H.C.L. NR. 251/2005, republicat conform H.C.L NR. 282/2017
REGULAMENT de organizare i func ionare al sistemului de parcare din municipiul Bra ov
CAPITOLUL I – DISPOZI II GENERALE
ART. 1
Prezentul Regulament reglementează modul de gestionare și funcționare al sistemului de parcare în municipiul
Bra ov.
ART. 2
În sensul prezentului Regulament următorii termeni se definesc astfel :
a) Parcare – spațiul destinat în mod special sta ion rii autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje care îl
delimitează de partea carosabilă a drumului sau restul domeniului public i privat ;
b) Parcare publică – totalitatea parcărilor amenajate în condițiile stipulate la lit. a) aflate pe domeniul public i privat al
Muncipiului Bra ov ;
c) Parcare publică cu plată – parcare amenajată pe domeniul public sau privat al Municipiului Bra ov, pentru
folosirea căreia se percepe un tarif de staționare și care poate fi gestionată prin gestiune direct de către autoritatea
administrației publice locale sau gestiune indirect de către un agent economic, amenajată în condițiile stipulate la
lit. a), conform Inventar parcări publice cu plată ;
d) Parcare privată – orice parcare amenajată în condițiile lit. a) pe un teren proprietate privată ;
e) Parcare de re edință – orice parcare amenajată în condițiile stipulate la lit. a) la mai puțin de 30 m de frontul
imobilelor, destinată utilizării de locatarii acestor imobile, cu excep ia parcărilor de pe căile de comunicații
semnalizate corespunzător ;
ART. 3
În parcările de re edință, care sunt situate la mai pu in de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, se va atribui
câte un loc de parcare pentru fiecare apartament. Dacă numărul cererilor dep e te suprafața disponibilă, atribuirea se va face
prin licitație. Prețul de pornire al licitației îl reprezintă tariful de bază stabilit prin H.C.L. pentru parcările de reședință.
Modul de evidențiere a locurilor de parcare atribuite se va face în mod unitar, printr-o metodă aleasă de Consiliul Local.
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ART. 4
Direcția Arhitect ef, prin Serviciul Amenajarea Teritoriului i Gestiune Date Urbane, împreună cu asociațiile de
proprietari vor identifica spațiile aflate la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor, care îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi
amenajate ca parcări de reședință.
ART. 5
Locurile de parcare aflate la o distanță mai mică de 50 m de unit ile hoteliere, complexe comerciale, s li de
spectacole, baze sportive, vor fi atribuite acestora prin închiriere de către Primăria municipiului Bra ov sau de către
concesionar, cu aprobarea concedentului, la solicitare și în limita locurilor disponibile.
ART. 6
Amenajarea parcărilor pe c ile de circula ie este permisă numai cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei
Municipiului Brașov și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 republicată. Spațiile în care se permite parcarea vor fi
identificate prin marcaje speciale și indicatoare.
ART. 7
Sumele încasate drept taxe pentru parcare vor fi vărsate la bugetul local, cu excepția cazurilor în care prin
contractul de delegare a gestiunii, închiriere sau de concesionare se prevede altfel.
ART. 8
Gestionarul sau administratorul parcărilor publice, indiferente de modul de gestionare sau administrare au următoarele
obligații :
 Amenajarea locurilor de parcare ;
 Executarea i între inerea semnaliz rii parc rilor : indicatoare i marcaje, conform normativelor în vigoare ;
 Între inerea i repararea p r ii carosabile aferent parc rilor ;
 Efectuarea i între inerea cur eniei pe suprafa a parc rilor ;
 Efectuarea desz pezirii i combaterea poleiului ( pe timpul iernii )astfel încât s men in utilizabile num rul de locuri
aferente parc rii, conform planului de între inere i planului de desz pezire ;
 Dotarea cu co uri de gunoi ;
 Asigurarea condi iilor de încasare a tarifelor de parcare, unde este cazul.
În cazul parcărilor publice concesionate, aceste obligații se vor realiza conform prevederilor contractuale.
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ART. 9
Pentru persoanele juridice care vor primi în exploatare parc ri publice, prezentul Regulament se va completa și cu
clauzele stipulate în contractele de concesionare, de delegare a gestiunii sau contractele de închiriere, după caz, ce vor trebui
încheiate cu administrația publică locală.
