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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare

a sistemului de parcare cu plată în Orașul Valea lui Mihai

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 1282 din 09 martie 2018 şi

Raportul de specialitate al Serviciului de dezvoltare urbană, cadastru şi agricultură din
aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr. 1283 din 09 martie 2018,
prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a sistemului de
parcare cu plată în Orașul Valea lui Mihai

- prevederile art.24 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat
prin H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr.
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap – republicată şi ale Legii nr.189/2000 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

În baza art. 36 alin. (2) lit. c, art.45 alin.(1) şi (2)lit. e, precum şi art.115 alin.(1)
lit. b din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 – republicată, cu modificările
şi completările ulterioare



2

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a sistemului de
parcare cu plată în Orașul Valea lui Mihai, prevăzut în Anexa – parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2: Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Valea lui Mihai, prin intermediul Serviciului de dezvoltare urbană, cadastru şi
agricultură.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,
 Primarul oraşului Valea lui Mihai,
 Biroul buget-contabilitate şi Serviciul de dezvoltare urbană, cadastru şi

agricultură din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai,
 se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro,
 la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Karsai József-Attila

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.24 din 13 martie 2018
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 15
Hotărârea a fost adoptată cu: 14 voturi PENTRU

1 ABŢINERE *

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”
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ROMÂNIA ANEXĂ
JUDEŢUL BIHOR la Hotărârea nr.24/13 martie 2018

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE CU

PLATĂ ORAȘUL VALEA LUI MIHAI

CAP.I. OBIECT
Art.1. Prezentul regulament stipulează modul de organizare şi funcţionare al

sistemului de parcare cu plată pentru staţionarea în parcările amenajate în acest scop în
orașul Valea lui Mihai.

Art.2.(1) Parcările cu plată din orașul Valea lui Mihai care fac obiectul
prezentului regulament sunt cele amenajate şi semnalizate ca atare.

(2) Amenajarea parcărilor care au destinaţia de parcări cu plată va cuprinde
trasarea, semnalizarea corespunzătoare, montarea indicatoarelor de parcare cu plată, a
aparatelor de taxare şi barierelor cu autotaxare.

(3) Sumele necesare amenajării parcărilor prevăzute la alin.1 vor fi suportate din
bugetul local.
CAP.II. DISPOZITII GENERALE

Art.3.(1) În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel:
Parcare - spaţiu amenajat, delimitat prin marcaje orizontale, perpendiculare sau

oblice faţă de marginea părţii carosabile a drumului, semnalizat prin indicatoare cu
simbolul „parcare” P, destinat în mod special staţionării autovehiculelor.

Parcare publică - totalitatea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public
şi/sau privat al orașului Valea lui Mihai.

Parcare publică cu plată - parcare amenajată pe domeniul public sau privat în
orașul Valea lui Mihai, alta decât cea de reşedinţă, pentru folosirea căreia se percepe un
tarif de staţionare, gestionată de către autorităţile administraţiei publice locale, care în
continuare se va numi „parcare cu plată”.

(2) Astfel cum au fost definite la alin.(1) parcările se amenajează şi în afara
părţii carosabile, delimitată prin linie continuă aplicată pe întreaga lungime a zonelor de
parcare, stabilite în concordanţa cu prevederile Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Regulamentului de aplicare a acesteia.

Art.4. Parcările cu plată din orașul Valea lui Mihai pot fi utilizate contra cost,
prin sistemul de autotaxare, prin achiziţionarea tichetului de parcare, prin achiziţionarea
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abonamentelor de parcare sau încheierea contractelor de rezervare, conform prezentului
Regulament.
CAP.III. PROGRAM DE FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR ÎN SISTEM CU

PLATĂ
Art.5. Sistemul de parcare cu plată în orașul Valea lui Mihai se aplică în spaţiile

special amenajate, trasate şi semnalizate, conform art.2 alin.2.
Art.6.(1) Programul de funcţionare a parcărilor în sistem de plată este

următorul: - de luni până vineri în intervalul orar: 8:00-18:00.
(2) În afara programului stabilit potrivit alin.1, sâmbăta, duminica şi în

sărbătorile legale, parcarea este gratuită.
(3) În timpul programului stabilit potrivit alin.(1), pentru evenimente deosebite

organizate de către U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, cu o prealabilă notificare privind
parcările solicitate, parcarea este gratuită.
CAP.IV. SISTEMUL DE PLATĂ. REGULI APLICABILE

Art.7. (1) Sistemul de taxare a parcărilor cu plată din orașul Valea lui Mihai se
bazează pe următoarele principii:

1. plata taxei pentru 30 minute de staţionare: 0,10 lei;
2. plata taxei orare de staţionare: 0,20 lei/oră;
3. plata taxei pentru o zi de staţionare: 1,00 leu/zi;
4. achitarea abonamentului de parcare: lunar 5,00 lei,
5. rezervarea locurilor de parcare prin încheierea unui contract de rezervare, în

cazul persoanelor juridice/persoane fizice autorizate: 500 lei/an.
(2) Taxele vor fi actualizate anual în funcţie de rata inflaţiei comunicate de INS.
(3) Sumele încasate din tarifele de parcare nu se mai restituie.
Art.8. Taxa de utilizare a parcărilor care au destinaţia de parcări cu plată se

poate achita astfel:
a) în sistem de autotaxare, utilizând parcometrele sau barierele cu taxă amplasate

