
   

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL  

                                         AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

 

 

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 

 

 

             Consiliul local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedintă 

ordinară: 

         - văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani - Cristi 

Valentin Misăilă, prin care se propune 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, Referatul de aprobare nr. 

40784/11.05.2020 și Raportul Serviciului administrarea domeniului public si privat, 

publicitate înregistrat la nr. 40788/11.05.2020 ; 

        -  având în vedere avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică și 

amendamentul formulatul de domnul Marius Iorga ; 

        - văzând adresele 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 ; 

        - având în vedere prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată ; 

       - conform 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. 139 alin. (3) 

lit. ”g” din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE :    

 

               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. După art. 25, se va introduce art. 25 ¹, ce va avea următorul cuprins : 

 

        ” Art. 25. Pe perioada derulării unor lucrări de reabilitare sau modernizare asupra unor 

bunuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Focșani, care fac imposibilă   

 



 

 

utilizarea locurilor de parcare deținute de persoanele fizice/juridice în baza unor contracte 

de  închiriere  încheiate  cu   operatorul  de  parcare, sumele cu destinația de chirie plătite în  

avans, aferente perioadelor respective, vor fi restituite la cererea chiriașilor, sau vor fi 

constituite cu titlu de avans în contul chiriilor viitoare.” 

 

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.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administratie publică 

locală, agricultură, în vederea aducerii acesteia la îndeplinire, compartimentelor, birourilor, 

serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin : 

           -    Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate ; 

- Serviciul corp control al primarului ; 

- Direcția eonomică ; 

- Poliția Locală Focșani ; 

- PARKING Focșani S.A. ; 

           -    Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                       Ionuț Mersoiu 

 

 

 

 

 
                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                              Secretarul General al Municipiului Focşani 

                                                                             Eduard-Marian Corhană 
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