
                                   Anexa nr.1 la H.C.L. Caransebeş 

nr................

           Regulament de funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi    parcării autovehiculelor
în municipiul Caransebeş.

          CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

        Art.1  Prezentul  regulament  reglementează  taxarea staţionării  şi  a  parcării  autovehiculelor  în
municipiul Caransebeş. Prevederile acestuia se aplică tuturor autovehiculelor, cu  următoa-rele excepţii:

        a) vehiculele de intervenţie aflate în misiune (salvare, pompieri, poliţie, jandarmerie, etc.)

        b) motorete, motociclete.

        Art.2   În   sensul   prezentului   regulament   se   definesc   următorii   termeni   :

      Parcarea  -  reprezintă  acel spaţiu destinat în mod special staţionării  vehiculelor, semnalizat prin
indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului;

        Parcările de reşedinţă - sunt acele spaţii destinate parcării autovehiculelor, situate la mai puţin de
30 m de frontul imobilelor, amenajate în general în zona blocurilor, utilizate de locatarii acestora.

    Parcările  publice  fara  plată  -  sunt  acele  spaţii,  de  interes  public,  destinate  parcării  
autovehiculelor,  aflate  pe  terenurile  ce  aparţin  domeniului  public  al  municipiului  Caransebeş,
pentru  care  nu  se  percep  taxe de  parcare.  De  aceste  spaţii  de  parcare  vor  beneficia  toţi
posesorii de autovehicule din municipiu sau din afara lui.

   Parcările  publice  cu  plată -  sunt  acele  spaţii,  special  semnalizate,  destinate  parcării
autovehiculelor, aflate pe terenurile care  aparţin Municipiului Caransebeş, pentru care se percep taxe de
parcare orare/lunare /anuale ;

    Parcările  închiriate  unităţilor  de  interes  public -  sunt  locurile  de  parcare  aflate  la  o
distanţa  mai  mică  de  50  m  de  unităţile  hoteliere,  complexe  comerciale,  săli  de  spectacole,  baze
sportive,  etc. , care vor fi atribuite acestora  prin închiriere  .

     Parcări  pe  căile  de  circulaţie:  locuri  de  parcare  aflate  pe  străzi,  în  vecinătatea  trotua-relor,
semnalizate şi marcate corespunzător.  Aceste parcări  se pot încadra în categoria  parcărilor publice fără
plată, a parcărilor publice cu plată, a parcărilor de reşedinţă  sau închiriate agenţilor economici,  în funcţie
de specificul fiecărei zone.  În cazul în care  parcările amenajate pe căile de circulaţie nu fac parte din
categoria parcărilor publice cu plată şi se află situate  în faţa unor imobile  ale căror proprietari sunt
persoane fizice/ juridice,  ele  vor  fi atribuite la cerere,  cu prioritate acestora. Zona rezervată nu poate
depăşi lungimea frontului imobilului. În cazul în care proprietarul unui  imobilului nu doreşte  rezervarea
amplasamentelor, acestea pot fi atribuite  altor solicitanţi, pentru o perioadă de maxim 1 an, direct sau
prin licitaţie publică, în funcţie de numărul solicitărilor şi  conform procedurilor aprobate. 

        Art.3. (1)  Amenajarea/întreţinerea  parcărilor pe raza municipiului Caransebeş se realizează de către
serviciul  de întreţinere a domeniului public şi privat  al municipiului Caransebeş sau de către firme
specializate  ,  cu  respectarea  normelor  legale  în  vigoare,  conform  hotărârilor  Consiliului  Local  al
municipiului  Caransebeş,  responsabilitatea  obţinerii  tuturor  avizelor/autorizaţiilor/etc.  revenind
executantului.  

              (2) După amenajarea parcărilor ,  semnalizarea,  delimitarea şi  numerotarea locurilor de parcare ,
parcările  de reşedinţă vor fi   predate   compartimentului  de specialitate  în vederea atribuirii  lor către
locatari.

