
ANEXA
LA HCL NR. 62 DIN 27.03.2013

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULU DE PARCARE CU
PLATA IN ORASUL TIRGU NEAMT PENTRU

OPERATORUL SC CIVITAS COM SRL TARGU NEAMT

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE

Art.l Prezentul regulament reglementeazdparcarea, sta{ionarea gi oprirea vehiculelorpe releaua stradall a
orasului Targu Neam!, amenajarea, intretinerea gi exploatarea locurilor de parcare 

"u 
plutu administrate de

operatorul de parcare SC CIVITAS COM SRL Targu Neamt.
Art.2 In sensulprezentului regulament se definesc urmdtorii termeni:
a) Parcarea - reprezintd acel spaliu destinat in mod special staliondrii vehiculelor, semnalizat prin
indicatoare gi marcaje care il delimiteazdde partea carosabili a drumului;
b) Parcdrile publice cu platd - sunt acele spalii special semnalizate, destinate parcdrii autovehiculelor pentru
care se percep tarife orarel zilnice de parcare;
c) Parcirile inchiriate instituliilor de interes public - sunt locurile de parcare aflate la o distanla mai micd de
50 m de unitdlile hoteliere, complexe comerciale, s51i de spectacole, baze sportive, vor fi atribuite acestora
prin inchiriere;
d) Operatori de parcare - sunt societdlile specializate prin intermediul cdrora autorit6lile administraliei
publice locale, inbaza hotdrdrilor adoptate de Consiliul Local, intrelin gi exploateazd locurile de parcare de
pe raza orasului Targu Neamf;
e) Zona rezidenfiald - este perimetrul dintr-o localitate unde se aplicd reguli speciale de circulalie avdnd
intrdrile gi iegirile semnalizate caatare;
f Zona pietonal[ - este perimetrul care cuprinde una sau mai multe strdzi rezervate circulaliei pietonilor
unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulalie avdnd intrdrile qi ieqirile semnalizate
ca atare.

CAPITOLUL II: OPRIREA, STATIONAREA $I PARCAREA VEHICULELOR PE RETEAUA
STRADALA A ORASULUI TARGU NEAMT

Art. 3 Oprirea, staJionarea gi parcarea vehiculelor pe drumul public este permis[ numai in condiliile
prevlzute de O.U.G. nt. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice qi in Regulamentul de aplicare din
H.G. nr. 8512003.
Art. 4 Vehiculul oprit sau stalionat pe drumul public trebuie aqezat l6nga gi in paralel cu marginea
drumului, pe un singur rAnd, dac[ printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele frrd
atag, ciclomotoarele qi bicicletele pot fi oprite sau stafionate gi c6te doud una ldngd alta.
Art. 5 (l)Vehiculele cu tracliune animal6, precum gi cele trase sau irnpinse cu m6na vor circula numai pe
traseele stabilite pentru transportul de mdrfuri periculoase gi transportul cu dep6qirea masei totale gi/sau a
dimensiunilor maxime admise.
(2) Se interzice oprirea sau stalionarea vehiculelor cu trac1iune animalS, precum gi a celor trase sau impinse
cu mAna pe drumurile publice din orasul Targu Neam{. Oprirea sau stalionarea acestora se poate face numai
pe acostament, iar in lipsa acestuia, in afara pdrlii carosabile.
Art. 6 Se interzice oprirea sau stalionarea autovehiculelor care transport[ mdrfuri periculoase pe drumurile
publice din orasul Targu Neam!. Stalionarea autovehiculelor care transportd miriuri periculoase se poate
face numai in parcdrile special amenajate ?n orasul Targu Neamt.



Art. 7 Este interzisd oprirea autovehiculelor sau convoaielor cu depdsirea masei totale gi/sau a
dimensiunilor maxime admise prin Iege pe sectoare de drum unde este afectatl. fluenla traficului: poduri,
pasaje, pante, sectoare ingustate datorita unor lucrbri, in curbe sall pe sectoare {ird vizibilitate.
Art. 8 (1)Se interzice stalionarea gi parcarea autovehiculelor care efectueazd transport public jgdelean,
iriterir-rdelean, interna{ional de cdl5tori prin servicii regulate qi transport regulat speciai de cdidtori pe
domeniul public al orasului Targu Neam{.
(2) Stalionarea 9i parcarea autovehiculelor prevdzute la alin. 1 se poate face numai in parc[rile special
amenajate prevdzute la art. 6 sau in alte autogdri autorizate in conformitate cu normele legall in vigoare.
(3) Amt autovehiculele men{ionate la alin. 1, cAt gi cele care efectueazdtransport public iocal de cdl6tori, au
obligalia sd opreascd numai in staliile special amenajate qi semnalizate unitar de cdtre administratorul
drumului, cu avizul Poliliei rutiere a orasului Targu Neamf.
Art. 9 Operatorii de transport qi taximetrigtii independen{i care deslbqoard activitate de transport persoane in
regim taxi au obliga{ia s6 respecte amplasamentul staliilor de aqteptare TAXI in orasui taigu Neam!,
stabilite prin hotdrArea Consiliului Local"
Art. 10 (l)Parcarea autovehiculelor pe raza orasului Targu Neamf este permisd numai cu avizul politiei Ors.
Targu Neam! qi in condiliile stabilite prin hotdr6re de cltre Consiliul Local al orasului Targu Neam{.
(2) Parcarea autovehiculelor este permisd numai in locurile special destinate acestui ,.op, ,.*n alizate prin
indicatoare giisau marcaje. in aceste locuri vehiculele vor trebui agezate unul l6ngd altul, conducdtorii lor
avand obligalia sd respecte gi celelalte reguli stabilite pentru stationare.
(3) Locurile de parcare semnalizate qi marcate corespunzdtor, destinate persoanelor cu handicap, vor fi
folosite in exclusivitate de cbtre persoanele care dovedesc cu acte incadrarea intr-o grupd de handicap qi care
au aplicat in collul din stAnga-ios al parbrizului semnul distinctiv stabilit de Ministerul SAnatAtii
(4) Este interzisd folosirea oricdror dispozitive sau altor mijloace care ingrddesc accesul in locurile de
parcare, indiferent de categoria din care face parte parcarea respectivi ( parcare de regedin1d, parcare publicd
cu plata/fdrd platd, parcare inchiriatd instituliilor de interes public ).

