Regulament de organizare și funcționare a parcărilor
publice din municipiul Râmnicu Vâlcea

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament reglementează modul de gestionare și de funcționare al
sistemului de parcare aparținând domeniului public și privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea
și reprezintă cadrul juridic care definește raporturile dintre Consiliul Local al Municipiului
Râmnicu

Vâlcea

(în

calitate

de

administrator

al

domeniului

public)

și

proprietarul/conducătorul autovehiculului care ocupă temporar domeniul public.
Art. 2. În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
(1) abonament – formular tipizat, sub formă de bon cu valoare fixă, care are valoarea stabilită
de consiliul local pentru parcările de domiciliu ori formular special pentru beneficiarii
gratuităţilor menţionate în prezentul regulament, care se afişează pe bordul autoturismului la
vedere.
(2) abonat – beneficiar al unui abonament, obţinut în urma participării la procedura de
atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu şi a achitării taxei pentru parcarea de
domiciliu sau a valorii obţinute în urma licitaţiei.
(3) adresă de domiciliu - imobilul în care persoana fizică are calitatea de proprietar sau de
utilizator de drept al unui apartament (contract de închiriere sau beneficiar de masă
succesorală).
(4) alocare – acordare contra cost, prin licitaţie, a locului de parcare pentru folosinţă.
(5) atribuire - conferire contra cost a locurilor de parcare pentru folosinţă.
(6) domiciliu - adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa principală; locul în care
locuieşte cineva în permanenţă şi în mod legal.
(7)Parcare – spațiul destinat în mod special staționării autovehiculelor, semnalizat prin
indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau restul
domeniului public și privat.
(9) Parcare publică – parcare amenajată în condițiile stipulate la pct. 6 pe domeniul public și
privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea.
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(10) Parcare publică cu plată – parcare amenajată pe domeniul public sau privat al
Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru utilizarea căreia se percepe tarif de staționare, având
una sau mai multe intrări/ieșiri, exploatată prin gestiune directă de către autoritatea
administrației locale amenajată în condițiile stipulate la pct.6.
(11) Parcare privată–orice parcare amenajată în condițiile stipulate la pct. 6 pe un teren
proprietate privată.
(12) Parcări publice de domiciliu/reşedinţă - parcări aflate în subzonele delimitate conform
anexei la prezentul regulament pe fiecare apartament, destinată utilizării de către persoanele
fizice/juridice care locuiesc/desfășoară activitatea în acestea, amenajate de serviciile de
specialitate din cadrul administraţiei publice locale în scopul utilizării contra cost conform
contractelor de închiriere dau dreptul titularilor acestora de a utiliza locul de parcare.
(13) Parcare de tranzit – parcare amenajată pe domeniul public, destinată parcării temporare a
autovehiculelor de transport marfă și nu numai, aflate în tranzit.
(14) Loc de parcare - suprafața marcată a unei platforme betonate/asfaltate/pavate de maxim
15 mp.
(15) Abonament - tipul de abonament care dă dreptul de staționare în parcările în care se
percepe tarif de staționare.
(16) Contract de închiriere pentru un loc de parcare – contractul încheiat în urma atribuirii
unui loc de parcare, care dă dreptul de staționare în parcările de reședință conform
programului stabilit în condițiile prezentului regulament.
(17) Loc de parcare rezervat pentru persoane cu handicap – loc amenajat în parcările publice,
rezervat și semnalizat prin semn internațional pentru persoane cu handicap.
(18) Panouri de afișaj - panouri informative cuprinzând toate elementele de identificare și de
utilizare a parcărilor.
(19) Parcări publice fără plată - spații de interes public destinate parcării autovehiculelor
pentru care nu se percep taxe de parcare.
(20) Parcometru - aparat de taxare, automat electronic pentru eliberat tichete prin intermediul
căruia se încasează anticipat taxele de parcare reprezentând contravaloarea prestării
serviciului de staționare a mijloacelor auto pe locurile de parcare.
(21) Domiciliu - adresa la care persoana fizică are locuința principală dovedită prin carte de
identitate sau viză de flotant valabile.
(22) Utilizator – parte a unei operațiuni de leasing la care, cealaltă parte, denumită
locatar/finanțator, în calitate de proprietar al unui bun, îi transmite dreptul de folosință asupra
bunului, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing.