      Art.4.(1) Staţionarea şi parcarea autovehiculelor în parcările publice cu plată sau în  parcările de
reşedinţă este permisă numai pe baza tichetelor de parcare sau a abonamentelor cumpărate anticipat şi
expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului. În cazul în care acestea nu sunt expuse la loc vizibil



utilizarea parcării este considerată ilegală .

          (2) În parcările publice cu plată se vor amenaja locuri  pentru autovehiculele speciale destinate
persoanelor cu handicap , conform normelor legale în vigoare.

      Art.5.  În   perimetrul   parcărilor publice cu plată şi a   parcărilor de reşedinţă, administratorul
acestora nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în acestea.

      Art.6.  Verificarea respectării de către conducătorii de autovehicule a prevederilor prezentului
regulament se face de către angajaţii Serviciului Public Poliţia Locală, la sesizare sau din oficiu . În
cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament se vor aplica sancţiuni contravenţionale.   

CAPITOLUL II. - DELIMITAREA ZONEI DE APLICARE A SISTEMULUI DE     
                          TAXARE A STAŢIONĂRII ŞI PARCĂRII AUTOVEHICULELOR 

         Art.7. Sistemul de taxare se aplică în municipiul Caransebeş,  în  parcările publice cu plată, în
parcările  de  reşedinţă  şi  în  orice  altă  zonă  semnalizată/marcată  în  acest  sens,  conform  hotărârilor
Consiliului Local Caransebeş.

           7.1. Parcările publice cu plată de pe raza municipiului Caransebeş sunt prezentate în anexa 1.1.
Modificarea acestora se face doar cu aprobarea Consiliului Local Caransebeş .

             În parcările publice cu plată prevăzute cu parcomate  sistemul de taxare al staţionării şi parcării
autovehiculelor se aplică în intervalul orar 0600-1800, de luni până vineri, excepţie făcând parcarea  din
zona Teiuş în care sistemul de taxare al staţionării şi parcării autovehiculelor se aplică în intervalul orar
0600- 2400 , de luni până duminică.

               În parcările publice cu plată în care tichetele de parcare sunt  puse în vânzare prin încasatori
sistemul de taxare al staţionării şi parcării autovehiculelor se aplică în intervalul orar   800-1600 , de luni
până vineri. 

          7.2. (1) Parcările de reşedinţă sunt parcări publice, amplasate la mai puţin de 30 m de frontul
imobilelor şi pot fi utilizate de către locatarii unui imobil sau a mai multor imobile care nu deţin garaj,
pentru parcarea autovehiculelor a căror masă maxim autorizată nu depăşeşte 3,5 tone,  dacă sunt întrunite
condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

             (2)  Locurile  de  parcare  din parcările  de reşedinţa  vor  fi  atribuite/  licitate  numai după
amenajarea,  delimitarea,  numerotarea  şi  semnalizarea  acestora  ,  operaţiuni  executate  de  către
compartimentul  de specialitate (marcaje rutiere) din cadrul serviciului de întreţinere a domeniului public
şi privat  al municipiului Caransebeş , procedura de atribuire fiind aprobată în anexa nr.2. 

                 CAPITOLUL III - TICHETE DE PARCARE ŞI ABONAMENTE

        Art.8 (1)  Tichetele de parcare, utilizate în parcările publice cu plată, vor fi puse în vânzare prin
încasatori,  prin  parcomate,  sisteme de  control  acces,   sau  alte  mijloace  .  În  cazul  în  care,  vânzarea
tichetelor se va face prin încasatorii prezenţi în perimetrul parcărilor, aceştia vor purta obligatoriu un
echipament distinct şi vor avea asupra lor legitimaţia de serviciu.

          Valoarea taxei de parcare percepută (sub formă de tichet de parcare sau abonament) va fi stabilită în
condiţiile Legii nr.227/2015 , privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare.  

   Veniturile obţinute din aceste taxe se încasează într-un cont distinct (deschis în afara bugetului local) şi
se utilizează în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale.