CAPITOLUL III: AMENAJAREA LOCURILOR DE PARCARE

Art"ll Amenajarea locurilor de parcare se va realiza conform hotdrdrii Consiliului Local al orasului Targu
Neam{, stabilirea amplasamentelor 1?cAndu-se impreund cu Polilia Rutierd a orasului Targu Neam!. Sistemul
de parcare cu plata in orasul Targu Neamt se aplica in spatiile specialamenajate, enumerate in Anexa nr.1 la
prezentul Regulament.

CAPITOLUL IV: INTNNgNEREA $I EXPLOATAREA LOCURILOR DE PARCARE

Art. 12 intrefinerea 9i exploatarea locurilor de parcare din orasul Targu Neam! se realizeaz6, conform
hotardrilor Consiliului Local. de citre operatorul de parcare.
Art. 13 Tarifele, reducerile gi gratuitdfile menlionate in prezentul regulament se propun anual de cdtre
operatorul de parcare qi se supun aprobdrii Consiliului Local.
A,:rl,'.14 Parcdrile publice cu platd sunt acele spafii, special
pentru care se percep tarife orare de parcare sau care pot fi
scop.

a)Programul de functionare a parcarilor in sistem de plata este urmatorul :

1. PARCAREA STADION " CETATE' SI PARCAREA CASA MEMORIALA * ION
CRIIANGA'':

- de luni pana vineri, in intervalul orar 08.00-18.00
- sambata si duminica intre orele 08.00 - 14.00 - in intervalul - I mai - 1 octombrie.

semnalizate, destinate parcdrii autovehiculelor
utilizate in baza abonamentelor emise in acest



2. PARCARE STRADA STEFAN CEL MARE, PARCARE STRADA MIHAI
EMINESCU' PARCARE STRADA PLOPULUI SI IN JURUL PIETEI AGROALIMBI\TARA,
STRADA CUZA VODA - de la intersectia cu str. Mihai Eminescu pana la intersectia cu str. Glorieio
PARCAREA DII{ ZONA POLICLINICA, PARCAREA DIN ZONA INTIM - str. Vasite AlecsandriiN fAtA bIOCUIUi M 8, PARCAREA STRADA PETRU RARES, STRADA MIHAIL
KOGALNICEAI{U - de Ia intersectia cu str. Stefan cel Mare pana la BCR, STRADA CALISTRAT
HOGAS:

- de lr-rni pana vineri, in intervalul orar 08.00-1g.00

b) In afara programului stabilit la lit. a - parcarile cu plata pot trece in sistemul de parcare public6 fdrd platd
sau parcare de regedin!d.
c)ln timpul programului stabitit potrivit lit. a , pentru evenimente deosebite organizate de catre primaria
orasului Targu Neamt, cu o prealabila notificare a parcarilor solicitate, parcarea este gratuita.
d) Sisternul de taxare a parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt seb)azeazape urmatoarele principii:

1. taxei orare
2. abonamentului de parcare
3' rezervarea locurilor de parcare prin contract ( in cazul persoanelorjuridice).

Art. 15 Regulile si taxele aplicabile pentru modalitatile de plata enumerate la art.l4 sunt urmatoarele:

A. PLATA TAXEI DE UTILIZARE A PARCARILOR

(l) Taxa de utilizare a parcarilor se plateste in sistem de autotaxare, utilizand parcometrele amplasate in
apropierea locurilor de parcare, prin intermediul monedelor, bancnotelor, a cardului de parcare preplatit
si a cardului bancar.
Astfel:
a' Monedele si bancnotele se utilizeaza direct la parcometru, unde se introduc atateamonede pana la
concurenta sumei care reprezinta taxa aplicabila, pentru unitatea de timp solicitata.
b. Cardul de parcare preplatit este un instrument de plata pe suport de plastic cu cip
electronic integrat. Cardul de parcare se achizitioneazacontra cost de la sediul operatorului- SC CIVITAS
COM SRL, str" Mihai Eminescu, nr. 8 A, Targu Neamt, judetul Neamt. Pretul cardului este de 5,00 RON.
Valoarea de 5,00 ron reprezinta titlu de garantie, urmand a fi returnata la restituirea cardului in stare de
functionare. nedeteriorat.
c. Card bancar - se utilizeazadirect la parcometru.
(2) Autotaxarea se realizeazaprin efeciuarea succesiva a urmatoarelor operatiuni:

* Dupa oprirea vehiculului in spatiul special amenajat pentru parcare,cardul de parcare, cardul bancar
sau monedele/bancnotele se introduc in parcometru (aparat de taxare);* Se selecteaza durata parcarii pentru intervalul de timp al stationarii vehiculului;* Parcornetrul va ernite tichetul de parcare, care se va pozitiona in mod obligatoriu in interiorul
vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat, in suport special, astfel incat toate datele inscriptionate
sa fie vizilbile din exterior. Daca nu se poate identifica tichetul de parcare, se aplica sanctiunile
prevazute de prezentul Regulament.

