ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind instituirea de parcări supuse taxării cu plata prin SMS pe domeniul
public al municipiului Onești şi aprobarea regulamentului privind aplicarea
taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Onești
Primarul municipiului Onești – Victor-Laurențiu Neghină, convocând
Consiliul Local al municipiului Onești, în ședința din data de ............. 2021;
În conformitate cu următoarele prevederi legale:
- art.2 lit.e) şi art.27 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea
şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes
local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Poliţiei Locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului -cadru
de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale,
- Hotărârea Guvernului nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.1391/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ..... din ...... al primarului
municipiului Onești – Victor-Laurențiu Neghină, Raportul de specialitate comun nr.
........ din .................. al Direcției Juridice și Direcției Administrația Piețelor, precum
și Avizul nr..... din ......2021 al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), art. 129 alin. (4) lit. c), art. 129
alin. (7), lit. m), art. 139 alin. (3), lit.c), art. 154 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.
240 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
PROPUNE:
Art.1 – Se aprobă instituirea de parcări supuse taxării cu plata prin SMS, pe
domeniul public al municipiului Onești, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
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Art.2 – Se aprobă Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea
autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Onești, conform Anexei nr.2 la
prezenta hotărâre.
Art.3 – Primarul Municipiului Onești, prin Direcția Administrației Piețelor și
Serviciul Public de Poliție Locală Onești vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.4 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;
- Direcției Administrația Piețelor;
- Serviciului Public de Poliție Locală Onești.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
PRIMAR
ANEXA nr.1 LA PROIECT DE HOTĂRÂRE

Lista parcărilor pe domeniul public cu plata prin SMS, semnalizate cu
indicatorul „Parcare cu plată”
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Localizare parcare publică cu plată

Număr locuri

În fața Pieței Agroalimentare Onești, str.Cașinului 2
În lateral dreapta Pieței Agroalimentare Onești, zona
tarabe
În spatele Pieței Agroalimentare Onești, str.Cașinului 2
În scuarul delimitat în stânga Pieței Agroalimentare
Onești, str.Cașinului 2
În zona de parcare adiacentă blocului de locuințe din
Pieței Agroalimentare Onești, str.Cașinului 5
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
PRIMAR
ANEXA nr.2 LA PROIECT DE HOTĂRÂRE

Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe
domeniul public al municipiului Onești
CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale
Art.1 – Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic pentru administrarea parcărilor publice,
raporturile dintre administratorul parcărilor publice și utilizatorii acestora, precum și cadrul juridic
pentru aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Onești în
conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Art.2 - Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi
în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în condiţii de
siguranţă, descongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi a drumurilor publice cu trafic
intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, protejarea pietonilor prin asigurarea
unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare.
Art.3 - În înţelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum
urmează:
a) zona de staţionare - sector al domeniului public destinat staţionării autovehiculelor, delimitată
prin marcaj rutier longitudinal, aflată între partea carosabilă a drumului și zona pietonală;
b) parcare - sector al domeniului public amenajat sau neamenajat, utilizat în scopul staţionării
autovehiculelor, având funcţiuni și regim de utilizare identic cu ale zonei de staţionare;
c) parcare publică - totalitatea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public al municipiului
Onești;
d) staţionare - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durata mai mare de 5
minute;
d) proces - verbal de constatare a contravenţiei - act emis de agentul constatator prin care se
constată și se sancţionează deţinătorul/utilizatorul unui autovehicul parcat pe domeniul public al
municipiului Onești, fără a respecta prevederile prezentului regulament;
e) autovehicul - vehiculul echipat, prin construcţie, cu un motor cu propulsie, în scopul deplasării pe
drum;
f) deţinător - persoana al cărui nume este înscrisă în certificatul de înmatriculare al autovehiculului
(calitatea de proprietar);
g) utilizator - conducătorul auto al autovehiculului care se află oprit sau staţionat în parcările aflate
pe domeniul public;
h) parcarea curentă a autovehiculelor - staţionarea în mod obișnuit a unui autovehicul pe
proprietatea publică a unităţii administrativ - teritorială în care se află sediul, domiciliul sau