Contractele de concesionare, de delegare a gestiunii sau contractele de închiriere, existente la data intrării în vigoare a
prevederilor prezentului Regulament vor fi renegociate în scopul punerii de acord a clauzelor existente în contracte cu cele din
prezentul Regulament de organizare și funcționare al sistemului de parcare din municipiul Brașov.
CAPITOLUL II – ZONE DE TARIFARE
ART. 10
Sistemul de parcare cu plat , exploatat direct, prin delegare de gestiune sau prin concesionare, se aplic împ r ind
teritoriul municipiului în 3 ( trei )zone tarifare ( Zona 0, Zona I, Zona II ).,0
- Zona 0 cuprinde Centrul Istoric delimitat conform P.U.G. mun. Bra ov i Poiana Bra ov, conf. Anexa 1 ;
- Zona I cuprinde parc rile amenajate în Municipiul Bra ov cu excep ia zonei 0 i Zona II ;
- Zona II cuprinde Bartolomeu Nord, Noua – Dârste, Triaj, Stupini, conf. Anexa 2.
ART. 11
În parcările publice cu plată exploatate direct, prin delegare de gestiune sau prin concesionare, staționarea autovehiculelor
este permisă numai prin plata tarifului de parcare, care se aplică 24 ore/zi.
CAPITOLUL III – CONDI II DE PLAT
ART. 12
Tarifele de sta ionare în parc rile publice cu plat , se aprob de Consiliul Local, indiferent de modul de gestionare al
acestora, în func ie de zona de tarifare.
Tarifele se pot achita prin monezi, bacnote, abonamente, SMS sau prin alte sisteme de plat implementate în zona
respectiv .
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ART. 13
Tipuri de abonamente :
 Abonament tip re edin ;
 Abonament tip riveran ;
 Abonament tip persoan cu handicap ;
 Abonament tip persoan fizic ;
 Abonament tip persoan juridic ;
 Abonament tip persoan fizic – universal ;
 Abonament tip persoan juridic – universal ;
 Abonament tip – una zi ;
 Abonament tip rezervat ;
 Abonament pentru autocare.
Aceste abonamente se eliberează de gestionarul parcărilor cu plată care le are în exploatare indiferent de modul de gestiune.
ART. 14
(1) Abonamentul tip re edință se eliberează conform Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de
reședință amenajate în Municipiul Brașov, aprobat prin HCL.
(2) Abonamentul tip riveran se eliberează persoanelor fizice care au domiciliul în dreptul parcării.Nu se vor elibera abonamente
de tip riveran persoanelor fizice și juridice care sunt proprietare de apartamente în imobilele de locuințe colective sau individuale în
a căror autorizație de construire s-a prevăzut executarea de locuri de parcare în incinta parcelei sau a construcției ce a făcut
obiectul autorizării.
La cererea de eliberare a abonamentului tip riveran solicitantul va anexa urm toarele :
- copie simpl dup actul de identitate pentru identificarea domiciliului ;
- copie dup certificatul de înmatriculare al autoturismului din care s rezulte c proprietar sau utilizator este
solicitantul abonamentului tip riveran.
În Centrul Istoric acest tip de abonament se eliberează pentru persoanele fizice domiciliate în această zonă, proprietare de
autoturism înmatriculat la adresa de domiciliu, care nu au posibilități de parcare în curte.
(3) Abonamentul tip persoană fizică se eliberează exclusiv persoanelor fizice pentru parcarea în parcările publice cu plată în
afara parcărilor de reședință.
(4) Abonamentul tip persoană juridică se eliberează exclusiv persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice pentru
parcarea în parcările publice cu plată în afara parcărilor de reședință.

4

(5) Abonamentul tip persoană fizică – universal se eliberează exclusiv persoanelor fizice pentru parcarea în parcările turistice
sau de interes, excepție parcările de reședință.
(6) Abonamentul tip persoană juridică – universal se eliberează persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice pentru
parcarea în parcările turistice sau de interes, excepție parcările de reședință.
Proprietarii de spații de cazare, pensiuni, hoteluri au obligația să asigure acest tip de abonament pentru clienți. Numărul de
abonamente se va stabili în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996,
republicat.
(7) Abonamentele tip - una zi se eliberează atât persoanelor fizice cât i persoanelor fizice autorizate i persoanelor
juridice, pentru parcarea în toate parcările publice cu plată pentru întreaga zi inscripționată pe acesta, în afara parcărilor de
reședință.