* Tichetul de parcare este valabil pentru intreaga durata de timp platita in intervalul orar 0g:00-lg:00
de luni pana vineri respectiv sambata-duminica in intervalul orar 08:00-14:00 - in conformitate cu
prevederile art, 14 lit. a - in parcarile cu plata enumerate in anexa nr.1 la prezentul regulament.
Tichetul de parcare va avea inscrip{ionat urm[toarele informalii minime:'* denumirea operatorului de parcare

'1" codul P&D-ului
'{. localizarea ( codul ) parcdrii



,f tariful orar
* suma incasatd
,& data gi ora emiterii acestuia
$ perioada de valabilitate
-:i" TVA-ul aferent sumei incasate.

{' Alegerea modelului parcometrelor ( dispozitive P&D - "pay & display", adica "plateste si afiseaza")
ramane la latitudinea operatorului de parcare cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul
achizitiilor publice.

B. TAXE SI MODALITATI DE PLATA PARCARI

Alin 1.

1. Plata taxei orare: 1 leu/ora.
2. Card preplatit: Valori cuprinse intre 10-100 lei.
3. Abonament: zi - 9 lei, lunar - persoane fizice - 80 lei si persoane juridice -100 lei
4. Deblocare autovehicul - 30 lei + 7.5 lei/zi retinere dispozitiv blocare.

Alin 2.

1 . Toate tarifele includ TVA.
2. Tariful minim de plata este de 0.5 lei pentru yz ora.
3. In cazul abonamentelor cu valabilitate pe mai multe luni, tariful se calculeaza inmultind numarul
de luni cu tariful pentru o luna, Ia care se aplica o reducere procentuala egala cu numarul de luni de
abonament.
4. Abonamentele sunt valabile numai daca sunt afisate in mod vizibil pe bordul autovehicului parcat.

C. ABONAMENTUL

Pentru utilizarea parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt se emit la cerere abonamnere penrru persoane
fizice si persoane juridice.
Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente:
a)abonamentele se achizitioneaza de la sediul operatorului (str. Mihai Eminescu, nr. 8 A.
.jLrdetul Nearnt.)

b) preturile abonamentelor sunt cele cuprinse la Art.15 sectiunea B pct. (3) la prezentul
Regulament;
c) abonamentul, indiferent de tip. se elibereaza pentru un singur vehicul;

Targu Neamt,

d) in timpul parcarii, abonamentul se pozitioneaza in mod obligatoriu in interiorul vehiculului, pebord, sub
parbriz, preferabil in suport special, astfel incAt toate elementele inscriptionate sa fie vizibile;
e) abonamentele deteriorate sau pierdute se inlocuiesc, la cerere notificata in scris, cu plata contravalorii
cheltuiel ilor costurilor de emitere.
f) abonamentul nu se elibereaza pentru vehicule a caror masa maximaautorizatadepaseste 3,5 to.
g) modelul abonamentului este cel prevazut in anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

D. REZERVAREA (PERSOANE JURIDICE)

1. Rezervarea este permisa numai pentru vehiculele a caror masa maxim autorizata nu depaseste 3,5 to.
2. Rezervarea este permisa doar pentru autovehiculele apartinand persoanelor juridice care isi desfasoara
activitatea in zona de parcare mentionata in adresa de solicitare.
3. Pentru rezervarea locurilor de parcare solicitantul (persoana.iuridica) incheie cu operatorul sistemului de
parcare un contract de rezervare.



4. Pentru incheierea contractului de rezervare - anexa nr. 8- solicitantul (persoana iuridica) trebuie sa
depuna la sediul operatorului urmatoarele documente:

# Copie certificat inregistrare societate;
,$ Certificat constatator al persoanei juridice solicitante ;
*. Dovada sediu - punct de lucru;
,{* Cerere tip;
,'lo Schita amplasament locuri parcare solicitate (scara 1:1000).

5. Locul rezerval este indicat prin amplasare unui dispozitiv de rezervare conform anexei nr.2 laprezentul
regulament.
6. Dispozitivul de rezervare se amplaseaza conform schitei de amplasament avizata de
catre operatorul sistemului de parcare si trebuie sa aibe inscriptionate urmatoarele date:
. Beneficiar
. Conform contract nr..... -........1
. Numar locuri
7. Numarul locurilor de parcare abrobate se va face in functie de numarul solicitarilor
din zona respectiva.
8. Beneficiarul va asigura dispozitivul de parcare pe cheltuiala sa"