          (2) Forma  grafică a tichetelor de parcare puse în vânzare prin taxatori este prezentată în anexa
nr.1.2. Pe aceste  tichete   de parcare, încasatorul va  marca corespunzător zona   de parcare, luna, ziua,
ora şi minutul sosirii la locul de parcare.

         (3) Parcarea   autovehiculelor în  parcările  cu   plată este permisă doar în baza tichetelor de parcare
achiziţionate  de  conducătorul  auto  sau  a  abonamentelor  de  parcare,  eliberate  conform  prezentului
regulament.

          (4) Tichetele de parcare  se expun în interiorul autovehiculului,  la loc vizibil, astfel încât să
permită controlul validităţii acestora. Timpul de parcare poate fi mărit prin   expunerea mai multor tichete
de parcare sau achiziţionarea unui tichet pe o perioada mai mare de timp.



        Art.9. (1) Abonamentele de parcare se eliberează de către funcţionarii din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Caransebeş, împuterniciţi în acest sens .

          (2) Abonamentele de parcare se vor expune la loc vizibil în interiorul autovehiculului şi asigură
parcarea autovehiculului  în parcările cu plată sau în parcările de reşedinţă de pe raza mun. Caransebeş,
în interiorul perioadei termenului de valabilitate şi în condiţiile precizate în abonament . Vor fi emise
următoarele tipuri de abonamente:

             a) ABONAMENT PARCARE  REŞEDINŢĂ - acest abonament conferă drept de staţionare pe
timp nelimitat în parcarea de reşedinţă şi asigură deţinătorului rezervarea unui loc de parcare pe durata de
valabilitate a abonamentului. Se eliberează la cerere, contracost,  cu respectarea prevederilor prezentului
regulament. Neachitarea contravalorii abonamentului  la data stabilită, pentru locul de parcare rezervat,
duce  la  pierderea  dreptului  de  parcare  şi  acordarea  acestuia  unui  alt  solicitant.  Contravaloarea
abonamentului  parcare de reşedinţă  se achită  anticipat,  semestrial  sau anual.  Opţiunea de plată  va fi
specificată de către solicitant în cerere.
                Abonamentele parcare de reşedină se vor elibera pe o perioadă de 6 luni/ 12 luni, în funcţie de
modul de achitare al taxei (semestrial sau anual). În cazul persoanelor care solicită atribuirea unui loc de
parcare ulterior  procedurii de atribuire , abonamentele se pot elibera şi pentru alte  perioade  ,  cu condiţia
ca acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi posesorii de abonamente din parcarea respectivă.
            b) ABONAMENT PARCARE  LOCATAR  - acest abonament conferă drept de staţionare pe
timp nelimitat în  parcarea publică cu plată, fără a asigura deţinătorului rezervarea unui loc de parcare. Se
eliberează la cerere, contracost,  persoanelor fizice care au domiciliul/reşedinţa /deţin un apartament  în
blocurile  situate  în  zona  parcărilor  publice  cu  plată   şi  deţin  în  proprietate  /folosinţă  (dovedită  cu
documente autentificate la notariat )  unul sau mai multe autovehicule.  Abonamentul se inscripţionează
cu numărul de înmatriculare al autovehiculului,  parcarea cu plată în care este valabil şi termenul de
valabilitate. Acest abonament este netransmisibil şi este valabil doar în  parcarea cu plată pentru care s-a
eliberat.                                                         
               c ) ABONAMENT PARCARE  (PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE), se eliberează la
cerere, contracost, pentru un an , un semestru  sau o lună, persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept
de staţionare pe timp nelimitat în orice parcare cu plată de pe raza municipiului Caransebeş (mai puțin  în
zona Teiuș). Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al autovehiculului şi perioada
de valabilitate. Acesta este netransmisibil şi nu asigură deţinătorului rezervarea unui loc de parcare  .
Contravaloarea abonamentelor se plăteşte anticipat, astfel:
           -   lunar sau semestrial   până cel târziu la sfârşitul lunii , a  semestrului în curs, pentru luna ,
semestrul următor;
            -  anual, până cel târziu la data de 31 ianuarie , pentru anul în curs, cu precizarea că
 plata taxei de parcare se achită şi până la această dată sub formă de tichet de parcare sau  
abonament lunar;
            d) ABONAMENT PARCARE LA PURTĂTOR, se eliberează la cerere, contracost, pentru
un an, un semestru sau o lună, persoanelor juridice sau persoanelor fizice şi conferă drept de staţionare pe
timp nelimitat în parcările publice cu plată (mai puțin  în zona Teiuș),  cu condiţia afişării abonamentului
pe bordul autovehiculului . 
           Abonamentul parcare la purtător se inscripţionează cu denumirea persoanei juridice/ numele
persoanei fizice,  perioada de valabilitate a acestuia şi asigură drept de parcare pentru orice autovehicul
deţinut de  persoana juridică/persoana  fizică căreia i-a fost eliberat.       
              Contravaloarea abonamentelor se plăteşte anticipat, astfel:
           -   lunar sau semestrial   până cel târziu la sfârşitul lunii , a  semestrului în curs, pentru luna ,
semestrul următor;
            -  anual, până cel târziu la data de 31 ianuarie , pentru anul în curs, cu precizarea că
 plata taxei de parcare se achită şi până la această dată sub formă de tichet de parcare sau abonament lunar
         e)  ABONAMENT PARCARE  REŞEDINŢĂ   LA PURTĂTOR, se  eliberează  la  cerere,
contracost, pentru un an sau un semestru,  locatarilor beneficiari ai unui loc de parcare reşedinţă şi care
deţin în proprietate /folosinţă (dovedită cu documente autentificate la notariat ) mai multe autovehicule.
Acest tip de abonament conferă   drept de staţionare pe timp nelimitat în  parcarea  de reşedinţă pentru
care a fost emis, cu condiţia afişării abonamentului pe bordul autovehiculului parcat . Se inscripţionează
cu numele beneficiarului, parcarea pentru care a fost eliberat, locul de parcare şi  perioada de valabilitate
a acestuia .
           Abonamentele parcare de reşedină se vor elibera pe o perioadă de 6 luni/ 12 luni, în funcţie de