reședinţa utilizatorului;
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i) drumuri publice - drumuri de utilitate publică si/sau de interes public destinate circulaţiei rutiere
și pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, ale populaţiei și de
apărare a ţării; acestea sunt proprietate publică și sunt întreţinute din fonduri publice, precum și din
alte surse legal constituite;
j) drumuri - căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor și a
pietonilor. Fac parte integrantă din drum: ampriza și zonele de siguranţă, podurile, podeţele,
viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, construcţiile de apărare și
consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire și staţionare, bretelele de
acces, indicatoarele de semnalizare rutieră si alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, spaţiile de
serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse
între autostradă si/sau drum si bretelele de acces, terenurile si plantaţiile din zona drumului, mai
puţin zonele de protecţie;
k) taxa de parcare - reprezintă contravaloarea serviciului public datorată autorităţii publice locale în
conformitate cu prezentul regulament, pentru ocuparea domeniului public al municipiului Onești de
către un autovehicul;
l) loc de parcare - spaţiul din parcare sau din zona de staţionare delimitat prin marcaj rutier;
m) parcări publice cu plată - parcări amenajate pe domeniul public al municipiului Onești, destinate
staţionării pe timp limitat a autovehiculelor pentru care ocupanţii au obligaţia achitării unei taxe de
parcare, stabilită prin hotărârea consiliului local, semnalizate prin indicatorul „Parcare cu Plată",
însoţit de panoul adiţional care conţine cuantumul taxei si modalităţi de achitare;
n) locuri de parcare rezervate pentru persoane cu handicap - locuri amenajate în parcările publice,
semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu handicap inscripţionate cu semnul
internaţional pentru persoane cu handicap;
o) marcaj rutier - modalitate de delimitare a terenului destinat parcărilor amenajate si locurilor de
parcare conform normativelor si reglementărilor tehnice în vigoare;
p) parcarea ocazională - este staţionarea pe proprietatea municipiului Onești în scopul parcării unui
autovehicul înregistrat fiscal într-o altă unitate administrativ teritorială decât cea în care se află
sediul, resedinţa sau domiciliul, după caz, al deţinătorului/ utilizatorului vehiculului, cu excepţia
parcărilor publice cu plată, prin SMS;
q) locuri de parcare rezervate pentru autovehiculele speciale - locuri amenajate în parcările publice,
semnalizate cu marcaj, pentru autovehiculele speciale de poliţie, pompieri, salvare şi utilităţi
publice, aflate pentru intervenţii temporare în zonele cu locuri de parcare rezervate;
r) parcări de reşedinţă - parcări amenajate la mai putin de 30 m de frontul imobilelor, pe domeniul
public al municipiului Onești, aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă, utilizate de proprietari.
Art.4 – (1) Parcarea autovehiculelor pe proprietate publică a municipiului Onești se face cu
respectarea prevederilor prezentului regulament.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament, parcările publice fără plată și parcările
publice de reședință din municipiul Onești.
(3) De parcarea autovehiculelor pe domeniul public semnalizată prin indicatorul „Parcare cu plată"
nu poate beneficia serviciul public de transport în comun sau serviciul de transport în regim de taxi.
CAPITOLUL 2
Administrarea parcărilor publice cu plată prin SMS
Art.5 - Administrarea serviciilor publice de parcare cu plată prin SMS se face în scopul asigurării
creșterii capacităţii de preluare a traficului, a îmbunătăţirii condiţiilor de deplasare pentru vehicule,
precum și a creșterii gradului de siguranţă a participanţilor la trafic.
Art.6 - (1) În funcţie de poziţionarea acestora, parcările se clasifică după cum urmează:
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a) parcări amenajate pe străzi principale, după caz, pe suprafaţa carosabilă delimitate prin marcaje
şi indicatoare rutiere;
b) parcări amenajate pe străzi secundare sau pe străzile cu sens unic delimitate prin marcaje şi
indicatoare rutiere;
c) parcări amenajate pe alei carosabile laterale părţii carosabile principale delimitate prin marcaje
şi indicatoare rutiere;
d) parcări amenajate pe platforme situate în afara zonei străzilor, delimitate prin marcaje şi
indicatoare rutiere.
(2) În funcţie de modalitatea de exploatare, parcările se clasifică după cum urmează:
a) parcări publice fără plată;
b) parcări publice cu plată prin SMS, cu taxa de parcare;
c) parcări de reşedinţă, cu taxă de abonament.
Art.7 - (1) Administrarea parcărilor aflate pe teritoriul municipiului Onești se realizează de către
Consiliul Local al Municipiului Onești, în calitate de administrator general și de drept, al bunurilor
proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, conform prevederilor legale.
(2) Domeniul public al municipiului Onești va fi structurat pe zone de parcare.
(3) Prin hotărâre a consiliului local, administrarea parcărilor poate fi atribuită serviciilor publice
aflate în subordinea sa ori societăţilor comerciale al căror acţionar unic este Municipiul Onești, prin
Consiliul Local al Municipiului Onești.
