
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FOCȘANI 

 
 

 

HOTĂRÂRE 
 

 

privind aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru 

construcțiile noi din Municipiul Focșani. 

 

Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 

ordinară: 

 - analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focșani Cristi 

Valentin Misăilă, raportul Direcției arhitectului șef - Serviciului strategie și dezvoltare 

urbană - Compartimentul PUG/PUZ/PUD, înregistrat la nr. 42070/19.04.2019, prin 

care se propune aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru 

construcțiile noi din Municipiul Focșani. 

- văzând avizul favorabil al comisiei de urbanism și agricultură; 

- văzând anexa 5 la H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996 Republicată pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism; 

- văzând prevederile Legii 52/2003, art.7, alin. (2) privind transparenţa 

decizională în administraţia publică;  

- văzând anexa la HCL nr. 456/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă al municipiului Focșani revizuit – Septembrie 2017; 

- văzând PUG/2000 aprobat prin HCL nr. 36/2000 și modificările ulterioare; 

          - în baza art. 129, alin.(2), lit. (c), alin. 6 (c) și art. 139 alin (3) lit. (e)  din O.U.G  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Normarea numărului minim de locuri de parcare pentru construcțiile noi 

din Municipiul Focșani ce se va realiza după cum urmează: pentru fiecare unitate 

locativă nou construită în municipiul Focșani se vor asigura 1,5 locuri de parcare în 

interiorul proprietății; acestea se vor realiza la sol, în construcțiile propuse și/sau în 

construcții individuale subterane sau supraterane. De asemenea se va asigura în 

interiorul proprietății câte un loc de parcare pentru fiecare 50 mp de spațiu comercial, 

nou construit, și câte un loc de parcare la fiecare doi angajați ai societăților comerciale 

care vor funcționa în noile imobile construite. 

Art. 2. În cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate în interiorul 

proprietății pe care se realizează investiția, spațiile pentru parcare se pot asigura pe un 

alt teren, care nu aparține domeniului public, aflat la o distanță care poate fi parcursă 

pe jos în maxim 3 minute cu o viteză medie de deplasare de 4 km/h. Pentru aceste 

terenuri investitorul va obține autorizație de construire pentru amenajare parcare, cu 

avizul „Comisiei pentru siguranța circulației în Municipiul Focșani”, înainte de 

emiterea autorizației de construire pentru investiția principală. Funcțiunea de parcare 



 

 

 

va fi înregistrată ca sarcină în cartea funciară a imobilului respectiv, destinația de 

parcare neputând fi schimbată decât cu acordul emitentului autorizației de construire, 

respectiv Primăria municipiului Focșani. 

 Art. 3. Nerespectarea prevederilor stabilite la art. 1 și 2 din prezenta 

Hotărâre conduce la anularea de drept a autorizației de construire. 

 Art. 4. Fac excepție de la prevederile prezentei Hotărâri construcțiile pentru 

care au fost deja aprobate documentațiile de Plan Urbanistic Zonal sau 

documentațiile de Plan Urbanistic de Detaliu a căror autorizare este în curs de 

derulare. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie 

publică locală, agricultură compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului 

municipiului Focşani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția arhitectului 

șef. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ionuț MERSOIU 

 

 

 

 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                              Secretarul Municipiului Focşani 

                                                                                                  Eduard Marian CORHANĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 29 iulie 2019 

Nr. 345  


