului de
parcare pe unitate de timp de stationare (1/2 b,Ih,1 zi sau 1 luna) se va face de catre casicrul
angajat, prin afişare pe aparatul de autotaxat sau la intrarea în parcare.

(2) Persoanele din orașul Balş sau cele care tranziteaza oraşul, utilizatori ai parcarilor cuplata, au obligaţia de a solicita şi achita contravaloarea abonamentului sau tichetului de parcarecorespunzator perioadei de timp pe care acesta intentioneaza să stationeze.

(3) Tichetul de parcare sau abonamentul poate face dovada plăţii tarifului de parcare doarîn cazul in care este expus in mod vizibil pe bordul maşinii. În cazul in care tichetul de parcaresau abonamentul nu este expus in mod vizibil pe bordul masinii, personalul împuternicit dePrimarul oraşului Balş va considera parcarea neplătită şi va dispune măsura sancţionării saublocării,

In cazul plaţii electronice , verificarea se va face prin mijloace specifice acestui tip deplată.



(4) În situatia in care conducatorul auto a realizat parcarea autovehiculului, dar refuza sa
plăteasca taxa de parcare se va dispune măsura sancţionarii contraventionale sau blocării
autovehiculului.

Art. 8. Autovehiculele vorfi parcate in ordineasosirii lor in spaţiul de parcare disponibil fără a
se lăsa locuri libere între maşini, iar conducătorii autovehiculelor vor parca in așa fel încât să
folosească un singur loc de parcare.

Art. 9 (1) Mijloacele auto aparţinând serviciilor de interventie, cum ar fi, poliţie, pompieri,
ambulanţă, itervenţii gaz-metan etc., care poartă însemnele instituţiilor de care aparţin şi care se
află în misiune, vor fi scutite de plata tarifului de parcare.

(2) Fiecare parcare publică cu plată va avea locuri marcate şi semnalizate corespunzător pentru
autovehiculele destinate transportului persoanelor cu handicap.

(3) Locurile de parcare rezervate şi delimitate exclusiv pentru persoanele cu handicap, sunt
utilizate în mod gratuit de către acestea,

Art, 10 Parcările publice cu plată vorfi periodic monitorizate de către reprezentanţii Primăriei
oraşului Balş, care vor avea urmatoarele sarcini si atribuţii:

diuwu..- verificarea existenteisi valabilităţii tichetelor de parcare expuse pe bordul autovehicule-
lor sau a existentei plaţii electronice şi luarea masurilor corespunzătoare în cazul în care
exista deficienţe sau abateri;

- verificareaşi asigurarea bunei functionări a distribuitoarelor de tichete de parcare;
- verificarea modului de parcare a autovehiculelor;
- verificarea stării marcajelor şi a indicatoarelor;
- verificarea stării spaţiului de parcare în ceea ce priveşte salubrizarea şi dezăpezirea, ilu-

minarea,;
- verificarea stării stării tehnice şi a bunei funcţionări a barierelor de acces, acolo unde

este cazul de montare a acestora;
- îndrumarea cetăţenilor şi rezolvarea solicitărilor îndreptăţite adresate de către aceştia;

Art. 11 Parcările publice cu plată pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor a caror
masă maximă autorizată nu depăşeşte 2,7 tone.

Art. 12 Administratorul parcărilor cu plată, nu are nicio responsabilitate in ceeace priveştein-
tegritatea autovehiculelor parcate în parcările cu plată şi nici faţă de bunurile aflate in interiorul
acestora,

CAPITOLUL IV -REGIMUL PARCĂRILOR DE REŞEDINŢĂ

Art. 13 Autoritaţile administraţiei publice locale vor identifica împreună cu asociaţiile de
proprietari spaţiile aflate la mai puţin de 30 de metri de frontul imobilelor, care vorfi amenajate
ca parcări de reşedinţă.

Art. 14 (1) În parcările de reşedinţă se vaatribui câte un loc de parcare pentru fiecare aparta-ment.



(2) Dacă mumărul cererilor depăşeşte suprafaţa disponibilă, se vor organiza licitaţii la
care tariful de bază este reprezentat de preţul de pornire.

Art. 15 Parcările de reşedinţă au regim de parcari publice fără plată zilnic intre orele 8:00-
18:00.

Art. 16 În cazul în care o persoană deţine două sau mai multe autovehicule, i se vor putea atri-
bui doua sau mai multe locuri de parcare doar în situaţia în care rămân locuri libere în urmadepunerii cererilor sau a licitaţiei pentru locurile de parcare.