(4) În raport de atribuţiile legale, administrarea parcărilor pe zone poate fi dată unuia sau mai
multora dintre compartimentele funcţionale ale apartului de specialitate al primarului, prin act
administrativ.
Art.8 – (1) Amenajarea locurilor de parcare se face de către autoritatea locală în colaborare cu
Poliția Municipiului Onești, Serviciul Public de Poliție Locală Onești și S.C. Domeniul Public și
Privat Onești, cu aprobarea în prealabil a Comisiei Tehnice de Organizare si Siguranță a Circulației
Rutiere în Municipiul Onești. Locurile de parcare vor fi semnalizate prin indicatoare şi marcaje
rutiere corespunzătoare, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Salubrizarea parcărilor publice se realizează de operatorul serviciului public de administrare a
domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.
Art.11 - Utilizatorii serviciilor publice de parcare au următoarele drepturi:
a) tratament egal şi nediscriminatoriu;
b) adaptabilitate la cerinţele beneficiarilor
c) acces neîngrădit la informaţiile publice privind serviciile de administrare a parcărilor publice
aparţinând domeniului public al municipiului Onești;
d) beneficiază de prevederile hotărârilor, dispoziţiilor și deciziilor cu privire la serviciile de
administrare a parcărilor publice.
Art.12 - Utilizatorii parcărilor publice au următoarele obligaţii:
a) să respecte indicatoarele, marcajele și normele de utilizare a spaţiului de parcare;
b) să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin închiderea geamurilor, încuierea ușilor, a
capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea în funcţiune a sistemului antifurt în
raport de dotările tehnice ale autovehicului;
c) să nu execute în perimetrul parcării publice lucrări de reparaţii și întreţinere a vehiculelor;
d) să nu ocupe ilegal locurile de parcare cu autovehicule defecte sau cu alte obiecte;
e) să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalaţiilor parcării, ca urmare a unor
manevre greșite;
f) să respecte prevederile regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor în
municipiul Onești.
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Art.13 - Administratorul parcărilor nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în
acestea. În caz de producere de eventuale daune, furturi, incendii la vehicule în zonele de parcare
publică, administratorul parcărilor nu răspunde juridic.
Art.16 - (1) Se interzice închiderea, depozitarea sau lăsarea de materiale ori obiecte în parcările
publice sau alăturate acestora.
(2) Se interzice conducătorului autovehiculului și pasagerilor ca, în timpul opririi sau staţionării, să
deschidă sau să lase deschise ușile acestuia ori să coboare fără să se asigure că nu creează un pericol
pentru circulaţie.
(3) Se interzice conducătorului autovehiculului și pasagerilor lăsarea animalelor de companie,
indiferent de specie, în autovehiculele parcate pe domeniul public, chiar şi pentru perioade de timp
extrem de scurte.
Art.17 - Parcarea autovehiculelor trebuie să respecte marcajele rutiere pentru delimitarea spaţiilor
de parcare, astfel încât autovehiculele parcate să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia normală
a pietonilor pe trotuare și a celorlalte vehicule pe partea carosabilă a drumului, precum și distanţele
laterale și faţă-spate dintre autovehiculele parcate, în scopul intrării și ieșirii cu ușurinţă din locurile
de parcare, respectiv a deschiderii ușilor pentru accesul persoanelor în deplină siguranţă în și din
acestea.
CAPITOLUL 3
Parcarea pe domeniul public cu plată prin sms, semnalizată cu indicatorul „Parcare cu plată”
Art.18 – (1) Parcările pe domeniul public cu plata prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu
Plată”, sunt parcările amenajate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(2) Sistemul de parcare cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată", în
municipiul Onești se aplică în spaţiile special amenajate, trasate și semnalizate.
Art. 19 - (1) Pentru parcarea pe domeniul public cu plată prin sms, semnalizată cu indicatorul
„Parcare cu plată” se instituie următorul program:
a)
primele două ore de staționare în locurile de parcare sunt gratuite, utilizatorul având dreptul
de a parca pe oricare loc liber de parcare de pe domeniul public cu plată prin sms, semnalizată cu
indicatorul „Parcare cu plată”, fără achitarea taxei de parcare;
b)
după trecerea intervalului de 2 ore de la staționare, parcarea pe domeniul public este permisă
numai după achitarea prin SMS a taxei de parcare, pentru fiecare oră de parcare. Achitarea taxei de
parcare poate fi efectuată de către utilizator până cel târziu la sfârșitul zilei în care a parcat pe
domeniul public al municipiului Onești.