modul  de  achitare  al  taxei  (semestrial  sau  anual).  În  cazul  beneficiarilor  care  se  prezintă  ulterior
procedurii de atribuire/reînnoire , abonamentele se pot elibera şi pe perioade mai mici cu condiţia ca
acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi posesorii de abonamente din parcarea respectivă.   
         f) ABONAMENT PARCARE DE REŞEDINŢĂ PERSOANĂ CU HANDICAP, se eliberează
pentru un an persoanelor care fac dovada unui handicap, conform legislaţiei în vigoare.  Abonamentul
este gratuit şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în   parcarea de reşedinţă pentru care este
eliberat.  Acest  tip  de  abonament  este  netransmisibil  şi  se  inscripţionează  cu  :  numărul  de
înmatriculare al autovehiculului, perioada de valabilitate,  parcarea pentru care s-a eliberat, locul
de parcare atribuit şi menţiunea „ gratuit". 
           (3)  Forma grafică a abonamentelor este prezentată în anexa 1.3.
         (4)  Pentru eliberarea abonamentelor  de parcare valabile în   parcările cu plata,  solicitantul va
depune o cerere la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, însoţită de   cartea de identitate
(persoane  fizice)  /certificatul  de  înregistrare  (persoane  juridice) şi  certificatul  de  înmatriculare  al
autovehiculului . Pentru autovehiculele deţinute în sistem leasing, se va prezenta contractul de leasing
din  care  să  rezulte  utilizatorul,  care  poate  fi  persoană  fizică  sau  juridică,  în  funcţie  de  natura
utilizatorului, aplicându-se şi tariful corespunzător. 
           Art. 10 (1) Taxele de parcare în  parcărilor publice cu plată (cu excepţia zonei Teiuş) sunt 
următoarele :  

 tichet de parcare în parcările publice cu plată  -  1,0  leu/ oră   ;
 abonament parcare persoane juridice -  59,0 lei/lună ( abonament) ;
 abonament parcare persoane juridice la purtător -74 lei/lună;
 abonament parcare persoane fizice -  47,0 lei/lună ;
 abonament parcare persoane fizice la purtător -59 lei/lună.

