ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr………….
din ……………2019
privind: modificarea H.C.L. 303/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a
gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din
Municipiul Galați

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de ______;
Având în vedere Referatul de aprobare nr.____/_______, a iniţiatoruluiPrimarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.____/_________, al Direcției
Servicii Comunitare de Utilități Publice;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice,
gospodărie comunală, comerţ şi privatizare;
Având în vedere prevederile art.3 alin. (1), lit. i), art. 7 alin. (1) si ale art. 10
alin. (3) și (4) din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.5, art.10 și ale art. 24 din anexa 1 la H. G. nr.
955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. s) din
Ordonanţă de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I – Art. 14. alin.(2) din anexa 1 - Regulamentul de organizare și funcționare al
serviciului de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați, se
elimină.
Art. II – Art. 15. pct. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
” (1) Rezervarea este permisă doar pentru autovehiculele aparţinând persoanelor
juridice care îşi desfăşoară activitatea în zona de parcare menţionată în adresa de
solicitare (prevăzută în contract).
(2) În cazul în care în zona de parcare prevăzută în contract se efectuează lucrări
edilitare și parcarea nu poate fi folosită, se poate suspenda contractul pe perioada
lucrărilor, în urma solicitării beneficiarului de contract.”
Art. III – Art. 15. pct. 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
”În vederea achiziționării permiselor de parcare locație pentru persoane fizice,
solicitantul trebuie să depună următoarele documente:
- cerere tip;
- copia certificatului de înregistrare a autovehiculului;
- copia cărții de identitate/buletin de identitate/pașaport.”
Art. IV – Art. 15. pct. 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
” (1) Modalitățile de plată sunt:
- Bilet de parcare;
- Tichet de parcare;
- Plata prin sms;
- Abonament parcare persoane juridice lunar/semestrial/anual;
- Permis parcare persoane fizice lunar/semestrial/anual;
- Permis parcare persoane fizice pe locație lunar/semestrial/anual;
- Contract de rezervare lunar;
- Tichet achiziționat de la partenerii contractuali ai operatorului – diverși agenți
economici.

(2) Al doilea permis de parcare locație lunar poate fi achiziționat de persoane ce dețin
deja un permis de parcare locație lunar, doar pentru a fi utilizat de către membrii
familiei (soț, soție, copil). Prețul celui de-al doilea permis de parcare locație lunar va fi
50% din prețul unui permis de parcare locație lunar.”
Art. V – La art. 16. alin. (6) se adaugă lit. e), ce va avea următorul cuprins:
”e) care este parcat în interiorul parcării cu plată pe spațiul nemarcat pentru parcare
(cale acces, trotuar, scuar etc.).”
Art.VI - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.VII - Secretarul Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă

Avizat,
Secretarul municipiului Galaţi
Radu Octavian Kovacs

REFERAT DE APROBARE
Nr. __________/___________2019
referitor la proiectul de hotărâre privind „modificarea H.C.L. 303/30.05.2018 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a
Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a
parcărilor cu plată din Municipiul Galați”

Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii
unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi
confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi
interes public local.
La înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare
a domeniului public și privat trebuie avut în vedere respectarea unor cerințe precum:
adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale și accesul liber la servicii și la
informațiile referitoare la acestea.
Astfel, desfășurarea activităților edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de
administrare a domeniului public și privat, trebuie să asigure atât administrarea și
gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului Galați în interesul comunității
locale cât și funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și
eficiență economică a acesteia.
Trebuie precizat că la nivelul municipiului Galați este necesară creșterea
capacității de preluare a parcărilor cu plată în vederea îmbunătățirii accesului în zonele
aglomerate printr-o gestionare eficientă a suprafețelor de teren destinate acestui scop.
Ținându-se seama și de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile
economico-sociale ale municipiului Galați și în raport cu starea dotărilor și echipărilor
edilitar-urbane existente, este necesară aprobarea unor reglementări pe baza cărora se
va organiza și desfășura serviciul de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor cu
plată din Municipiul Galați.
Administrarea eficientă a serviciului impune asigurarea unei comunicări
permanente între beneficiarii serviciului și operatorul delegat, rezultatul fiind reflectat
prin îmbunătățirea continuă a condițiilor specifice parcărilor cu plată.
Având în vedere cele prezentate mai sus, se consideră oportună adoptarea de
către Consiliul Local al Municipiului Galaţi a proiectului de hotărâre privind modificarea
H.C.L. 303/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a
Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de
organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați.
PRIMAR,
Ionuț-Florin PUCHEANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMĂRIA
Direcţia Servicii Comunitare de Utilități Publice
RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. ________/_________2019
referitor la proiectul de hotărâre privind „modificarea H.C.L. 303/30.05.2018 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a
Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și
exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați”
Serviciile de administrare a domeniului public și privat, care reprezintă totalitatea
acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea,
gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privată, sunt organizate de
Primăria municipiului Galați, astfel încât să răspundă, într-o manieră eficace, nevoilor
populatiei care trăiește în teritoriul administrat.
Aceste servicii se realizează prin organizarea și desfășurarea la nivelul municipiului
Galați a activităților edilitar-gospodărești specifice domeniilor componente ale acestor
servicii. Astfel, activitățile de organizare și exploatare (monitorizarea, identificarea,
blocarea și deblocarea) a serviciului sunt specifice domeniului de administrare a
drumurilor și străzilor din Municipiul Galaţi.
Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de
administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui
caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu prin care se stabilesc nivelurile de
calitate și indicatorii de performanță ai serviciului.
Indicatorii de performanță sunt aprobați de Consiliul Local Galați și trebuie să respecte
cadrul general stabilit prin H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru
de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu
modificările și completările ulterioare.
Trebuie precizat că la nivelul municipiului Galați este necesară creșterea capacității de
preluare a parcărilor cu plată în vederea îmbunătățirii accesului în zonele aglomerate
printr-o gestionare eficientă a suprafețelor de teren destinate acestui scop.
În baza prevederilor art. 24 din anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și
privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, ”în municipiul Galați
parcările publice cu plată trebuie amenajate de persoanele juridice care le au în
exploatare”.
Prin adresa nr. 1376510/18.12.2019, operatorul serviciului de administrare (exploatare)
a parcărilor cu plată, Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați solicită modificări ale
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de administrare a parcărilor cu

plată rezultate din desfășurarea activităților specifice și din cererile utilizatorilor
acestui serviciu.
Având în vedere cele expuse mai sus, se propune Consiliului Local al municipiului Galați
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării H.C.L. 303/30.05.2018 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a
Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a
parcărilor cu plată din Municipiul Galați.
Temeiul legal este constituit din art.3 alin.(1), lit. i), art. 7 alin. (1) și ale art. 10 alin.
(3) și (4) din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și
completările ulterioare, art.5, art.10 și art.24 din anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și
privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, și art.129 alin.(1),
alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. s) din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 136 alin.(10) din
Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

DIRECTOR D.S.C.U.P.
Vergiliu VALS

Avizat Juridic,
c.j. Florin MORARU

Compartiment Unitatea de Monitorizare și Reglementare,
Daniela GOBIAJĂ