în apropierea locurilor de parcare cu plată, prin intermediul monedelor sau a cardului de
parcare preplătit;

b) prin achiziţionarea tichetelor de parcare comercializate de către agenţi
economici, care deţin spaţii comercializare în zona parcărilor cu plată din orașul Valea lui
Mihai, în baza unei convenţii încheiate între părţi;

c) prin achiziţionarea abonamentelor de parcare;
d) prin încheierea unor contracte de rezervare, în cazul persoenelor juridice.
Art.9. AUTOTAXAREA se realizează prin intermediul aparatelor de taxare,

prin efectuarea succesivă a următoarelor operaţiuni:
(1) După oprirea autovehiculului în spaţiul special amenajat pentru parcare,

monedele se introduc în fanta specială a aparatului de taxare, astfel: Monedele se
utilizează direct la aparatul de taxare (parcometru), unde se introduc în fanta de inserare
atâtea monede până la concurenţa sumei care reprezintă taxa aplicabilă, pentru unitatea de
timp solicitată.

(2) Se verifică validarea tuturor monedelor introduse, prin citirea ecranului
afişor al aparatului, apoi se apasă butonul pentru validarea plăţii şi printarea tichetului
aferent perioadei solicitate sau butonul de anulare a plăţii în cazul în care nu au fost
validate toate monezile sau nu se mai doreşte efectuarea plăţii;
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(3) Parcometrul va emite tichetul de parcare, care va fi ridicat din fanta
aparatului şi va fi poziţionat în mod obligatoriu în interiorul autovehiculului, pe bord, sub
parbriz, astfel încât toate datele inscripţionate să fie vizibile din exterior. Dacă nu se poate
identifica tichetul de parcare, se aplică sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament.

(4) Tichetul de parcare este valabil pentru întreaga durată de timp plătită în
intervalul orar 08:00 - 18:00, de luni până vineri, în toate parcările cu plată amenajate în
orașul Valea lui Mihai.

Art.10. TICHETELE DE PARCARE
(1) Plata staţionării în locurile de parcare din parcările cu plată se poate efectua

şi prin achiziţionarea tichetelor de parcare, înseriate şi cu cotor de control, comercializate
de către agenţi economici, care deţin spaţii de comercializare situate în zona parcărilor cu
plată din orașul Valea lui Mihai, în baza unei convenţii încheiate între părţi, aceştia
beneficiind de câte un abonament de parcare cu plată valabil pentru perioada pentru care
este încheiată convenţia.

(2) Pe tichetele de parcare vor fi operate de către comerciant toate informaţiile
necesare privind plata parcării, respectiv data, ora şi minutul de începere a staţionării şi
perioada pentru care s-a efectuat taxa, respectiv 30 minute, o oră sau o zi.

(3) Tichetele astfel completate, se poziţionează în mod obligatoriu în interiorul
autovehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate elementele inscripţionate să fie
vizibile, în caz contrar se aplică sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament.

Art.11. ABONAMENTUL
(1) Pentru utilizarea parcărilor cu plată din orașul Valea lui Mihai se emit la

cerere abonamente de parcare (vignete) pentru persoane fizice şi persoane juridice.
(2) Abonamentele pot fi lunare sau anuale, preţurile abonamentelor sunt cele

cuprinse la art.6 pct.4 al prezentului Regulament.
(3) Regulile generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente

sunt:
a) abonamentul se eliberează numai pentru autovehicule a căror masă maximă

autorizată nu depăşeşte 3,5 to.;
b) abonamentele se pot obţine cu condiţia efectuării plăţii în avans;
c) abonamentul, indiferent de tip, se eliberează pentru un singur autovehicul;
d) abonamentul va cuprinde în mod obligatoriu perioada de valabilitate
e) în timpul parcării abonamentul se poziţionează în interiorul autovehiculului,

pe bord sub parbriz, astfel ca toate elementele inscripţionate să fie vizibile;
f) abonamentele deteriorate se pot înlocui, la cererea notificată în scris.
Art.12. CONTRACTUL DE REZERVARE
(1) Rezervarea este permisă numai pentru autovehiculele a căror masă maximă

autorizată nu depăşeşte 3,5 to.
(2) Rezervarea este permisă doar pentru autovehiculele aparţinând persoanelor

juridice/persoanelor fizice autorizate care îşi desfăşoară activitatea în zona de parcare
menţionată în adresa de solicitare.

(3) Pentru rezervarea locurilor de parcare solicitantul, persoana juridică, încheie
cu orașul Valea lui Mihai, un contract de rezervare.

(4) Pentru încheierea contractului de rezervare solicitantul, persoana juridică,
trebuie sa depună la sediul administratorului următoarele documente:
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a) Cerere tip;
b) Copie a certificatului de înregistrare al societăţii;
c) Copie contract de proprietate / închiriere spaţiu;
d) Schiţa amplasament locuri parcare solicitate (scara 1:1000).