E. FACILITATI. GRATUITATI

1. (1) Parcarile pot fi utilizate gratuit pentru stationarea autovehiculelor speciale, dotate conform legii cu
echipamente de semnalizare sonora si optica, aflate in misiune, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Parcarile pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehiculelor dotate special pentru persoanele cu
handicap.
(3) ln zonele de parcare se rezerva si se semnalizeaza prin marcaj specific loeuri pentru parcarea gratuita a
mij loacelor de transport ale persoanelor cu handicap.
(4) Parcariie cu plata din orasul Targu Neamt vor putea fi folosite fara achitarea taxelor prevazute in
prezentui Regulament, in situatia in care autoritatile administratiei publice locale organizeaza actiuni de
interes public.
(5) Parcarile cu plata din orasul Targu Neamt vor putea fi utilizate fara achitarea taxelor prevazute in
prezentul Regulament, in cazul executiei unor lucrari de utilitate publica in conformitate cu reslementarile
legale.
(6) Se acorda gratuitati urmatoarelor categorii :

(a) Vehiculelor corpului d iplomatic:
(b) Vehiculelor de interventie (salvare, pompieri, politie, jandarmerie, Ministerul

Justitiei, M.Ap.N., M.A.I, Politiei Locale) aflate in misiune;
(c) Autovehiculelor, nominalizate, apartinand urmatoarelor institutii de interes public:

. Primaria orasului Targu Neamt

. Reprezentantilor institutiilor guvernamentale;

' f)elegatiilor straine, nominalizate, la invitatia institutiilor de interes public.
(d) Gratuitatea se acorda inbaza unei cereri avizata de catre operator.

Art. 16 (1) Parcarile publice cu platd vor fi periodic monitorizate de cdtre reprezentanli ai operatorului care
vor avea urmdtoarele sarcini gi atributii:

mdsurilor corespunz[toare in cazul in care existd deficienfe sau abateri



de catre societatile specializate in astfel de servicii;

montare a acestora

(2) Reprezentantul operatorului de parcare va purta un echipament distinct si ecuson - cu logoul -- ,, CIV
PARCARI'

CAP. V BLOCAREA AUTOVEHICULELOR

Art.17 (1) Este interzisa oprirea/stationarea/parcarea neregulamentara, precum si expunerea spre vanzare, a
autovehiculelor pe raza orasului Targu Neamt in parcarile publice cu plata.

(2) Se aplica prevederile art. 28 din prezentul Regulament.
Art. 18 (l)Constatarea staliondrii/parcdrii neregulamentare a autovehiculelor pe domeniul public apartinand
parcarilor cu plata se face de reprezentantii operatorului de parcare .

(2) Agenlii constatatori prev[zufi la alin. I dispun in scris de mdsurile de blocare a autovehiculelor
stafionate/parcate neregulamentar gi asistd la aceast[ operaJiune. Se va intocmi un proces-verbal de
constatare (--conform modelului - anexa 3 la prezentul Regulament) si se va proceda la blocarea rotilor
autovehiculului in cauza.
(3) Este interzisa distrugerea dispozitivului de blocare de catre conducatorul autovehiculului.
( 4) Mentinerea dispozitivului mai mult de24 de ore atrage dupa sine majorarea tarifului de deblocare cr-r 25
oh pentru ftecare zi.
(5) Modelul dispozitivului de blocare este cel prevazut in anexa nr. 6 la prezentul Regulament.
Art. 19 (1) Autovehiculele ldrd stap6n sau abandonate pe domeniul public apartinand parcarilor cLr plata
vor fi ridicate gi transporlate de cdtre operator pe un loc stabilit de cdtre Primdria orasului Targu Neam{.
(2) Cheltuielile ocazionale de efectuare a operaliunilor prevdzute la alin. 1 se suportd de proprietarul
autovehicr"rlului sau, in lipsa acestuia, din sumele obtinute in urma valorificarii autovehiculului.
Art. 20 Prevederile art. 19 se aplicd gi in cazul autovehiculelor care menlin dispozitivul de blocare -
deblocare mai mult de 3 zile de la data blocbrii.
Art.2l La ridicarea autovehiculului se va intocmi un proces verbal de cdtre o comisie de constatare formati
din reprezentanti ai operatorului de parcare" imputernicilii Primarului orasului Targu Neamj gi poliligti din
cadrul Poliliei Locale a orasului Targu Neam!. Procesul verbal va fi intocmit in prezen{a a doi martori, de
regulS, locatari ai unor blocuri din vecinitatea terenului pe care se afld autovehiculul fbrd stip6n sau
abandonat.
Art.22Procesulverbal deconstatare-ridicareautovehicul - vacuprindedatedeidentificareavehiculului,
astfel:
- numbrul de ?nmatriculare
- categoria vehiculului
- marca gi tipul
- seria motor
- starea fizica cu descrierea detaliati a ceea ce este vizibil deteriorat - descompletat
- culoarea.
in situalia in care in interiorul vehiculului abandonat se afl6 unele bunuri, procesul verbal de constatare va
conline gi inventarul acestora.
Art. 23 In cazul autovehiculelor abandonate, operatorul de parcare va soma in scris pe proprietarul sau
delindtorul legal al vehiculului abandonat, cerdndu-i sd igi ridice vehiculul abandonat pe domeniul public, in
termen de 3 zile.