Art. 17 Parcările de reşedinţă de pe raza orașului Balş vor fi administrate de către serviciile
publice deinteres local, care vor dispune măsuri de întreţinere şi semnalizare corespunzătoare a
parcării prin:

a) indicator de parcare de reşedinţă;
b) delimitare, marcare, numerotare şi semnalizare prin indicatoare de circulaţie;
c) marcaj rutier cu o culoare galbenă sau albă, diferit de marcjul stradal;

Art. 18 (1) Parcările de reşedinţă vor fi utilizate contra cost pe bază de abonament pentru parca-rea de reşedinţă, valabil 1 an de la data emiterii.

(2) Abonamentele anuale pentru parcările de reşedinţă se elibereză de către Primăria oraşuluiBalș şi pot fi reînoite la expirarea acestora.
(3) Abonamentul anual pentru parcarea de reşedinţă se eliberează pentru un singur autovehicul

şi rezervă dreptul titularului doar asupra locului de parcare prevăzut în acesta.

Art. 19 Folosirea locului de parcare de reşedinţă se poate face numai după achitarea unui tarifde parcare la casieria Primăriei oraşului Balş, tarif prevăzut în Anexa 1 la prezentul Regula-menit.

Art. 20 Informarea locatarilor cu privire la costul contravalorii serviciului de parcare rezidenţialse va face decătre angajaţii Primăriei la sediul Primăriei oraşului Balş sau de către preşedinţiiAsociaţiilor de proprietari prin afişare la sediul asociaţiilor sau a blocurilor de locuinţe.
Art. 21 (1) Abonamentul anual pentru parcareade reşedinţă face dovadaplăţii tarifului de parcarerezidenţial doar în cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul maşinii pentruafi verificatăperioadade valabilitate a acestuia.

(2) În cazul pierderii sau distrugerii acestuia, titularul are obligația de a se adresaPrimăriei oraşului Balş pentru eliberarea unui nou abonament, valabil până la data expirătii ve-chiului abonament.

Art. 22 În situaţia în care un conducător auto a parcat sau refuză să părăsească locul de parcarede reşedinţă care nuii aparţine, după ora 18.00, împiedicând astfel titularul locului de parcaresă îşi ocupe locul, se va dispune măsura sancționării contravenţionale sau blocarea autovehicu-lului.



Art. 23 (1) Mijloacele auto apaţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi: poliţie, pompieri,ambulanţă, intervenţii gaz-metan, etc., care poartă însemnele instituţiilor de care apaţin şi carese află în misiune, au dreptul să parchezeîn locurile de parcare de reşedinţă, gratuit.
(2) În spaţiile de parcare de reşedinţă și cât mai aproape de domiciliu sau de scara bloculuiunde locuiesc, vorfi repartizate locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap care au soli-citat şi au nevoie de astfel de parcare.
Art. 24 Parcările de reşedinţă vorfi periodic monitorizate de către reprezentanăii Primăriei
oraşului Balş, care vor avea următoarele sarcini:

- verificarea stării marcajelorşi a indicatoarelor;
- verificarea perioadei de valabilitate a abonamentului pentru parcarea de reşedinţă expuspe bordul maşinii şi la luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care exista deficienţe

sau abateri;
- verificarea stării spaţiului de parcare în ceeace priveşte salubrizarea şi dezăpezirea, ilu-minarea;
- îndrumarea cetăţenilorin rezolvarea solicitărilor îndreptăţite adresate de către acestea;

Art, 25 Primăria oraşului Balş nu arenicio responsabilitate în ceea ce priveste integritatea auto-vehiculelor parcate în parcările de reşedinţă şi nici faţă de bunurile aflate în interiorul acesto-ra.Parcările de reşedinţă potfi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor a căror masămaximă autorizată nu depşeşte 2.7 tone.

Art. 26 Utilizatorii locurilor de parcare de reşedinţă au urmatoarele obligaţii:

a) să achitein termenul legal taxele pentru locurile de parcareutilizate;
b) să nu ocupe în mod abuziv loculde parcare de reşedinţă, fără achitarea taxei aferente;
c) să păstreze curăţenia în parcare;

d) să asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situaţia necesităţii efectuării unorlucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul în care locului de parcarerespective i s-a atribuit o altă destinaţie. În ambele situaţii titularilor abonamentelor de parcare,la cererea acestora, li se poate restitui contravaloarea taxelor achitate pe perioada neutilizăriilocului de parcare;

€) să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de parcareocupat, persoanelor împuternicite, conform legii, sa efectueze controlul;

CAPITOLUL V -REGIMUL PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ
Art. 27 Rezervarea locurilor în parcarările fără plata din oraşul Balş este interzisă.
1) Îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia sau mai multor locu-ri de parcare auto fără plată din oraşul Balş este interzisă;

2) Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50lei la 200 lei, contravenientul având şi obligaţia să înlăture împrejmuirea şi să aducă spaţiul laforma iniţială.



Art. 28 Parcările publice fără plată vorfi înteţinute şi administrate de către Primăria oraşuluiBalş.

