
                                       

                                           ROMÂNIA 

                                  JUDEŢUL VRANCEA 

                               MUNICIPIUL  FOCŞANI 

                                 PRIMAR 

               

 

                                                  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

din    11   mai   2020 

 

 

                   Pentru, completarea anexei la HCL nr. 160/27.04.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare 

 

               Având în vedere adresele nr.  1096/11.02.2020 și nr. 1580/28.02.2020 înaintate 
de Poliția Locală Focșani  și HCL nr. 160/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a 

parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

            - în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată ; 

            - în temeiul prevederilor OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

             - în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”c” și în temeiul art. 136 alin. 

(1) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

 

PROPUN : 

 

               Art. 1. Completarea anexei la HCL nr. 160/27.04.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere 

și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al  Municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare, după cum urmează : 

 

1. Art. 89  lit.”p” se completează și va avea următorul conținut : 

 

            ” p)  staţionarea vehiculelor pe terenuri ce aparţin domeniului public/privat al 

municipiului Focşani utilizate pentru depozitare marfă, vehicule staţionate pe doua sau mai 

multe locuri de parcare, vehicule expuse la vânzare sau în scopuri comerciale, altele decât 

cele special amenajate în acest sens, precum și staționarea vehiculelor fără numere de 

înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii pe domeniul 

public sau privat al municipiului fără achitarea taxelor aprobate de Consiliul Local.” 

 

2. Art. 90 se completează și va avea următorul conținut : 

 

”Art. 90. Constituie contravenții şi se sancţionează cu amendă contravenţională           

între  200 şi 400 lei nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3) și art. 26 alin. (2), precum și  

faptele prevăzute la art. 89 lit. ”a – g”, lit.”i” , lit.”l – t” și lit.”v”; cu amendă între 50 și 200 

lei faptele prevăzute de art. 89 lit. ”h” și cu amendă între 500 și 1000 lei, faptele prevăzute 

la art. 89 lit. ”j”,  lit. ”k” și lit. ”u”. 



 

 

 

 

            Art. 2.  Executarea hotărârii va fi asigurată conform legii, de către Primarul 

Municipiului Focșani prin :  

- Serviciul administraţie publică locală, agricultură ; 

- Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate ; 

- Serviciul corp control al primarului ; 

- Direcția economică ; 

- Poliția Locală Focșani ; 

- PARKING Focșani S.A. ; 

           -    Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                    P R I M A R, 

         Cristi Valentin MISǍILǍ      

 

 

  

 
 

                                                                                        Avizat, 

                                                                 Secretarul General al Municipiului Focșani 

                                                                               Eduard Marian CORHANĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 

- Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate în vederea analizării și 

întocmirii raportului de specialitate cu termen de depunere a acestuia la data de 11 mai 

2020;  

- Comisia pentru buget și administrație publică  în vederea emiterii avizului, cu termen la 

data de  25   iunie 2020. 

 

                PRIMAR,                                              Secretarul General al Municipiului Focșani 

       Cristi Valentin Misăilă                                                 Eduard Marian Corhană 

 

 



              R O M Â N I A                                                                                   

      JUDEŢUL VRANCEA                                                                              

    MUNICIPIUL  FOCŞANI   

                PRIMAR                                                                      

Nr. 40784/11.05.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

 

 

              a proiectului de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 

160/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce 

aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare 
 

 

               Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Focșani cu nr. 

14040/11.02.2020 și nr. 22885/28.2.2020, Poliția Locală Focșani a formulat 

propuneri de modificare și de completare a Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor 

ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul completării art. 89 și art. 90, după cum urmează : 

 
1. Completarea art. 89  lit.”p” cu următorul paragraf :  

”sau  staţionarea pe domeniul public/privat al Municipiului Focșani a vehiculelor fără 

numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine și  fără achitarea taxelor 

aprobate de Consiliul Local.” 