Art.24ln cazul autovehiculelor ldri stdpdn, autoritatea administraliei publice locale va aduce la cunogtin{d
publicd caracteristicile tehnice ale vehiculului pi locul de unde acesta a fost ridicat, prin anun{ publicat intr-
un cotidian local. in termen de 5 zile de la intocmirea procesului verbal de constatare.
Art. 25 (1) Dacd in termen de 30 de zile de la data anun{ului privind autovehiculul fbra stdp6n sau in
termen de l0 zile de la datatransmiterii autovehiculul respectiv nu este revendicat gi cerut spre restituire de
nici o persoanS, acesta trece de drept in proprietatea Primiriei orasului Targu Neam{.
(2) Constatarea trecerii autovehiculului in proprietatea privatd a Primdriei, se realizeazd, prin dispozi{ie
scrisd a primarului, care se comunicd de indatd proprietarului sau delindtorului legal al vehiculului.
Dispozitia primarului poate fi atacatd, in termen de 5 zile de la comunicare, la instanta de contencios
administrativ, in condifiile legii.
(3) Dupa valorificarea autovehiculului, Primdria va achita operatorului taxa de ridicare gi depozitare a
acestuia "

Art" 26 Dacd proprietarul sau delindtorul legal al autovehiculului abandonat achitd suma de 2000 lei cu titlu
de amend[, dispozitia primarului rdmdne 17ri obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se va face
venit la bugetul local.
Art.27 Restituirea vehiculului abandonat catre de{indtorul legal, se va face pe bazd de proces verbal, numai
daca se face dovada:
- calitAtii de proprietar sau de{indtor legal al acestuia
- achit[rii tuturor taxelor prevdzute de legile in vigoare
- pla{ii lazi a tarifului de parcare, in cazul vehiculelor ridicate din parcdri. etc.

CAP. VI CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Art. 28 Constituie contraventie in baza art.2, alin(Z), din O.G. Nr. 212001 - privind regimul juridic al
contraventiilor. cu modificarile si completarile ulterioare, savarsita de catre persoanelor fizice si juridice
contraveniente, proprietari sau detinatori cu orice titlu ai vehiculului, urmatoarele fapte :

a) Stationarea pe locurile de parcare rezervate prin contract, semnalizate printr-un dispozitiv agreat de catre
operatorul sistemului de parcare:
b) Stationarea in spatiul de parcare fara tichet de parcare sau abonament;
c) Stationarea in spatiul de parcare cu abonament expirat sau cu abonament eliberat pentru alt vehicul, sau
cu depasirea timpului de stationare conferit de tichet;
d) Modul de expunere a tichetului de parcare sau abonamentului nu a permis descifrarea elementelor de
identificare.
e) Rezervarea locurilor de parcare fara a detine contract de inchiriere incheiat cu operatorul sistemului de
parcare.

f) Vandalizarea aparatelor de autotaxare.
g) Ocuparea locurilor de parcare destinate vehiculelor speciale destinate persoanelor cu dizabilitati.
h ) Parcarea/stati on area fara respectarea marcaj elor d in parcare
i) Parcarea/stationarea fara sa respecte marcajele din parcare datorita gabaritului depasit al vehiculului (mai
mare de 3,5 tone)
j) Orice alta fapta contrara prevederilor prezentului regulament.

Art.29 Sanctiuni contraventionale principale si complementare
(I)SANCTIUNI CONTRAVENTIONALE PRINCIPALE - Constituie contraventie si se sanctioneazacu
avertisment sau cu amenda de la 200 la 400 lei pentru persoanele fizice si de la 400 la 600 lei pentru
persoanele juridice faptele prezazute la Art.29 ,lit. a), b), c), d), e), g), h), i), j) si cu amenda de la 1000 la
2000 lei pentru faptele prevazute la Art.29, lit(l).



(2\ La sanctiunea contraventionala principala a avertismentului sau amenzii se aplica, in toate
cazurile - cu exceptia art. 29 lit. f, sanctiunea contraventionala complementara a blocarii rotilor
autovehiculului.
Art.30 (1) Constatarea contraventiilor stabilite prin O.G. Nr. 2/2001, respectiv de prezentul Regulament, si
intocmirea procesului verbal al contraventiei prezentat in anexa nr.3 la regulament se face de catre
reprezentanti ai operatorului de parcare.
Art.31 (l) Pentru situatia in care contravenientul nu este de fata, se stabilesc urmatoarele reguli procedurale
:

a) Agentul constatator ftxeaza pe parbriz Instiintarea de plata prezentata in anexa nr.4 la regulament
din al carui continut trebuie sa rezulte fara echivoc fapta savarsita si sanctiunea respectiva

b) Proba savdrsirii faptei se face cu fotografii realizate cu aparate foto digitale sau cu mijloace de
inregistrare video, cu mentiunea datei si a orei, de catre o echipa formata din 2 (doi) angajati ai operatorului
de parcare.
Art"32 Confbrm O.G. 2l2AU art 28 alin ( 1 ) contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de
la data luarii la cunostinta a procesului verbal, jumatate din minimu I amenzii.
Art.33 (1) In cazul in care contravenientul, nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa
semneze procesul - verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre agentul
constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii procesului verbal de constatare si sanctionare a
contraventiei - conform O.G.2120A1 aft.26 alin(3), comunicarea procesului verbal si a instiintarii de plata se
face prin posta. cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliu sau la sediul contravenientului.
(2) Potrivit prevederilor O.G. 212001, cu modificarile si completarile ulterioare contravenientul poate achita
amenda in termen de I5 zile de la data primirii prezentr-rlui proces - verbal.
(3) in cazul neachitarii integral a amenzii aplicata, se va trece la executarea silita dupa l5 zile de la primirea
procesului verbal.
(4) Impotriva procesului verbal, contravenientul poate face plangere in termen de 15 zile de la dat primirii,
la Judecatoria Targu Neamt.
(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice sijuridice se fac venit la bugetul local.