(2) În funcţie de locaţie, programul de taxare al parcărilor cu taxa de parcare, poate fi modificat
individual pentru fiecare parcare. Acesta va fi menţionat pe indicatoare amplasate cu respectarea
prevederilor legale. Totodată administratorul parcării, poate modifica tipul și destinaţia parcării
aducând la cunoştinţa utilizatorilor prin marcaje și indicatoare situate la locuri vizibile, cu
respectarea prevederilor legale.
Art.20 - Plata staţionării în parcările pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizate cu
indicatorul „Parcare cu Plată" se realizează prin transmiterea unui mesaj SMS, de pe telefonul mobil
către un număr scurt, format din 4 cifre, în reţelele de telefonie mobilă, număr indicat pe panourile
de parcare cu plată.
Art.21 - Utilizatorul trimite un SMS la un număr scurt, format din 4 cifre (ex.1234), arătând
numărul de înmatriculare al autovehiculului (de ex. BC01ABC) iar acesta va primi pe telefon un
mesaj de confirmare a plății, precum și timpul alocat parcării (1 SMS = 1 oră).
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Art.22 - (1) Administrarea parcărilor cu plată prin SMS implică instalarea pe serverul
administratorului a unei aplicaţii software care înregistrează solicitările, gestionează baza de date,
generează rapoarte în timp real și monitorizează întregul sistem.
(2) În această aplicaţie, se va putea vizualiza în orice moment, situaţia plăţii taxei prin SMS.
(3) Pentru funcţionarea sistemului de parcare cu plată prin SMS se încheie contracte cu operatorii
economici care prestează servicii cu plată prin SMS, în conformitate cu prevederile Legii nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art.23 – (1) Taxa aplicată utilizatorilor pentru parcarea cu plată prin SMS se aprobă anual prin
hotarârea Consiliului Local al municipiului Onești privind taxele si impozitele locale, la care se
adaugă costurile operatorului economic care prestează serviciul de plată prin SMS.
(2) Pentru anul 2021, taxa de parcare pentru parcarea cu plată prin SMS se stabilește la 10 lei/oră.
Art.24 - Controlul plăţii locurilor de parcare cu plată prin SMS se face de către Serviciul Public de
Poliție Locală Onești și agenţii constatatori împuterniciţi de către Primarul municipiului Onești,
care vor verifica plata prin intermediul unor dispozitive tip PDA/Smartphone, introducând numărul
de înmatriculare al autoturismului, sistemul returnându-le informaţiile complete despre ultima plată
efectuată pentru respectivul autovehicul și situaţia acestuia.
Art.25 - (1) Controlul plăţii locurilor de parcare cu plată prin SMS implică instalarea unui sistem de
supraveghere video pe domeniul public al unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
(2) Monitorizarea sistemului de supraveghere video se face de către Serviciul Public de Poliție
Locală Onești și agenţii constatatori împuterniciţi de către Primarul municipiului Onești, care vor
verifica zilnic situația parcărilor cu plată prin SMS, vor constata contravențiile și vor aplica
sancțiunile legale.
(3) Pentru achiziționarea și instalarea sistemului de monitorizare video în scopul controlului plăţii
locurilor de parcare cu plată prin SMS se încheie cu operatorii economici contracte de lucrări, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare.
CAPITOLUL 4
Facilităţi și gratuităţi
Art.26 - Sunt exceptate de la plata taxei de parcare cu plată vehiculele aparţinând:
a) veteranilor de război, văduvelor de război si văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990 republicat, cu modificările si
completările ulterioare;
Art.27 - (1) Parcările pe domeniul public cu plată, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată” pot
fi utilizate gratuit de deţinătorii autovehiculelor dotate special pentru persoanele cu handicap,
posesoare a cardului - legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap, prin ocuparea unuia din
locurile amenajate şi semnalizate în mod corespunzător.
(2) În zonele de parcare cu plată prin SMS se rezervă si se semnalizează prin marcaj specific, locuri
pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.
Art.28 - Parcările publice cu plată pot fi utilizate gratuit pentru staţionarea autovehiculelor speciale,
dotate conform legii cu echipamente de semnalizare sonoră si optică/inscripţionate, aflate în
misiune, conform prevederilor legale în vigoare.
Art.29 - Parcările pe domeniul public cu plată, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată" din
municipiul Onești, vor putea fi folosite fără achitarea taxelor de parcare, în situaţia în care
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autorităţile administraţiei publice locale organizează acţiuni de interes public, pe perioada
desfășurării acestora.