 

2. Completarea art. 90 cu  următorul conținut : 

 

” Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă contravenţională între  200 şi 

400 lei faptele prevăzute la art. 24 alin. (3), respectiv art. 26 alin. (2) ” 

 

              Astfel, în vederea eficientizării punerii în aplicare a prevederilor  HCL nr. 

160/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin 

domeniului public și privat al  Municipiului Focșani, consider oportună modificarea 

regulamenului conform propunerilor înaintate de Poliția Locaă Focșani.   
 

              În baza celor menționate mai sus, susțin necesitatea inițierii, supunerii 

dezbaterii și adoptării acestui proiect de hotărâre de către Consiliul Local al 

Municipiului Focșani.  

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI 

                                                     Cristi Valentin Misăilă 

 

 



 
                     R  O  M  A  N  I  A                                                  

     JUDETUL  V R A N C E A                                                                    Se aprobă 

PRIMARIA MUNICIPIULUI  FOCSANI                                                        PRIMAR 

 Serviciul administrarea domeniului                                                Cristi Valentin Misăilă 

 public si privat, publicitate  

 Nr.40788/11.05.2020  

 

RAPORT 
 

            la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 

160/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce 

aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

                 Referitor la Proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 

160/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin 

domeniului public și privat al Municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare,  precum și Referatul de aprobare emis de Primarul Municipiului Focșani, 

precizăm următoarele : 

 

                 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al Municipiului Focșani a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 160/27.04.2017. Acesta a suferit mai multe modificări și 

completări, aprobate prin hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Focșani. 
                 

              - Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Focșani cu nr. 

14040/11.02.2020 și nr. 22885/28.2.2020, Poliția Locală Focșani a formulat 

propuneri de modificare și de completare a Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor 

ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul completării art. 89 și art. 90, după cum urmează : 

 
1. Completarea art. 89  lit.”p” cu următorul paragraf :  

”sau  staţionarea pe domeniul public/privat al Municipiului Focșani a vehiculelor fără 

numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine și  fără achitarea taxelor 

aprobate de Consiliul Local.” 

 

2. Completarea art. 90 cu  următorul conținut : 

” Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă contravenţională între  200 şi 

400 lei faptele prevăzute la art. 24 alin. (3), respectiv art. 26 alin. (2) ” 

a locurilor de parcare.  

 

      În acest sens, se impune completarea anexei la HCL nr. 160/27.04.2017 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al  Municipiului Focșani, după cum urmează : 

 



 

 
1. Art. 89  lit.”p” se completează și va avea următorul conținut : 

 

            ” p)  staţionarea vehiculelor pe terenuri ce aparţin domeniului public/privat al 

municipiului Focşani utilizate pentru depozitare marfă, vehicule staţionate pe doua sau mai 

multe locuri de parcare, vehicule expuse la vânzare sau în scopuri comerciale, altele decât 

cele special amenajate în acest sens, precum și staționarea vehiculelor fără numere de 

înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii pe domeniul 

public sau privat al municipiului fără achitarea taxelor aprobate de Consiliul Local.” 

 

2. Art. 90 se completează și va avea următorul conținut : 

 

”Art. 90. Constituie contravenții şi se sancţionează cu amendă contravenţională           

între  200 şi 400 lei nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3) și art. 26 alin. (2), precum și  

faptele prevăzute la art. 89 lit. ”a – g”, lit.”i” , lit.”l – t” și lit.”v”; cu amendă între 50 și 200 

lei faptele prevăzute de art. 89 lit. ”h” și cu amendă între 500 și 1000 lei, faptele prevăzute 

la art. 89 lit. ”j”,  lit. ”k” și lit. ”u”. 

 

              Modificările mai sus menționate, sunt necesare pentru o aplicare riguroasă a 

prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al  Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 160/27.04.2017.  

 

              Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului  Focşani  proiectul  de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani  

Cristi Valentin Misăilă, completarea anexei la HCL nr. 160/27.04.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

 

 

Șef serviciu 

Oana Andreea Amăriuței 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Întocmit 

M. Dumitrescu 