(5) Locul rezervat este indicat prin amplasarea unui dispozitiv de rezervare.
(6) Numărul locurilor de parcare aprobate se va face în funcţie de numărul

solicitărilor din zona respectivă.
CAP.V. FACILITATI. GRATUITĂŢI

Art.13.(1) În zonele de parcare publică se rezervă şi se semnalizează prin marcaj
specific, locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu
handicap. Aceste locuri pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehiculelor dotate special
pentru persoanele cu handicap, în baza cardului - legitimaţie eliberat de către organele
abilitate.

(2) Parcările pot fi utilizate gratuit pentru oprirea/staţionarea autovehiculelor
speciale, dotate conform legii cu echipamente de semnalizare sonoră şi optică, aflate în
misiune, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Parcările cu plată din orașul Valea lui Mihai vor putea fi folosite fără
achitarea taxelor prevăzute în prezentul Regulament, în situaţia în care autorităţile
administraţiei publice locale organizează acţiuni de interes public.

(4) Parcările cu plată din orașul Valea lui Mihai vor putea fi utilizate fără
achitarea taxelor prevăzute în prezentul Regulament, în cazul execuţiei unor lucrări de
utilitate publică în conformitate cu reglementările legale.

Art.14.(1) Se acorda gratuităţi următoarelor categorii :
a. Autovehiculelor de intervenţie (salvare, pompieri, politie, jandarmerie,

Ministerul Justiţiei, M.Ap.N.);
b. Autovehiculelor aparţinând următoarelor instituţii de interes public:

1. U.A.T. Orașul Valea lui Mihai;
2. Școala Gimnazială „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai;
3. Colegiul Agricol nr.1 Valea lui Mihai

c. Autovehiculelor corpului diplomatic.
(2) Gratuitatea se acordă în baza unei cereri aprobată de Primarul orașul Valea

lui Mihai”.
CAP.VI. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

Art.15. Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de către persoane
fizice şi juridice contraveniente, proprietari sau deţinători cu orice titlu ai autovehiculului:

a) Staţionarea în parcările cu plată fără achitarea tarifului de parcare, respectiv
tichet de parcare, abonament sau contracte de rezervare;

b) Staţionarea pe locurile de parcare rezervate prin contract, semnalizate printr-
un dispozitiv;

c) Staţionarea autovehiculelor în locurile rezervate persoanelor cu handicap;
d) Staţionarea în spaţiul de parcare cu abonament expirat sau cu abonament

eliberat pentru alt autovehicul, sau cu depăşirea timpului de staţionare conferit de tichet;
e) Neexpunerea de către conducătorii auto la loc vizibil, în interiorul

autovehiculului, pe parbriz, a tichetelor şi abonamentelor de parcare astfel încât să permită
descifrarea acestora;
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f) Rezervarea locurilor de parcare fără a deţine contract de rezervare;
g) Vandalizarea aparatelor de autotaxare.
Art.16. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 300 lei pentru

persoanele fizice şi de 500 lei pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la art.15,
lit. a), b), c), d), e), g) și cu amendă de 1.000 lei pentru faptele prevăzute la art.15, lit. f).

Art.17. Constatarea contravenţiilor stabilite prin prezentul regulament și
întocmirea procesului verbal al contravenţiei, se face de către Primarul Oraşului Valea lui
Mihai sau împuterniciţii acestuia, precum şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Oraş
Valea lui Mihai.

Art.18. Pentru situaţia în care contravenientul nu este de faţă, agentul
constatator fixează pe parbriz Procesul verbal de constatare al contravenţiei, din al cărui
conţinut trebuie să rezulte fără echivoc fapta săvârşită şi sancţiunea respectivă.

Art.19.(1) În cazul în care contravenientul deşi prezent, refuză să semneze
procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator în termen de cel
mult două luni de la data încheierii. Comunicarea procesului verbal şi a înştiinţării de plată
se face prin poştă, cu aviz de primire/prin afişare la domiciliu/ la sediul contravenientului.

(2) Potrivit prevederilor O.G. nr.2/2001, cu modificările şi completările
ulterioare contravenientul poate achita amenda în termen de 15 zile de la data primirii
procesului-verbal.

(3) În cazul neachitării integrale a amenzii aplicate, se va trece la executarea
silită după 15 zile de la primirea procesului verbal.

(4) Împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei,
contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau
comunicării acestuia.

(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice si juridice se fac
venit la bugetul local.
Art.20. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data luării la
cunoştinţă a procesului verbal, jumătate din minimul amenzii.
CAP.VII. DISPOZIŢII FINALE

Art.21. U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, va proceda la întreţinerea şi curăţarea
parcărilor cu plată din orașul Valea lui Mihai, atât pe perioada verii cât şi a iernii.

Art.22. U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai nu răspunde de securitatea
autovehiculelor şi a bunurilor aflate în acestea în perimetrul de taxare.

Art.23. Autovehiculelor abandonate în parcările cu plată li se vor aplica
sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare aplicabile.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
Karsai József Attila SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria


