ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____________

privind completarea H.C.L. nr. 259/25.06.2020, privind aprobarea Metodologiei de
atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă
blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați

Inițiator : Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre : ______________

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de __________
Având în vedere referatul de aprobare nr. ___________, al inițiatorului – Primarul
municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul comun de specialitate nr. _____________, al Direcției Servicii
Comunitare de Utilități Publice, al Direcției Patrimoniu și al Direcției Financiar
Contabilitate;
Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și
privatizare al Municipiului Galați;
Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și
libertăți cetățenești, relații ce cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;
Având în vedere dispozițiile art. 63, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1) , lit. a) din legea 273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 292, alin. (2), lit. e), pct. 2 din legea 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), lit. i), art. 28, art. 29, alin. (1), din Ordonanța
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 dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit.d, alin. (7), lit. n) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se completează art. 2, alin. (1) al H.C.L. nr.259/25.06.2020 privind aprobarea
Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea
supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați, după cum urmează:
”Art. 2, alin. (1) – Se aprobă tariful abonamentului BASIC, pentru utilizarea temporară a
unui loc de parcare, conform anexei la prezenta hotărâre, în cuantum de 70 lei/lună (cu
TVA), respectiv 840 lei/an (cu TVA). Tariful abonamentului BASIC se indexează anual,
până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflație aferent unei
perioade de 12 luni, care se împlinește la data de 1 noiembrie a aceluiași an și se aplică
pentru anul următor. Indexarea tarifului abonamentului BASIC se va aplica începând cu
anul 2021.”
Art. 2 Se completează art. 24, alin. (2), lit. A), lit. d) și g), respectiv lit. B), lit. h) și art. 26
din anexa 1 – Metodologia de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din
parcarea supraetajată aferentă blocului R5 la H.C.L. nr. 259/25.06.2020, după cum
urmează:
”art. 24, alin. (2), lit. A), d) Copie după documentele privind dreptul de folosință (utilizare)
a fiecărui autovehicul, pentru care se dorește loc de parcare: cartea de identitate a
vehicululu, contract de vânzare-cumpărare, act de donație sau moștenire
și
g) Dovada constituirii garanției de participare la licitație, constituită din contravaloarea
abonamentului pentru 2 luni (doar în cazul în care persoana este considerată calificată de
către comisia de specialitate și participă la ședința de licitație a abonamentului dorit).”
”art. 24, alin. (2), lit. B), lit. h) Dovada constituirii garanției de participare la licitație,
constituită din contravaloarea abonamentului pentru 2 luni (doar în cazul în care persoana
este considerată calificată de către comisia de specialitate și participă la ședința de licitație
a abonamentului dorit).”
”art. 26, alin. (6) – Prețul de pornire îl reprezintă tariful de bază pe an, aprobat prin
hotărârea Consiliului Local Galați, iar pragul de majorare este de 50 de lei/an (cu TVA).”
Art. 3 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4 – Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei
hotărâri.
Președinte de ședință
Contrasemnează
Secretar General
Radu Octavian Kovacs

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
PRIMĂRIA

RAPORT DE SPECIALITATE
NR._______________________________
Privind completarea H.C.L. nr. 259/25.06.2020, privind aprobarea Metodologiei de
atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă
blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați.

Prin dispoziția nr. 1962/20.07.2020 a fost constituită comisia permanentă de atribuire
directă/licitație publică cu strigare pentru repartizarea abonamentelor locurilor de
parcare din parcarea de reședință supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, municipiul
Galați.
Prin procesul verbal nr. _________________ comisia numită prin Dispoziția nr.
1962/20.07.2020 a identificat necesitatea clarificării unor aspecte din textul H.C.L. nr.
259/25.06.2020.
Astfel, în urma analizării dispozițiilor legale în vigoare, comisia a propus următoarele:
-

-

-

completarea Art. 2, alin. (1) al HCL nr. 259/25.06.2020, prin introducerea unei
clarificări asupra suportării taxei pe valoare adăugată pentru tarifele
abonamentelor BASIC, respectiv introducerea mențiunii ”cu TVA”, în prețul anual
al abonamentului.
Clarificarea termenului de indexare a tarifului abonamentelor, începând cu anul
2021.
completarea dispozițiilor Metodologiei aprobate prin H.C.L. nr. 259/25.06.2020,
referitoare la obligativitatea prezentării, sub sancțiunea respingerii ofertei, a
dovezii constituirii garanției de participare la licitație, atât pentru persoane fizice,
cât și pentru persoanele juridice. Acestea vor trebui să prezinte dovada achitării
garanției de participare la licitație doar în cadrul etapei de atribuire a
abonamentelor, sub sancțiunea descalificării.
completarea art. 26, alin. (6) al Metodologiei aprobate prin H.C.L. nr.
259/25.06.2020, prin clarificărea asupra suportării taxei pe valoare adăugată și
pentru pasul de strigare, care va fi aplicat tarifului anual, în caz de licitație.

Se impune completarea H.C.L. nr. 259/25.06.2020 conform celor prezentate mai sus.
Temei legal:
-

Art. 63, alin. (4) din OUG nr. 195/2002 privind circulața pe drumurile publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

-

Art. 292, alin. (2), lit. e), pct. 2 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
Art. 5, alin. (1), lit. a) din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Art. 3, alin. (1), lit. I, art. 28, art. 29 , alin. (1) din Ordonanța 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;
Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare
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DIRECȚIA SERVICII COMUNITARE DE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
PRIMĂRIA

REFERAT DE APROBARE
NR. _________________________________
Privind completarea H.C.L. nr. 259/25.06.2020, privind aprobarea Metodologiei de
atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă
blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați

Prin procesul verbal nr. _________________ comisia numită prin Dispoziția nr.
1962/20.07.2020 a identificat necesitatea clarificării unor aspecte din textul H.C.L. nr.
259/25.06.2020.
Astfel, în urma analizării dispozițiilor legale în vigoare, comisia a propus următoarele:
-

completarea Art. 2, alin. (1) al HCL nr. 259/25.06.2020, prin introducerea unei
clarificări asupra suportării taxei pe valoare adăugată pentru tarifele
abonamentelor BASIC, respectiv introducerea mențiunii ”cu TVA”, în prețul anual
al abonamentului.

-

clarificarea termenului de indexare a tarifului abonamentelor, începând cu anul
2021.

-

completarea dispozițiilor Metodologiei aprobate prin H.C.L. nr. 259/25.06.2020,
referitoare la obligativitatea prezentării, sub sancțiunea respingerii ofertei, a
dovezii constituirii garanției de participare la licitație, atât pentru persoane fizice,
cât și pentru persoanele juridice. Acestea vor trebui să prezinte dovada achitării
garanției de participare la licitație doar în cadrul etapei de atribuire a
abonamentelor, sub sancțiunea descalificării.

-

completarea art. 26, alin. (6) al Metodologiei aprobate prin H.C.L. nr.
259/25.06.2020, prin clarificărea asupra suportării taxei pe valoare adăugată și
pentru pasul de strigare, care va fi aplicat tarifului anual, în caz de licitație.

Se impune completarea H.C.L. nr. 259/25.06.2020 conform celor prezentate mai sus.

PRIMAR
IONUȚ-FLORIN PUCHEANU