CAP. VII DISPOZITII FINALE

Art.34 Operatorul nu raspunde de securitatea vehiculelor si a bunurilor aflate in acestea in perimetrul de
taxare.
Art.35 Ocuparea locurilor de parcare din zona de aplicare a sistemului de taxare cu diferite obiecte este
interzisa, obiectele vor fi ridicate de indata de catre operatorul sistemului de parcare, faptele sanctionandu-se
conlbrm prevederile in vigoare.
Art.36 Prevederile prezentului Regulament se aplica si serviciului de taximetrie, taximetrele sunt excepmre
de la plata taxei de stationare numai in limita statiilor de taxi aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local.
Art.37 Parcarea pe locurile marcate cu semnul international al persoanelor cu handicap se sanctioneaza
confbrm prevederilor in vigoare.



ANEXA NR I
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI

FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE
CU PLATA IN ORASUL TARGU NEAMT

PENTRU OPERATORUL SC CIVITAS COM SRL

PARCARILE CU PLATA SUI{T CELE NOMINALIZA'TE DUPA CUM URMEAZA:

NR.
CRT.

PARCARI PUBLICE CU PLATA

1
I STR.STEFAN CEL MARE
2 STR. MIHAI EMINESCU
t
J STR. PLOPULUI
4 STR. CUZA-VODA
5 ZONA POLICLINICA
6 ZONA INTIM
7 STR. PETRU RARES
8 STR.MIHAIL KOGALNICEANU
9 PARCARE STADION " CETATE''
10 CASA MEMORIALA'O ION CREANGA'
1t STR. CALISTRAT HOGAS



ANEXA NR 2

LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
SISTEMULUI DE PARCARE CU PTATA IN ORASUL TARGU NEAMT PENTRU
OPERATORUL SC CIVITAS COM SRL

MODEL DISPOZITIV REZERVARE AGREAT

DIMENSIUNI= 0.80 CM X 0.80 CM (CULOARE NEAGRA)



ANEXA 3

JUDETUL NEMAT
SC CIVITAS COM SRL

Targu Neamt, B-dul Mihai Eminescu, Nr. 8A Cod postal : 615200
Telefon: 0233790943

PROCES - VERBAL
DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTR.AVENTIILOR

Incheiat astazi,ziua............,luna.. anul...........locul: Orasul TarsuNeamt
in calitate de agent constatator si avand functia_ de..............

COM SRL Targu Neamt, posesor al BVCI seria.............. nr.......... emis de
de am constatat ca, (numele si prenumele conducatorului auto)d-nul/d-

domiciliul in judetul
strada nr. bl._ sc. _, ap. posesor al BI/CI

avand CNP

Subsemnatul,
in cadrul SC CIVITAS

.,........Ia data
lld.

de
seria , nr. eliberat la data
a parcat / stationat autovehiculul cu nr. de

inmatriculare
5(l

ln data de ora--- in Orasul
in urmatoarele conditii:

Targu Neamt

COM SRL la

punct de reper
o Stationarea pe locurile de parcare rezetaflte prin contract, semnatizate printr-un dispozitiv agreat de catre operatorul sistemului de parcarelo Stationarea in spatiul de parcare fara tichet de parcare sau abonamentl
o Stationarea in spatiul de parcare cu abonament expirat sau cu abonament eliberat pentru alt vehicul, sau cu depasirea timpului de stationare

conferit de tichet;
o N{odul de expunere a tichetului de parcare sau abonamentului nu a permis descifrarea elementelor de identificare.
o Rezervarea locurilor de parcare fara a detine contract de inchiriere incheiat cu operatorul sistemului de parcare,
o Vandalizarea aparatelor de autotaxare.
o Ocuparea locurilor de parcare destinate vehiculelor speciale destinate persoanclor cu dizabilitati.
o Parcarealstationarea fara respectarea marcajelor din parcare
o Farcarea/stationarea fara sa respecte marcajele din parcare datorita gabaritului depasit al vehiculului (mai mare de 3,S tone)
o Orice alta fapta contrarr prevederilor prezentului regulament.

Avand in vedere cele de mai sus, fapta constituie contraventie in conformitate cu art. din "Regulamentul de organizare si
functionare a sistemului de parcare cu plata pentru operatorul SC CIVITAS COM SRL' aprobat piin HCt- Targu freamt nr.
J-se sanctioneazacuqvertisment saucu amenda cuprinsa intre _tei si _lei. Inbazaart. din AG J_,
din HCL mentionat si a Contractului nr i incheiat de SC CIVITAS COM SRL cu Primaria Orasului Targu Neamt,
stabilesc in sarcina contravenientului sa*tiunea--.................in suma de................
Totodata ,inbaza art'- OG 212001 raportat la art. din HCL _J_, am dispus si sanctiunea contraventionla
complementara a blocarii rotii autovehiculului. Mentionez 

"a 
arr,.f..tuut un nurnar de 2 fotogradi care dovedesc faptele constatate

si am lipit instiintarea de plata pe bordul autovehiculului.
Agentul constatator a instiitat astfel conducatorul auto asupra obligatiei de achitare a tarifului de deblocare (potrivit art._ din
Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata pentru operatorul SC CIVITAS COM SRf" aproUat prinHCL_J_, in cuantum d"_-- RON_.
Conducatorul auto poate achita in termen de l5 zile suma mentionata mai sus astfel:

. In numerar la casieria SC CIVITAS COM SRL ( Targu Neamt, str. Mihai Eminescu, nr. 8A 
,1r prin virament trancar in deschis de SC CIVITAS

Banca
O copie dupa dovada platii va fi depusa la sediul SC CIVITAS COM SRL.
mentiuni (obiectiuni ale conducatorului auto):

a

Alte

Semnatura
Observatii conducatorul auto nu este de fata I refuza/ nu poate sa semneze procesul verbal.
In aceste conditii procesul verbal s-a incheiat in prezenta unui martor, care atesta acest fapt si cu datele de identificare
mentionateinceleceurmeaZa:Martor(numelesiprenumele)
domiciliat in*__--'-.-Str. nr._ bl. S",_ Ap@
posesor al BVCI seria nr_eliberat la data de, de

Impotriva prezentului proces-verbal de constatare a 
"ontruu"trti.i 

," p*t fu"" pt.-g.* in t.*"n a. t5 zile de la data intocmirii
sau comunicarii acestuia, la Judecatoria Targu Neamt, conform prevederilor legale in vigoare.

Procesul-verbal neatacat in termen legal constituie title executoriu, fara alta formalitate.
Prezentul proces-verbal contine 1 (una) pagina si a fost semnat de parti pe fiecare pagina a acestuia, fiincl intocmit in 3 (trei)

exemolare

CONDUCATORAUTO
Am luat la cunostinta

AGENT CONSTATATOR MARTOR



ANEXA 4

ROMANIA

JUDETUL NEMAT
SC CIVITAS COM SRL

Targu Neamt, B-dul Mihai Eminescu, Nr. 8A Cod postal : 615200
Telefon: 0233790943

INSTIINTARE DE PLATA

Ati parcat vehiculul in spatiul de parcare cu plata fara respectarea prevederilor ,,Regulamentului
de Organizare si Functionare a Sistemului de Parcare cu Plata din Orasul Targu Neamt pentru
operatorul SC CIVITAS COM SRL", art. _, lit. - , fapta
ce constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertismenV amenda contraventionala (

sanctiune contraventionala principala) cuprinsa intre si_ si cu sanctiunea
contraventionala complementara a blocarii rotilor autoturismului conform HCL nr

Avand in vedere cele de mai sus se stabileste in sarcina contravenientului sanctiunea
contraventionala principala .............in suma de................ si sanctiunea
contraventionala complementara a blocarii rotilor autovehiculului.

Conform O.G.212001 art 28 alin (1) contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de
ore de la data luarii la cunostinta a procesuluiverbal, jumatate din minimul amenzii.

N r.inmatricula re Culoare

Ora..........



ANEXA 5

TICHET PARCARE

29J4.2012

1.50

15.05

A SE PLASA LA VIDEI{8. LA I]OI{DIJLAIJ'IOVIIJICI;I-tJt,tJI



ANEXA 5

ABONAMENT 1ZI



ANEXA 5

ABONAMENT TUNAR

fata

VCTSO

aprobat prin. HCL _l _ :

valallil in toate parcarile publice cu plata orara din
Orasul 'largu Neamt administrate cle SC Cl\riTAS COM SRL

Posesorul acestui abonament are dreptul de parcare libera in

perioada :

pentru aUIO nr.: r]

Parcarile publice cu plaia orara administrate de SC CIVITAS COM SRL

Nr. Zonalstrada/am nlasa rea

Str: Stelan cel Mare
?- Str. MihaiEminesou
.1 Str. Plonului
.t Str:Crua Voda
) Zona Policlinica
6 Zona Intim
7 Str. Petru Rares

I Str: Mihail Kosalniceanu
(, Parcare Stadion'Cetate'
l0 Casa Memoriala "lon Creanpa"

I Str. Calistrat f{ogas



Anexa nr 6

LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE CU PLATA IN
ORASUL TARGU NEAMT PENTRU OPERATORUL SC CIVITAS COM SRL

MODEr DISpOZtTtV DE BTOCARE A ROTTLOR (CULOARE GATBENA)

F\ if



Anexa nr Z

LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUIDE PARCARE

CU PLATA IN ORASUL TARGU NEAMT PENTRU OPERATORUL SC CIVITAS COM SRL

INDICATOARE RUTIERE PARCARE

AUTOTAXARE >

AUTOTAXARE >



Anexa nr 8

LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUT DE PARCARE CU PLATA IN
ORASUL TARGU NEAMT PENTRU OPERATORUL SC CIVITAS COM SRL

S. C. *CIVITAS COM'' S.RL.
RO 615200 Tirgu-Neam!, b-dul Mihai Eminescu, nr. 8A (piala agroalimentard), judeful Neamf

Atri J27 1538/1997. tellfax 02

Nr. ."................... din

CONTRACT DE INCHIRIERE
LOC PARCARE

CU PLATA PE DOMENIUL PUBLIC

AvAnd in vedere H'C'L. Targu Neamt - nr. 