CAPITOLUL VI -CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI.
Art. 29 Controlul respectării prevederilor prezentului Regulament se face de către împuterniciţiai Primarului oraşului Balşşi Poliţia oraşului Balş.

Art. 30 Constituie contravenţii următoarele fapte:

Pentru parcările publice cu plată:
a)
b)
c)

d)
e)

parcarea fără tichet sau abonament, cu tichet nevalidat corespunzător sau refolosit;
parcarea cu tichete, abonamente neconforme sau expirate;
parcareacu tichete sau abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elemente-
lor de identificare;
refuzul sau sustragerea conducătorului auto de a plăti taxade parcare;
distrugerea, deteriorarea sau vandalizarea aparatelor de taxat;

Atât pentru parcările publice cu plată cât şi pentru parcările de reședință:
%

g)

h)
i.

parcarea autovehiculelor cu nerespectarea marcajului pentru locul de parcare;îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia sau mai mul-
tor locuri de parcare;
parcareaîn zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor cu handicap;
parcarea autovehiculelor a căror masă autorizată depăşeşte 2,7 tone;

Pentru parcările de reşedinţă:

)

k)
D

parcarea sau refuzul de a părasi al unui conducător auto a locului de parcare de
reşedinţă care nu îi apartine, după ora 18:00, împiedicând astfel titularul locului de
parcare deaşi-l ocupa;
parcarea cu abonamente neconforme sau expirate;
parcarea cu abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor de iden-
tificare,

Art. 31 Faptele menţionate la Art.30 pot fi sancţionate cu amendă contravenţionala saublocarea autovehiculului.

Art. 32 Blocarea/deblocarea autovehicululelor parcate necorsespunzător în parcările cuplată sau de reşedinţă, se face de către personalul împuternicit al Primăriei oraşului Balşîmpreună cu personalul Politiei Balş.

Art. 33 Sancţiunile pentru faptele menţionate la Art.30 sunt următoarele:

a) amendăde la 50 la 150 de lei pentru faptele prevîzute la lit. c, f,i, |;
b) amendă de la 50 la 200 delei pentru faptele previzutela lit. a,b, d, pi[i] Ec) amendăde la 300 la 1000 de lei pentru faptele prevîzute la lit, e.



CAPITOLULVII — DISPOZIŢII FINALE

Art. 34 Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei hotărâri se fac venit
integral la bugetul oraşului Balş şi vor fi utilizate pentru acţiuni de administrare şi moderni-
zare a parcărilor auto din oraşul Balş.

Art. 35 (1) Contravenţiile din prezenta hotărâre se constata de către Poliţia oraşului Balş şi
de către împuterniciţi ai Primarului oraşului Balş.

(2) Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-
verbal de contravenție jumătate din minimul amenzii prevăzute în hotărâre.

Art. 36 Prezentul Regulament a fost elaborat cu respectarea dispozițiilor:

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ul-
terioare;
Legii nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,
O.G. nr.2/2001 privind regimuljuridic al contravenţiilor cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanta nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor pub-
lice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi
completările ulterioare;
Legii nr. 10 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernu-
lui nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare adomeniului public şi privat de interes local;
Ordonantei de Urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile
publice*) cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararii nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile pub-
lice;
Hotărârii Consiliului Local Balş nr. 53/30.09.2008 privind statornicirea unor reguli, res-
ponsabilitati si sanctiuni contraventionale in activitatea de buna gospodarire, de intreti-
nere a fondului locativesi infrumusetare a domeniilor publicesi particulare, a mentinerii
ordineisi disciplinei sociale in orasul Bals;

Intocmit,

Lăcraru Jon /



ROMANIA
JUDETUL OLT

PRIMARIA BALS

CONSILIUL LOCAL BALS

Anexa nr.1 la Regulamentul de functionare
a parcarilor din orasul Bals

Tarifele pentru persoanele care folosesc parcarile publice cu plata din
orasul Bals

Nr.crt |Tip autovehicul Mod de plata|Timpde  |Tarif aplicat
stationare

1|Autoturism Tichet 1h 1 leu
1/2 h 0,5lei

2| Autoturism Abonament 5 lei
zilnic

Microbuze si
autovehicule transport Tichet 1h 2 lei

3| marfa si persoane sub 1/2 h 1 lei
2,7 tone
Microbuze si
autovehicule transport  |Abonament 10 lei

4|marfa si persoane sub zilnic
2,7 tone

5|Autoturism Abonament 20 lei
lunar

Microbuze si
6|autovehicule transport

marfa si persoane sub Abonament 50lei2,7 tone lunar

Tarifele pentru persoanele care folosesc parcarile de resedinta din
orasul Bals

Nr.crt |Tip autovehicul Mod de plata |Tarif aplicat

1| Autoturism Abonament 100 lei
anual

Microbuze si
2|autovehicule transport  |Abonament 200 lei

marfa si persoane sub anual
2,7 tone