    (2) Taxele de parcare în parcările de reşedinţă (tarifele de bază), sunt:
              -  240 lei/an pentru parcările de reşedinţă prevăzute cu sisteme de control al  
                  accesului auto(preţul de  pornire la licitaţie); 

                       -  157 lei/an - pentru parcările de reşedinţă acoperite (preţul de  pornire  la
                           licitaţie) ;
                       -  118 lei/an - pentru parcările de reşedinţă neacoperite, altele decât cele din
                                           zona centrală (preţul de  pornire la  licitaţie).
                       (3)  Abonament parcare locatar  -  240 lei/an  ; 
                       (4)  Taxa de acces în parcarea din Parcul  Teiuş - 10 lei/autovehicul/acces; 
        Art.11. Începând cu anul  2018 , taxele de parcare  vor fi următoarele :
        (1) În  parcările publice cu plată (cu excepţia zonei Teiuş)    :

 tichet de parcare   -  2,0  lei/ oră   ;
 abonament  lunar parcare persoane juridice -  65,0 lei/lună  ;
 abonament lunar parcare persoane juridice la purtător -80 lei/lună;
 abonament lunar  parcare persoane fizice -  52,0 lei/lună ;                              
 abonament lunar parcare persoane fizice la purtător -65,0 lei/lună
 abonament anual parcare persoane juridice, persoane  fizice autorizate, etc. -  

585,0 lei/an ;    
 abonament anual parcare persoane juridice, fizice autorizate, etc. la  purtător - 720 

lei/an;
 abonament anual  parcare persoane fizice -  468  lei/an ;
 abonament anual  parcare persoane fizice la purtător -585,0 lei/an;                       

            (2) În  parcările de reşedinţă taxele de parcare (tarifele de bază), sunt:
                        - 240 lei/an pentru parcările de reşedinţă prevăzute cu sisteme de control al
                                accesului auto (preţul de  pornire la licitaţie);               
                         - 160 lei/an - pentru parcările de reşedinţă acoperite (preţul de  pornire la
                                licitaţie);
                       -  130 lei/an - pentru parcările de reşedinţă neacoperite, altele decât cele din
                                           zona centrală (preţul de  pornire la licitaţie); .
           (3) Abonament parcare locatar  -  240 lei/an  ; 
           (4) Taxa de acces în parcarea din Parcul  Teiuş - 10 lei/autovehicul/acces; 



           (5)  Tariful stabilit pentru parcările de  reşedinţă  neacoperite  se aplică şi pentru locu- rile de
parcare amenajate pe căile de circulaţie, atribuite conform prevederilor prezentului regulament .
      (6) În cazul în care, în parcările de reşedinţă sau pe căile de circulaţie, se atribuie/închiriază
locuri de parcare unor persoane juridice,   taxa de parcare -tarif de bază /chiria  percepută va fi cea
stabilită la alineatul 1, pentru abonamentul lunar, în parcările cu plată.     
           (7)  Pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate, c/v abonamentelor eliberate pentru
parcările de  reşedinţă   se dublează.
        Art. 12 Taxele de parcare se achită până la termenele stabilite în regulament,  în funcţie de tipul
taxei.  În  cazul  în  care  titularul  abonamentului  parcare  reşedinţă  nu  achită  c/v  abonamentului
până la finele termenului stabilit, dreptul de utilizare a locului de parcare, respectiv de prelungire
a valabilităţii  acestuia,  se  va pierde, iar locul se va considera disponibilizat putând fi atribuit altor
solicitanţi.