- 
din regulament de organizare si

functionare a sistemului de parcare cu ptata a orasului Targu Neamt pentru operatorut sc clvlTAS
cOM SRL - Targu Neamt, s'a incheiat prezentul contract de inchiriere loc de parcare cu plata pe
domeniul public, dupa cum urmeaza :

I. PARTILECONTRACTANTE:

Art. Subscrisa SC CIVITAS COM SRL, cu sediul in TArgu Neam!, b-dul Mihai Eminescu, nr. gA,
judeful Neamf, avand CLll- RO 9845831, nr. Oficiul Registrutui Comertului de pe langa Tribunalui
Neamt J 27153811997, avand cont nr. RO 60 BTRL 0280120235668SXX deschis la Banca
Transilvania - reprezentati legal de domnul Ungurianu lonel - director, in calitate de operator
parcare - LOCATOR

SI

d-nul/d-na legitimat cu sela

reprezentant (in cazul persoanelor juridice) ^lqt s.c.
str.cu sediul in

Comertului
LOCATAR

c.u.r.
de inregistrare la Registrul
in calitate de beneficiar

II. OBIECTULCONTRACTULUI:

Art. 2 Obiectul contractuluiilconstituie inchirierea unui loc de PARCARE CU PLATA AUTOTURISME
situat in orasul Targu Neamt, dup6 cum urmeazd:

Numir inmatriculare
Pozitia

Strada
Detalii parcare

III. TERMENUL:

Art' 3 Contractul are valabilitate de 1(un) an de la data incheierii si expird la data de
LA EXPIRAREA CONTRACTULUI, ACESTA ITCETENZA DE DREPT FARA A NEGESITA o
NOTIFICARE EXPRESA DIN PARTEA OPERATORULUI DE PARCARE. LOCATOR.

IV. CHIRIA:

Art. 4 Chiria stabilitd pentru inchirierea unui loc de parcare cu plata este cea prevazuta in HCL nr. I
a orasului Targu Neamt.
Art. 5 Chiria se va achita la data emiterii facturii. Plata chiriei se va face in numerar, la casieria SC
CIVITAS COM SRL - str. M|HAI Eminescu, nr. 8 A , Targu Neamt, judetul Neamt, sau prin virament in
contul RO608TRL02801202356685XX deschis la Banca Transilvania Targu Neamt.



V. OBLIGATIILEPARTILOR:

Art. 6 Obligatiile operatorului de parcare:

a) s5 predea locul de parcare cu plata marcat si semnalizat adecvat - ln functie de conditiilemeteorologice;
b) sd verifice modul de utilizare si de intretinere al spatiuluide parcare cu plata;
c) sd refac6 periodic marcajele (in functie de conditiile meteorologice) aiunci cand este nevoie si, undeeste,necesar, s6 amplaseze semne de parcare cu plata;
d) sd dispuna masuri pentru eliberarea locurilor de parcare care fac obiectul inchirierii si care suntocupate de alte autoturisme;

Art. 7 Obligatiile beneficiarului :

a) sE achite contravaloarea chiriei la termenele stabilite;
b) sd comunice operatorului de parcare orice fel de modificare intervenit6 in statutul
datele de identificare.

s5u juridic sau in

c) s6 respecte marcajele sisemnalizdrile spatiuluide parcare cu plata inchiriat;
d) sd intretinS corespunzdtor spatiul de parcare cu plata inchiriai, s6 nu produca distrugerea acestuia, sinu execute lucrdri de reparatii auto, s5 nu-l foloseascd pentru depozitare, sd mentindcur6tenia atdt pe
timp de var5, c6t si pe timp de iarnd;
e) s6 predea spatiul de parcare cu plata la expirarea contractului (sd elibereze amplasamentul);
f) s6 comunice in scris, anticipat, cu cel putin 30 de zile inainte, intentia de a renunta la contractul deinchiriere;
g) s6 suporte contravaloarea chiriei p6n5 la predarea efectivd a spatiului de parcare inchiriat;
h) sd prezinte, la reinnoirea contractului de inchiriere loc parcare cu plata pe domeniul public, toatedocumentele prevazute la art. '16 lit. d pct 4 din Regulamentulde organizare sifunctionare a sistemuluideparcare cu plata in orasul Targu Neamt pentru operatorul SC CIUTAS COM SRL - aporoat prin HCL NR.

VI. SUBINCHIRIEREA SAU CESIUNEA:

Ad.8 Pe durata contractului, beneficiarului ii este interzisd subinchirierea, cesiunea sau orlce altd formi
de instr6inare c6tre terti a locului de parcare cu plata inchiriat.

VII. iNCETAREA, REZILIEREA:

Art. 9' Contractul de inchiriere inceteaz6 deplin la implinirea termenului pentru care a fost incheiat , f6r6 a
necesita o notificare prealabild.
Att'10' Contractulde inchiriere se poate rezilia prin acordulpdrtilor cu respectarea termenului prev6zut laart.7 litera f.
Art'11. Rezilierea'contractului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale opereaza de drept f6ri
Tndeplinirea unor alte formalititi.
Art'12' Rezilierea unilateralS a contractului din initiativa operatorului locului de parcare poate fi fdcut incazuri justificate de interes public, pentru motive. de utilitate publicS, revendiciri ale fostilor proprietari,
alte prevederi ale regulamentuluide oragnizare sifunctionare'a sistemului de p.rr.i" -u 

plata in orasulTargu Neamt pentru operatorul sc crvrrAs coM sRL Targu Neamt.

VIII.CLAUZE SPECIALE

Art'13. orice modificare in contract se face cu acordul scris al operatorului locului de parcare cu plata.

IX. DISPOZITII FINALE:

Art.l4. Prezentulcontract s-a incheiat in 2(doua) exemplare, azi ...... ..... cdte unulpentru fiecareparte contractantS.

OPERATOR PARCARE - LOCATOR. BENEFICIAR _ LOCATAR.