(8) Abonamentul tip rezervat se eliberează atât persoanelor fizice cât i persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice,
și asigură posesorului un loc de parcare prestabilit prin grija gestionarului parcării în afara parcărilor de reședință.
(9) Abonamentele pentru persoane cu handicap se eliberează persoanelor fizice care posedă Certificat de încadrare în grad de
handicap și dețin autovehicule. Acest tip de abonament conferă dreptul de staționare pe timp nelimitat, în orice zonă tarifară, numai
pe locurile de parcare rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap. Abonamentul se
inscripționează cu un cod de gratuitate și nu este transmisibil.
Facilități
ART. 15
(1) Persoanele care posedă abonament de parcare pentru una din zonele menționate la art. 24 nu vor mai plăti tariful pe oră
aferent parcării din zona respectivă.
(2) Posesorii de abonamente de parcare pentru Zona 0 pot parca fără plata tarifului pe ora și în Zonele I și II.
(3) Posesorii de abonamente de parcare pentru Zona I pot parca fără plata tarifului pe oră și în Zona II.
ART. 16
(1) Abonamentele menționate la art. 14 se eliberează de gestionarul parcărilor, indiferent de modul de gestiune.
(2) Pe abonamente se inscripționează perioada de valabilitate și sunt netransmisibile.
(3) Abonamentele de orice tip nu asigură deținătorului rezervarea unui loc de parcare în zona pentru care a fost emis, cu
excepția abonamentului tip rezervat și abonamentului de reședință.
(4) Locurile de parcare amenajate în fața instituțiilor publice vor fi destinate staționării/parcării autovehiculelor aparținând
acestor instituții, în funcție de solicitări și în limita locurilor disponibile.
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ART. 17
Confirmarea plății tarifului de staționare în parcările cu plată se va face prin expunerea la loc vizibil, în interiorul
autovehiculului ( pe bord ), a chitanțelor, tichetelor sau abonamentelor, astfel încât la efectuarea controalelor să poată fi descifrat,
cu excepția plății prin SMS.
Excep ii
ART. 18
Plata tarifului de sta ionare în parc rile publice cu plat amenajate pe domeniul public i privat al Municipiului
Bra ov este obligatorie pentru toate autovehiculele, cu excep ia:
a) autovehiculelor apar inând: Poli iei, Pompierilor, Ambulan ei, Ministerului Ap r rii i Corpului diplomatic,
autovehiculele de interven ie, inscrip ionate vizibil ;
b) autovehiculelor apar inând urm toarelor institu ii publice i autorit i publice locale ale Municipiului Bra ov :
U.A.T. Municipiul Bra ov, Consiliul Local Bra ov, Consiliul Jude ean Bra ov, Institu ia Prefectului – Jude ul Bra ov,
Ministerul Public, Ministerul Justi iei, Ministerul Afacerilor Interne, pe baz de abonamente.
Primarul Municipiului Bra ov aprob eliberarea abonamentelor de parcare gratuite pentru autovehiculele stipulate la
lit. b); eliberarea lor se va face de c tre gestionarul sau concesionarul parc rilor publice, dup caz, la solicitarea în scris a
Prim riei municipiului Bra ov. Pentru fiecare asemenea abonament, în situa ia parc rilor concesionate, concesionarului i
se va sc dea de la plata redeven ei 80% din valoarea unui abonament ( inclusiv TVA ).
Art. 19
În fiecare parcare public se vor atribui gratuit câte un loc de parcare pentru mijloacele auto apar inând poli iei,
pompierilor, ambulan ei i interven ie gaze.
ART. 20
Pentru persoanele cu handicap, în toate spa iile de parcare vor fi amenajate, rezervate i semnalizate prin semnul
interna ional minimum 4% din num rul total al locurilor de parcare, dar nu mai pu in de dou locuri pentru parcarea
gratuit a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.

6

ART. 21
În spa iile de parcare ale domeniului public i cât mai aproape de domiciliu, administratorul acestora va repartiza
locuri de parcare gratuit persoanelor cu handicap care au solicitat i au nevoie de astfel de parcare.
ART. 22
Este interzis sta ionarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare amenajate, rezervate i semnalizate prin
semnul interna ional pentru persoanele cu handicap.
ART. 23
Este interzis parcarea ma inilor i utilajelor agricole, vehiculelor industriale, camioanelor, rulotelor, autorulotelor,
remorcilor, +semiremorcilor, autovehiculelor de transport marf , autoutilitarelor i autovehiculelor cu lungime mai mare
de 5 metri. Este interzis parcarea tuturor autovehiculelor în zona sta iilor de înc rcare a autovehiculelor electrice, cu
excep ia acestora.