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(23) Exploatarea parcajului de reședință - activitatea de a pune parcajul la dispoziția
utilizatorilor în vederea parcării autovehiculelor și de a obține venituri la bugetul local al
Municipiului Râmnicu Vâlcea.
(24) Tarife – toate tarifele stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local sunt exprimate în lei și
cuprind T.V.A.
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CAPITOLUL II. PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ
Secțiunea: Dispoziții generale aplicabile parcărilor de reședință
Art. 3.(1) În parcările de reşedinţă, care sunt situate în subzonele delimitate conform anexei la
prezentul regulament, pentru fiecare apartament cu destinaţie de locuinţă se poate atribui
contra cost, pentru folosinţă, câte un loc de parcare, în condiţiile deţinerii unui autoturism
proprietate personală înregistrat în evidenţele Direcției Economico-Financiară Râmnicu
Vâlcea, iar titularul apartamentului nu înregistrează obligaţii fiscale restante. Nu se vor atribui
locuri de parcare pentru autovehicule de transport marfă sau autoutilitare.
(2) Contractele de închiriere dau posibilitatea titularilor acestora de a utiliza locul de parcare
prin achiziţionarea unuia dintre cele 2 abonamente şi anume:
- abonament de tip A care permite dreptul de utilizare în intervalul orar 17.00-08.00, excepție
făcând zilele de sâmbătă, duminică și zilele de sărbători legale când dreptul de utilizare este
24/24 ore;
- abonament de tip B care permite dreptul de utilizare 24/24 ore, 7 zile din 7.
Fiecare loc de parcare este numerotat conform tipului de abonament, prin utilizarea unor
culori diferite. Abonamentul de tip A va fi inscripţionat cu alb şi abonamentul de tip B va fi
inscripţionat cu roşu.
(3) În intervalul orar 08.00-17.00, de luni până vineri, exceptând zilele de sâmbătă, duminică
şi sărbătorile legale, locurile de parcare de reşedinţă pentru tipul de abonament A pot fi
ocupate de orice altă persoană decât titularul rezervării, doar cu plata tarifului de parcare
aplicabil zonei în care parcarea de reşedinţă este situată sau prin eliberarea unui abonament cu
o taxă percepută la jumătate decât cea pentru rezidenţi.
(4) Subînchirierea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă către alte persoane este
interzisă. Nerespectarea acestei prevederi atrage rezilierea contractului.
(5) În cazul înstrăinării apartamentului, titularul contractului de închiriere a locului de parcare
este obligat să solicite rezilierea în termen de 30 de zile de la înstrăinarea acestuia.
(6) În parcările de reşedinţă, la cerere se pot atribui pentru folosinţă în mod gratuit locuri de
parcare persoanelor cu handicap accentuat sau grav și veteranilor de război, posesori de
autoturisme.
(7) În prima fază a procedurii se va atribui un singur loc de parcare pentru apartament,
indiferent de numărul de persoane care locuiesc în acesta sau numărul de autoturisme pe care
le deţin persoanele respective, deţinerea unui autoturism în proprietate/folosinţă fiind o
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condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire a locurilor de parcare din
parcările de domiciliu.
(8) Atribuirea locului de parcare pentru folosinţă în parcarea de domiciliu, pe terenul
aparţinând domeniului public, nu presupune transferul dreptului de proprietate asupra
locurilor respective.
(9) În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în
parcarea de reședință sau când pentru acelaşi loc de parcare se depun mai multe solicitări
atribuirea se va face prin licitaţie publică.
(10) Nu vor fi admise la procedura de atribuire a locurilor de parcare persoanele care deţin
garaje amplasate în zonă sau care deţin curţi/terenuri pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.
(11) În cazul în care numărul de solicitări este mai mic decât numărul de locuri de parcare
amenajate, se pot atribui pentru folosinţă locuri de parcare şi pentru proprietarii de locuinţe
din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora.
(12) După epuizarea cererilor depuse pentru folosinţă a locurilor de parcare către persoanele
prevăzute la alin. 7, 11, dacă rămân locuri disponibile timp de 3 luni şi nu mai există solicitări
în zonă, se poate atribui un al doilea loc de parcare şi se va atribui acestora, în ordinea
cronologică a primirii cererilor, câte un loc de parcare din cele rămase libere. Pentru fiecare
loc de parcare de reşedinţă se plăteşte o taxă de parcare de reşedinţă distinctă. În toate
situaţiile, pentru al doilea loc de parcare, taxa va fi dublă faţă de cea datorată pentru primul
loc de parcare.