Art.30 - Parcările pe domeniul public cu plată, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată" din
municipiul Onești vor putea fi utilizate fară achitarea taxelor de parcare, în cazul executării unor
lucrări de utilitate publică, în conformitate cu reglementările legale.
CAPITOLUL 5
Contravenţii și sancţiuni
Art.31 - Faptele săvârșite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului regulament sau
neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin acesta, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât,
potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, constituie contravenţii și se sancţionează, în
conformitate cu prevederile prezentului capitol.
Art.32 - Constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 500 - 1000 lei pentru persoanele
fizice și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:
a) parcarea autovehiculelor în parcările cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu
plată", fără achitarea taxei de parcare;
b) parcarea autovehiculelor în parcările cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu
plată", cu depășirea timpului pentru care s-a achitat taxa;
c) provocarea de stricăciuni la dotările ce aparţin parcării cu plată ca urmare a nerespectării
regulilor de parcare, indicatoarelor, a marcajelor sau datorită unor manevre greșite;
d) neeliberarea locurilor de parcare, la solicitarea autorităţii locale, în vederea efectuării de diverse
investiţii, lucrări de reparaţii, amenajări la domeniul public, salubrizare sau evenimente de interes
general.
e) amplasarea sau montarea ilegală a unor însemne /pancarte pentru rezervarea locului de parcare
sau a unor sisteme de blocare a accesului, sau ocuparea unui loc în parcarea cu plată cu diferite
obiecte;
f) nerespectarea marcajului rutier de parcare, astfel încât sunt ocupate mai multe locuri de parcare;
h) staţionarea autovehiculelor pe locurile rezervate persoanelor cu handicap, fără a avea acest drept;
i) blocarea parcării cu obiecte sau materiale lăsate sau depozitate;
j) efectuarea lucrărilor de reparaţii si întreţinere la autoturisme pe locurile de parcare.
Art.33 - Constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei
vandalizarea indicatoarelor de semnalizare/panourilor de informare a parcărilor cu plată din
municipiul Onești.
Art.34 - Parcarea autovehiculelor care nu au expus în interior, la vedere, cardul legitimaţie pentru
persoane cu handicap, pe locurile marcate cu semnul internaţional al persoanelor cu handicap, se
sancţionează conform prevederilor în vigoare.
Art.35 - Constatarea și sancţionarea contravenţiilor se face de către Poliția Municipiului Onești,
Serviciul Public de Poliție Locală Onești și agenţi constatatori împuterniciţi ai Primarului
municipiului Onești.
Art.36 - (1) Organele de constatare și sancționare a contravențiilor pot dispune, pe lângă amenda
contravenţională şi măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculului ce ocupă locul de
parcare cu taxă prin SMS cu încălcarea prevederilor prezentului regulament.
(2) Măsura tehnico-administrativă de ridicare se poate dispune de către agenții constatatori şi în
cazul parcării ocazionale a autovehicului pe proprietarea municipiului Onești fără achitarea taxei
prin SMS pe ore pentru autovehiculul al cărui deţinător/utilizator nu poate fi identificat.
(3) Măsura tehnico-administrativă de ridicare se poate dispune şi în cazul staţionării
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autovehiculelor pe locurile rezervate persoanelor cu handicap, fără a avea acest drept.
Art.37 - Ridicarea autovehiculului se dispune de către polițitul rutier/poliţistul local cu atribuţii de
circulaţie, în scris, prin dispoziţie de ridicare.
Art.38 - (1) Procedura și operaţiunile de ridicare și depozitare se realizează de către operatorul
desemnat de autoritatea publică locală, prin hotărâre a Consiliului Local.
(2) Procedura de lucru şi operațiunile de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor abandonate sau
fără stăpân, aprobată prin hotărâre a consiliului local, se aplică în mod corespunzător.
Art.39 - (1) Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia potrivit prevederilor legale,
jumătate din amenda prevăzută în prezentul Regulament si aplicată de agentul constatator, agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(2) Agentul constatator nu are posibilitatea încasării amenzii contravenţionale.
(3) Împotriva procesului-verbal de contravenţie, contravenientul poate face plângere, în termen de
15 zile de la comunicare, la Judecătoria Onești.
(4) Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost savârșită în astfel de
condiţii încât, potrivit legii penale constituie infracţiune, aceasta sesizează organul de urmărire
penală competent.
CAPITOLUL 6
Dispoziţii tranzitorii și finale
Art.40 - Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte reglementări în vigoare cu
privire la administrarea domeniului public al unității administrativ-teritoriale.
Art.41 - Prevederile prezentului Regulament privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor
pe domeniul public al municipiului Onești intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data de
aducerii la cunoștință publică.
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