CAPITOLUL IV – TARIFE VALABILE ÎN PARC RILE PUBLICE CU PLAT
ART. 24
1) Tarifele pentru parcarea la suprafață sunt stabilite după cum urmează :
- Zona 0 - 3 lei/oră ( inclusiv TVA ) ;
- Zona I - 2 lei/oră ( inclusiv TVA ) ;
- Zona II – 1,5 lei/ora ( inclusiv TVA ) ;
2) Tarifele pentru abonamente se stabilesc după cum urmează :
- Abonament tip riveran – identic cu Abonamentul tip re edință aferent zonei aprobat prin Regulamentul de atribuire
a locurilor de parcare în parcările de re edință amenajate în municipiul Bra ov ;
- Abonament tip persoană fizică 2 ore/zi ;
- Abonament tip persoană juridică 3 ore/zi ;
- Abonament tip una zi 8 ore/zi ;
- Abonament tip rezervat 12 ore/zi.
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CAPITOLUL V – CONTRAVEN II

I SANC IUNI

ART. 25
A. (1) Constituie contraven ii urm toarele fapte s vâr ite de c tre conduc torii auto sau de c tre de in torii de
vehicule, dup caz :
a) Neplata, de c tre conduc torii auto, a tarifului de parcare ;
b) Neexpunerea, de c tre conduc torii auto, la loc vizibil, în interiorul autovehiculului ( pe bordul autovehiculului
sau pe parbriz, în interior ) a chitan elor, tichetelor i abonamentelor, astfel încât s permit descifrarea acestora ;
c) Parcarea efectuat de c tre conduc torii auto în zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor cu
handicap sau pe locurile de parcare din zona sta iilor de înc rcare a autovehiculelor electrice ;
d) Dep irea de c tre conduc torii auto a timpului de parcare pl tit ;
e) Este interzis parcarea ma inilor i utilajelor agricole, vehiculelor industriale, camioanelor, rulotelor,
autorulotelor, remorcilor, semiremorcilor, autovehiculelor de transport marf , autoutilitarelor i a autovehiculelor cu
lungime mai mare de 5 metri. Este interzis parcarea tuturor autovehiculelor în zona sta iilor de înc rcare a
autovehiculelor electrice, cu excep ia acestora ;
f) Parcarea efectuat de c tre conduc torii auto cu nerespectarea marcajelor ( pe zonele ha urate, intr ri în imobile
i locuri rezervate ) ;
g) Necomunicarea de c tre de in torii de vehicule, în termen de 5 zile de la primirea solicit rii, a datelor privind
identitatea persoanelor c rora le-au încredin at vehiculele, cazul în care aceste persoane au s vâr it contraven ii
sanc ionate prin prezentul Regulament ;
h) Comunicarea incomplet sau eronat , de c tre de in torii de vehicule, a datelor privind identitatea persoanelor
c rora le-au încredin at vehiculele.
(2) În sensul prezentului Regulament, prin comunicarea complet a datelor privind identitatea persoanelor , se
în elege comunicarea cuprinzând urm toarele date privind persoana c reia de in torii de vehicul i-au încredin at
vehiculul:
 În cazul persoanelor fizice cet eni români :
a) numele i prenumele ;
b) domiciliul complet ;
c) codul numeric personal ;
d) seria i num rul actului de identitate.
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 În cazul persoanelor fizice cet eni str ini :
e) numele i prenumele ;
f) seria i num rul pa aportului, sau actului de identitate, statul emitent i data eliber rii documentului,
inclusiv num rul tichetului de înscriere a contraven iilor ;
 În cazul persoanelor juridice
g) datele de identificare ale conduc torului autovehiculului care a s vâr it contraven ia.
(3) În în elesul prezentului Regulament, prin de in tori de vehicul se în elege atât proprietarul vehiculului, a a cum
acesta stipuleaz în eviden ele „ Serviciului Eviden a Informatizat a persoanei ” la data constat rii faptei, cât i persoana
c reia i-a încredin at vehiculul sub orice form .
B. R spunderi i sanc iuni pentru persoanele juridice care au în exploatare parc ri publice, indiferent de modul de
gestiune
(1). Înc lcarea dispozi iilor prezentului Regulament atrage r spunderea disciplinar , material , civil ,
contraven ional sau penal , dup caz.