(13) Cetăţenii care deţin un autoturism proprietate înregistrat în evidenţele D.E.F. Râmnicu
Vâlcea beneficiază de 1 oră gratuită/zi în parcările cu plată.
Art. 4. Intenția de renunțare la contractul de închiriere, înainte de expirarea de drept a
acestuia, se aduce la cunoștință Primăriei Râmnicu Vâlcea de către chiriaș cu cel puțin 30 zile
înainte, data de reziliere fiind 01 sau 15 a lunii în care s-au împlinit cele 30 de zile.

Art. 5. (1) Contractul de închiriere al unui loc de parcare nu este transmisibil.
(2) Schimbarea locurilor de parcare între titularii contractelor de închiriere, este permisă doar
prin înştiinţarea în prealabil a Primăriei Râmnicu Vâlcea.
Art. 6.(1) În situația în care pe parcursul derulării contractului, titularii contractelor nu
prezintă la solicitarea reprezentanților D.A.D.P., I.T.P. valabil pentru autovehiculele ce fac
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obiectul contractului și care sunt parcate pe locul închiriat, contractele se reziliează fără alte
formalităti;
(2) Contractele de parcare vor prevede clauze privind eliberarea spațiilor de parcare în
anumite zile și intervale orare pentru desfășurarea unor evenimente speciale sau pentru a
permite efectuarea reparațiilor, marcajelor, etc. În cazul în care proprietarii/utilizatorii
autovehiculelor nu respectă aceste clauze se pot aplica amenzi contravenționale și/sau
ridicarea și transportul autovehiculelor în spațiile de depozitare;
(3) În situațiile în care în parcările închiriate se efectuează diferite lucrări de interes public, se
vor sista chiriile pe perioada lucrărilor pentru locurile de parcare afectate în baza unui act
constatator încheiat de către personalul administratorului parcării.
Art. 7. Utilizatorii parcărilor de reședință au următoarele obligații:
a) să achite conform prevederilor contractuale taxele pentru locurile de parcare utilizate.
Solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în locul de reşedinţă, care nu achită în termen
de 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare taxa aferentă, va pierde locul de parcare
atribuit, care va putea fi reatribuit altor persoane;
b) să respecte semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcajelor;
c) să asigure curățenia în parcaj pe tot parcursul anului astfel încât utilizarea locului de
parcare să se efectueze în condiții normale;
d) să nu blocheze intrarea și ieșirea celorlalte mașini din parcaj;
e) să nu întreprindă nicio acțiune în scopul de a obține venituri de la alți utilizatori ca urmare a
folosirii locului de parcare alocat;
f) să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația necesității efectuării
unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i
s-a atribuit o altă destinație, cazuri în care se vor restitui sumele încasate anticipat drept taxă;
g) să prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor
de reședință toate documentele referitoare la acestea;
h) să nu ocupe ilegal locurile de parcare cu autoturisme defecte sau cu alte obiecte;
i) să asigure securitatea interioară a autovehiculului parcat prin închiderea geamurilor,
încuierea ușilor, a portbagajului, a capotei motorului, precum și punerea în funcțiune a
sistemului antifurt (unde este cazul);
j) să răspundă pentru toate stricăciunile dotărilor, indicatoarelor, marcajelor ce aparțin parcării
de reședință ca urmare a nerespectării regulilor de parcare sau din cauza unor manevre greșite;
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k) să nu execute în perimetrul parcării de reședință lucrări de reparații și întreținere a
autovehiculului;
l) să nu utilizeze alt loc de parcare decât cel atribuit;
m) să parcheze pe locul de parcare mașina pentru care s-a încheiat contract și care deține
I.T.P. valabil.