(2) Autorit ile administra iei publice locale au dreptul s sanc ioneze persoana juridic care expoateaz parc rile în
cazul în care nu presteaz serviciul public de parcare la nivelul indicatorilor de calitate i de eficien stabili i prin contract
sau actele normative prezente i viitoare. M surile de sanc ionare vor fi stabilite prin contractele încheiate între
administra ia public local i persoana juridic care exploateaz parcarea, indiferent de modul de gestiune.
ART. 26
(1) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se face de c tre Poli ie, Poli ia Local Bra ov i alte
persoane împuternicite de Primar, conform legii.
Procedura de amendare
(2) Odat cu procesul verbal de constatare a contraven iei se vor comunica contravenientului, în tiin area de plat
i dac este posibil i proba s vâr irii faptei.
(3) Proba s vâr irii contraven iei , în parc rile publice cu plat , se va face de c tre gestionarul parc rilor.
(4) Împotriva procesului – verbal de constatare i sanc ionare a contraven iei se poate face plângere în termen de 15
zile de la data comunic rii acestuia.
(5) Plângerea înso it de o copie a procesului verbal se va depune la Judec toria Bra ov, iar solu ionarea se va face
de instan a competent .
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ART. 27
(1) Contravențiile prevăzute la art. 25 lit. a), c), d), e) , săvârșite de către conducătorii auto se sancționează cu amendă
între 500 lei – 1.000 lei.
(2) Contravențiile prevăzute la art. 25 lit. b) , săvârșite de către conducătorii auto se sancționează cu amendă între 100
lei – 200 lei.
(3) Contravențiile prevăzute la art. 25 lit. f), g), h) săvârșite de către conducătorii auto sau deținătorii de vehicule, după
caz, se sancționează cu amenda între 200 lei – 500 lei.
(4) Pentru faptele reglementate la art. 25 A alin. (1) lit. c), f) agentul constatator poate dispune și măsura tehnicoadministrativă a ridicării autovehiculului, cu respectarea prevederilor legale și a regulamentului privind ridicarea
vehiculelor staționate neregulamentar.
(5) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului – verbal, ori dup
caz, de la data comunic rii acestuia, jum tate din minimul amenzii, agentul constatator f când men iune despre
aceast posibilitate în procesul – verbal de constatare a contraven iei.
(6) Dispozițiile prezentului articol se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL VI – CONTROL
ART. 28
Monitorizarea i controlul din punct de vedere tehnic, a modului de administrare i gestionare a parc rilor publice
cu plat de c tre persoanele juridice care exploateaz aceste parc ri în baza unui contract de delegare a gestiunii , de
concesionare sau închiriere, se face de c tre Prim ria municipiului Bra ov prin Direc ia Tehnic .
ART. 29
Monitorizarea i verificarea încas rilor provenite din gestionarea parc rilor publice cu plat prin contracte de
delegare a gestiunii, de concesionare sau închiriere i încadrarea în termenii contractuali din punct de vedere financiar i
fiscal se face de c tre Prim ria Municipiului Bra ov i Direc ia Fiscal Bra ov.
Renegocierea contractelor de delegare a gestiunii, de concesionare sau închiriere existente la data intr rii în vigoare
a prevederilor prezentului Regulament se va face având la baz verificarea încadr rii în termenii contractuali i
confirmarea efectu rii la zi a pl ilor de c tre Direc ia Fiscal Bra ov.
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CAPITOLUL VII – DISPOZI II FINALE
ART. 30
Gestionarea parc rilor publice din municipiul Bra ov se realizeaz prin urm toarele modalit i :
 Gestiune direct ;
 Gestiune indirect .
ART. 31
Alegerea formei de gestiune a parcărilor publice se face prin Hotărâri ale Consiliului Local în funcție de specificul
parcării i de interesele locale, cu excep ia parcărilor concesionate prin contracte încheiate anterior aprobării prezentului
Regulament.
ART. 32
Situa iile prev zute în actele normative prezente i viitoare vor fi reglementate prin contracte încheiate cu gestionarii
parc rilor, indiferent de forma de gestiune a acestora.
ART. 33
Primarul Municipiului Bra ov, Direc ia Arhitect ef, Direc ia Tehnic , Poli ia, Poli ia Local Bra ov, Direc ia Fiscal
i gestionarul parc rilor publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentului Regulament.

11