Art. 8. (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională ce va fi
aplicată de împuterniciți ai primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea, agenți de poliție din
cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea și Poliției Locale Râmnicu Vâlcea, care au
calitatea de agenți constatatori, astfel:
a) ocuparea fără drept a unui loc de parcare de reședință, semnalizat corespunzător în
intervalul de valabilitate a contractului de închiriere - amendă 200 - 500 lei;
b) amplasarea/construirea de garaje, țarcuri pe locurile de parcare de reședință, montarea
ilegală a unor însemne/plăcuțe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de
blocare acces sau de menținere liberă a locului de parcare - amendă 1000 - 2000 lei şi
anularea contractului de închiriere;
c) necurățarea parcărilor de către chiriaș - amendă 100 - 300 lei;
d) neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaților Primăriei Municipiului Râmnicu
Vâlcea sau a unităților aflate în subordinea acesteia, în vederea efectuării diverselor lucrări de
marcare, modernizare etc. - amendă 200 - 500 lei;
e) blocarea căii de acces privind intrarea/ieșirea în parcarea de reședință și/sau blocarea
accesului privind intrarea/ieșirea de pe locul de parcare de reședință închiriată - amendă 300 600 lei;
f) efectuarea de lucrări de reparații și întreținere a autovehiculului în perimetrul parcajului amendă 200 - 400 lei.
(2) În toate cazurile, pe lângă amenda contravențională, se poate opta și pentru aplicarea
măsurii complementare de blocare/ridicare a autovehiculului.
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CAPITOLUL III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Art. 9. În vederea participării la procedura de atribuire, solicitanţii vor depune următoarele
documente:
(1) Persoanele fizice:
a) Cerere;
b) Documente privind domiciliul/reşedinţă, respectiv copie B.I/C.I, act de proprietate sau orice
alt act de deținere legala (contract de închiriere, act de donaţie, moştenire etc.);
c) Să nu figureze cu debite restante către bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea şi
autovehiculul să fie înregistrat în evidenţele fiscale ale Primăriei Râmnicu Vâlcea;
d) Autovehiculul sa aibă inspecţia tehnică periodică valabilă (copie talon cu viză) şi asigurarea
R.C.A. valabilă. Excepţie de la ultima prevedere vor putea face doar autoturismele
achiziţionate în leasing sau cele de firmă, înregistrate fiscal în altă localitate, pentru care
deţinătorii vor trebui să prezinte contract de comodat autentificat la notar. Această derogare
nu se va mai aplica, însă, dacă solicitantul are autoturism propriu, pentru care a rezervat deja o
parcare de domiciliu şi solicită încă una pentru a doua maşină;
e) Copia certificatului de înmatriculare a autoturismului deținut în proprietate sau în folosință cu
masa totală autorizată mai mică de 3.5 t, lungime mai mică de 5.2 m.;
f) Documente privind dreptul de folosinţă a autovehiculului, contract de leasing, act de donaţie,
act de moştenire, contract de comodat în formă autentică;
g) Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine un garaj amplasat pe domeniul public şi nu
deţine un loc atribuit într-o altă parcare de domiciliu;
h) Declaraţie pe propria răspundere a comodatarului că nu deţine alt loc de parcare de domiciliu
în municipiul Râmnicu Vâlcea pentru autoturismul dat în folosinţă;
i) Documente din care rezultă încadrarea în categoria celor ce beneficiază de prevederile Legii
nr. 44/1994 sau Decretul Lege 118/1990 sau Legii 341/2004, Legii 448/2006, Decretului Lege
118/1990.
(2) Persoane juridice:
- Cerere tip;
- Copie CI/BI al reprezentantului societății, C.U.I./C.I.F. al societății;
- Dovada că sediul sau punctul de lucru al societății este situat în subzona scoasă la licitație
(act de proprietate al spațiului/contract de închiriere a spațiului/concesionarea unui spațiu și
certificat constatator);
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- Copia certificatului de înmatriculare a autoturismului deținut în proprietate sau în folosință
cu masa totală autorizată mai mică de 3.5 t., lungime mai mică de 5.2 m. și inspecția tehnică
periodică valabilă;
- Alte acte care dovedesc posesia/folosința mașinii (contracte de folosință, comodat în formă
autentică, leasing);
- Dovada achitării obligațiilor fiscale la bugetul local prin prezentarea certificatului de atestare
fiscală eliberat de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea;
(3) Fiecare document va fi însoțit de originalul acestuia pentru verificarea autenticității.
(4) În parcările de reședință au prioritate și li se atribuie în mod gratuit locuri de parcare în
condițiile prezentului regulament celor care solicită și dovedesc cu documente încadrarea în
următoarelor categorii:
- beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap republicată cu modificările și completările ulterioare, încadrate la gradele accentuat
şi grav, prevăzute de art.86 din Legea nr.448 /2006.
Pentru a beneficia de loc de parcare gratuit în parcările de reședință, persoanele cu
handicap/reprezentanții legali ai acestora sau asistentul maternal trebuie sa îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
a) Persoana cu handicap/reprezentantul legal al persoanei cu handicap/asistentul maternal al
minorului cu handicap să aibă domiciliul/reședința într-un apartament din subzone;
b) Persoana cu handicap/reprezentantul legal al persoanei cu handicap/asistentul maternal al
minorului cu handicap să facă dovada deținerii/posesiei/folosinței unui autoturism;
c) Reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap trebuie să domicilieze la aceeași adresă cu
persoana cu handicap.

Art. 10.
Atribuirea gratuită a locurilor de parcare din parcările de reședință catre persoanele cu
handicap grav sau accentuat se face pe bază de contract valabil până la 31 decembrie a anului
în curs sau până la data de valabilitate a documentelor care stau la baza încheierii contractului
în situația în care acestea expiră anterior datei de 31 decembrie a anului în curs, cu obligația
reînnoirii solicitării până la data de 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor.
Prelungirea contractelor se face prin act adițional în baza unei solicitări la care se vor anexa
documentele care au stat la baza atribuirii inițiale a locului de parcare.
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Art. 11. Dovada domiciliului se face cu act de identitate valabil care va cuprinde mențiunea
Serviciului Public Comunitar de evidență a persoanelor privind stabilirea reședinței la o
adresă secundară (după caz). În termen de 30 zile de la expirare, persoana beneficiară a
locului de parcare are obligația depunerii unui nou act de identitate aflat în termen de
valabilitate.
Art. 12. Excepție de la prevederile art.9 în vederea obținerii unui loc de parcare gratuit în
parcările de reședință, reprezintă persoanele cu handicap care fac dovada locuirii la aceeași
adresă cu deținătorul unui autoturism care este soțul/soția, mama/tatăl, fiul/fiica, fratele/sora
persoanei cu handicap, cu obligația deținătorului autoturismului de a prezenta o declarație
notarială din care să rezulte că autovehiculul deținut este utilizat și în folosul persoanei cu
handicap.
Art. 13. Sub sancțiunea anulării acordării gratuite a locului de parcare, beneficiarii au
obligația de a comunica în scris, în maxim 30 de zile de la producere, orice modificare
intervenită cu privire la schimbarea domiciliului, autovehiculului pentru care au obținut locul
de parcare, actului de identitate, certificatului de încadrare în grad de handicap sau altor
elemente ce fac obiectul relațiilor contractuale.
Art. 14. (1) În vederea obținerii unui loc de parcare, persoana cu handicap/reprezentantul
legal/asistentul maternal al acesteia va depune următoarele documente:
- Cerere tip;
- Copia CI/BI pentru persoana cu handicap, respectiv certificatul de naștere în cazul minorilor
încadrați în grad de handicap și adeverința eliberată de asociația de proprietari care atestă
faptul că persoana adultă cu handicap locuiește la adresa pentru care solicită locul de parcare
în cazul stabilirii provizorii a reședinței (viză flotant);
-Copie CI/BI reprezentant legal al persoanei cu handicap/asistentul maternal al minorului cu
handicap împreună cu documentul justificativ din care rezultă calitatea de reprezentant legal
al persoanei cu handicap/asistent maternal;
- Copie certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a
persoanelor cu handicap în termen de valabilitate;
- Dovada deținerii/posesiei/folosinței unui autovehicul, respectiv copii ale certificatului de
înmatriculare al autovehiculului cu masa totală autorizată mai mică de 3.5 tone, lungime mai
mică de 5.2 m și I.T.P. valabil la încheierea contractului. Contractul de comodat va fi însoțit
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de declarație notarială din care să rezulte că autovehiculul în cauză este utilizat și în folosul
persoanei cu handicap;
- Copia contractului de proprietate sau actul care stă la baza deținerii unui apartament;
- Certificat de căsătorie în cazul în care proprietarul autovehiculului este soțul/soția persoanei
cu handicap, alte acte care dovedesc încadrarea în excepțiile art.11;
- Documente care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap (tutore,
curator, hotărâre judecătorească pentru punere sub interdicție și desemnare reprezentant legal)
sau document din care să rezulte calitatea de asistent maternal cu drepturi părintești dobândite
prin hotărâre judecătorească.
(2) Fiecare document va fi însoțit de originalul acestuia pentru verificarea autenticității.
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CAPITOLUL IV. TAXA DE PARCARE DE REŞEDINȚĂ
Art. 15. (1) Taxa pentru un loc în parcarea de reşedinţă, se va stabili anual prin hotărârea
consiliului local.
(2) Pentru anul 2021 valoarea taxei pentru parcare de domiciliu se stabileşte conform
prevederilor prezentului regulament, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală
a titularilor dreptului de folosinţă în condiţii similare impozitului pe teren.
Au posibilitatea achitării şi pentru perioade de cel puţin 3 luni sau în funcţie de perioada
pentru care a fost atribuit/alocat locul de parcare, perioade care se vor încheia la data de 31
decembrie a anului pentru care locul a fost atribuit/alocat prin licitaţie.
(3) În cazul atribuirii/alocării prin licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu, pentru perioade
mai mici de 1 an rămase din anul curent, se va plăti valoarea aferentă pentru 3, 6, sau 9 luni
din anul respectiv conform formulei de calcul taxa anuală/12 luni X numărul de luni rămase
până la sfârşitul anului (3, 6, sau 9) de la primirea în folosinţă a locului de parcare, perioadă
care se va completa pe formularul de abonament eliberat pentru autoturismul beneficiarului
locului de parcare.
(4) Pentru perioade mai mici de 3 luni rămase din anul curent nu se repartizează locuri de
parcare.
(5) Atribuirea/licitaţia locurilor de parcarea de domiciliu se va putea face pentru perioade de
3, 6, 9 sau 12 luni, iar taxa de parcare de domiciliu se va putea achita anticipat pentru perioade
de cel puţin 3 luni. Pentru locurile de parcare atribuite fără licitaţie, se va elibera un
abonament, sub formă de bon cu valoare fixă, egală cu valoarea taxei de parcare de domiciliu
calculate pentru 3, 6, 9 sau 12 luni conform formulei ,,taxa anuală/12 luni X 3 luni”, în funcţie
de taxa anuală stabilită prin hotărârea consiliului local.
Odată cu abonamentul se va elibera şi chitanţă pentru valoarea respectivă. În cazul atribuirii
locului de parcare prin licitaţie, chitanţa va conţine valoarea licitată calculată pentru perioada
de eliberare a abonamentului 3, 6, 9 sau 12 luni în care este inclusă şi valoarea taxei de
parcare de domiciliu aferentă.
(6) Procedurile de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de domiciliu, pentru folosinţă, într-o
parcare de domiciliu amenajată, se vor organiza odată la 3 ani, primul an fiind considerat anul
următor organizării procedurii, pentru fiecare an următor fiind obligatorie depunerea cererii
de prelungire, până la data de 30 noiembrie a anului curent.
(7) Pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav sau pentru reprezentanţii legali ai
acestora a căror calitate va fi dovedită cu documente, precum şi pentru persoanele care au
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deţinut legal garaje pe amplasamentul parcării de domiciliu pentru care nu au primit/nu vor
primi despăgubiri, garaje care au fost construite conform autorizaţiei de construcţie obţinută
de la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea şi care au fost demolate în scopul amenajării de
locuri de parcare de domiciliu, se va elibera câte un abonament de parcare gratuită pentru
locul de parcare de domiciliu atribuit, pentru care se va achita o taxă de eliberare a
abonamentelor gratuite care se stabileşte la valoarea de 1% din valoarea taxei de parcare
anuală stabilită pentru parcările cu plată din municipiul Râmnicu Vâlcea. Pe abonament se va
menţiona gratuitatea, după caz.
(8) Abonamentul se va elibera pe baza tabelului întocmit în urma procedurii de
atribuire/licitaţie la care s-au depus cereri şi documente doveditoare.
(9) Fiecare asociaţie de locatari îşi va aduce contribuţia, conform contractului de asociere, la
punerea în aplicare a prezentului Regulament de către D.A.D.P. prin înregistrarea cererilor
pentru locuri de parcare de domiciliu, participarea în comisia de atribuire/licitaţie a locurilor
de parcare de domiciliu la efectuarea procedurilor prevăzute, încasarea taxei de parcare de
domiciliu sau a valorii licitate, predarea către D.A.D.P. a banilor încasaţi, preluarea de la
aceasta a abonamentelor de parcare și transmiterea lor către fiecare beneficiar al locurilor de
parcare.
(10) Sumele încasate de către D.A.D.P. din taxa de parcare de domiciliu se fac venit la
bugetul local.
(11) Din bugetul activităţii de administrare a parcărilor de domiciliu se vor finanţa în limita
disponibilităţilor: cheltuieli pentru întreţinerea dotărilor parcărilor (indicatoare, marcaje,
stâlpişori de protecţie, stâlpi de iluminat, coşuri de gunoi şi alte dotări), cheltuieli de personal,
cheltuieli cu achiziţionarea imprimatelor necesare activităţii, alte cheltuieli necesare pentru
exploatarea în condiţii normale a activităţii şi pentru investiţii privind modernizarea parcărilor
de domiciliu.
Art. 16. (1) Pentru utilizarea locurilor în parcările de domiciliu pe bază celor 2 tipuri de
abonamente, Asociaţia de proprietari va primi contra cost, abonamente de la D.A.D.P pe baza
tabelului nominal întocmit în urma procedurii de atribuire/licitare şi semnat de membrii
Comisiei de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu
din municipiul Râmnicu Vâlcea.
(2) Deţinătorul unui abonament de tip A va putea folosi parcarea şi între orele 08:00-17:00 de
luni până vineri fără să achite o taxă suplimentară, dar în cazul în care parcarea rămâne liberă,
aceasta poate fi folosită de un alt deţinător de autoturism până la ora 17:00, contra cost.
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(3) Abonamentele se vor elibera beneficiarilor prin Asociaţiile de proprietari/locatari de către
D.A.D.P Râmnicu Vâlcea numai după achitarea pentru fiecare loc a taxei de parcare de
domiciliu aprobate de Consiliul Local sau a valorii licitate după caz.

Art. 17. (1) Abonamentul de parcare de domiciliu va putea fi utilizat numai pentru locul de
parcare menţionat pe acesta şi nu va fi valabil pentru alt loc de parcare din parcările cu plată.
(2) Abonamentul pentru folosinţa locurilor din parcările de domiciliu se eliberează pentru
autoturismele aparţinând persoanelor fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate
parcărilor de domiciliu, pentru perioade de minim 3 luni şi maxim 1 an.
(3) Pentru locurile atribuite prin licitaţie se va elibera un abonament sub formă de bon cu
valoare fixă reprezentând valoarea taxei de parcare de domiciliu stabilită prin hotărârea
Consiliului Local, însoţit de o chitanţă care va conţine valoarea licitată, care va include şi
valoarea taxei de parcare de domiciliu stabilite de Consiliul Local.
(4) Abonamentul de parcare de domiciliu eliberat pentru folosinţa locurilor de parcare
atribuite cu/fără licitaţie nu poate fi returnat pentru anul în curs chiar dacă apar noi solicitări,
cu excepţia cazului în care persoanele fizice cu domiciliu/reşedinţa în imobilele arondate
parcărilor de domiciliu se mută din imobilul respectiv sau când autoturismul şi în caz de deces
al beneficiarului, situaţii pentru care solicitanţii vor prezenta acte doveditoare. Returnarea
abonamentelor se va putea face cu începere din data de 1 ale lunii următoare depunerii
cererilor.
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CAPITOLUL V. PARCĂRI CU PLATĂ
Art. 18. (1) Regulamentul se aplică în Municipiu Râmnicul Vâlcea în zone delimitate prin
indicatoare de circulație „PARCARE CU PLATĂ” precum și prin marcaje rutiere însoțite de
panou adițional cu orarul de funcționare și modul de achitare a taxei de parcare.
(2) În interiorul zonelor de parcare cu plată din Municipiu Râmnicu Vâlcea
oprirea/staționarea/parcarea autovehiculelor se face cu respectarea prevederilor prezentului
regulament.
(3) Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării,
transportului de marfă a căror greutate maximă autorizată nu depășește 3.5 tone precum și
serviciului de taximetrie. Taximetrele sunt exceptate de la plata taxei de staționare numai în
limita stațiilor de taxi aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local .
(4) Se disting următoarele tipuri de zone de staționare:
a) spațiu de parcare fără barieră;
b) spațiu de parcare cu barieră;
c) zone de parcare delimitate la marginea carosabilului;
d) orice altă zonă stabilită cu aprobarea Comisiei Municipale de Circulație.
(5) Nivelul tarifelor pentru parcările publice cu plată se stabilesc diferențiat în parcările
longitudinale de pe arterele de circulație față de restul parcărilor publice cu plată sau pe zone
tarifate conform hotărârilor anuale ale Consiliului Local privind impozitele și taxele locale și
a altor sume care aduc venit la bugetul local.
(6) Parcările publice cu plată din Municipiul Râmnicu Vâlcea pot fi utilizate doar achitând
anticipat contravaloarea timpului de parcare prin următoarele metode:
a) achiziționarea tichetului de parcare înainte de ocuparea locului de parcare de la lucrătorul
comercial din apropierea parcării;
b) achiziționarea tichetului de parcare de la parcometru;
c) prin achiziționarea abonamentelor de parcare;
d) plata prin transmitere SMS la un număr scurt;
e) alte soluții de achitare a contravalorii serviciului prestat și aprobate de autoritatea locală.
(7) În parcările publice cu plată pot parca numai autovehiculele a căror masă maximă
autorizată nu depășește 3.5 t. și lungimea de 5.2 m., cu excepția parcărilor special amenajate
și semnalizate pentru categoriile care depășesc aceste limite cărora li se vor aplica tarifele
stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local.
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Art. 19. Sunt exceptate de la plata taxei de parcare:
(1) autoturisme aparținând Poliției, Jandarmeriei, Serviciului de Ambulanță sau Medicină
Legală, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, unităților speciale ale Serviciului Român
de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, precum și autovehiculele de serviciu ale
procurorilor din Ministerul Public atunci când desfășoară acțiuni de intervenție sau în misiuni
care au caracter de urgență;
(2) autoturisme aparținând persoanelor cu handicap în funcție de locurile special rezervate cu
condiția afișării cardului de parcare obținut conform Legii 448/2006.
Art. 20. (1) Programul de funcționare a parcărilor cu plată este următorul:
Luni-Vineri: în intervalul orar 08.00-17.00;
Sâmbăta: în intervalul orar 08.00-13.00
(2) În timpul programului stabilit potrivit alin. (1) pentru evenimente speciale organizate de
Municipiul Râmnicu Vâlcea cu o prealabilă notificare privind parcările solicitate, parcarea
este gratuită;
Art. 21. Taxa de utilizare a parcărilor cu plată se achită anticipat, astfel:
(1) Prin intermediul echipamentelor de plată stradale - parcometre amplasate în apropierea
locurilor de parcare cu plată, plata realizându-se cu monede, bancnote sau card bancar
contactless;
(2) Prin achiziționarea abonamentelor de parcare;
(3) Prin transmiterea unui SMS de pe telefonul mobil la un număr scurt, la taxa orară sau
fracțiune adăugându-se costul mesajului text;
(4) Prin procurarea tichetului de parcare de la lucrătorul comercial cu atribuții de taxare în
parcarea respectivă ;
(5) Tichete de parcare procurate anticipat de la chioșcurile de difuzare a presei sau de la unele
magazine din zona parcării publice cu plată respective; În parcările cu plată în care nu sunt
amplasate automate de parcare sau în situaţia în care din diverse motive sistemul de plată prin
parcometru, SMS sau aplicaţie nu funcţionează, introducerea de tichete de parcare care să se
procure anticipat de la lucrătorul comercial din apropierea parcării sau de la chioşcurile de
difuzare a presei sau unele magazine din zona parcărilor publice cu plată. Tichetele se
marchează conform instrucţiunilor înscrise pe acestea şi se afişează pe bordul maşinii la loc
vizibil.
(6) Prin utilizarea aplicației TPARK de pe telefonul mobil;
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(7) Cei care achită valoarea timpului de parcare prin metodele de la alin. (1), (2), (4), (5), vor
afișa pe bord în interiorul autovehiculului, vizibil din exterior, tichetul validat până la
părăsirea locului de parcare, excepție fac abonamentele eliberate cu ajutorul aplicației acestea
fiind înregistrate și verificate electronic.
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