   CAPITOLUL  IV  -  PARCĂRI  ÎNCHIRIATE  UNITĂŢILOR  DE  INTERES  PUBLIC,
AGENŢILOR ECONOMICI, ETC.

      Art. 13 (1) Locurile  de parcare/ terenurile  neocupate, care după amenajare pot fi folosite cu
destinaţia parcare,  aflate la o distanţă mai mică de 50 m de imobilele în care funcţionează  unităţi
hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacol, baze sportive, 
instituţii şi societăţi publice sau private de interes public, etc, pot fi atribuite acestora, la 
cerere, prin închiriere .  Chiria lunară percepută pentru închirierea acestor locuri de par- care va
fi calculată prin înmulţirea numărului locurilor de parcare cu contravaloarea unui 
abonament de parcare lunar , stabilit pentru parcările publice cu plată .
         (2) Termenul contractelor de închiriere,  încheiate conform capitolului IV,  se prelungeşte anual, la
cererea titularului de contract , dacă condiţiile existente la încheierea contractului nu se modifică.

 CAPITOLUL V. - CONTROLUL ŞI SANCŢIONAREA ABATERILOR

     Art.  14  Controlul    respectării  prevederilor  prezentului  regulament  se  face  de  către  angajaţii
Serviciului Public Poliţia Locală, la sesizare sau din oficiu .
         Art. 15  Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: 
       a)  Staţionarea  autovehiculelor fără tichet de parcare sau abonament  în   parcările publice cu plată /
parcările de reşedinţă , cu amendă de la 300 la 500  lei ;   
       b) Depaşirea timpului de staţionare conferit de tichetul de parcare,  cu mai mult de 15 min.,  în
parcările publice cu plată, cu amendă de la 100 – 200 lei;
       c) Staţionarea  autovehiculelor în parcările publice cu plată   cu abonamente expirate
precum şi  utilizarea de abonamente eliberate pentru alte autovehicule, cu amendă  de la 300 – 500 lei;  
     d) Staţionarea autovehiculelor în parcările publice cu plată, cu tichete sau abonamente neexpuse sau
expuse astfel încat nu permit descifrarea elementelor înscrise, cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
    e) Staţionarea autovehiculelor în parcările de reşedinţă cu abonament de parcare de reşedinţă expirat ,
cu amendă de la 300 la 500 lei;
      f) Ocuparea unui loc de parcare inscripţionat, în parcările de    reşedinţă , cu alt autovehicul  decât cel
pentru care este rezervat locul de parcare, cu amendă de la 300 la 500 lei ;
     g)  Inscripţionarea de  către persoane neautorizate a locurilor de parcare în vederea rezer- vării  precum
şi ocuparea locurilor de parcare  cu diverse obiecte, în parcările de reşedinţă sau parcările  publice cu
plată, cu amendă de la 500 la  800 lei;

   h)  Parcarea autoturismelor deţinute de către locatarii  blocurilor arondate unei parcări 
de reşedinţă   în afara  parcării  de reşedinţă,  în condiţiile în care există locuri  de parcare libere dar
proprietarii acestora  nu au solicitat  atribuirea  unui loc de parcare, cu amendă de  la 300 la  500 lei.  
   i) Montarea dispozitivelor de blocare fără obţinerea acordului compartimentului de specialitate, precum
şi nedemontarea acestora   la expirarea termenului abonamentului de parcare ,  cu amendă de la 300 la
500 lei;
       Art.16 Sancţiunile prevăzute la art.15 se aplică proprietarilor autovehiculelor.  În cazul în care
proprietarul  autovehiculului  este  persoană  fizică  autorizată,persoana juridică,etc.,   limitele  minime si
maxime  ale  amenzilor  se  dublează. Constatarea  contravenţiilor  şi  aplicarea  sancţiunilor  se  face  cu



respectarea prevederilor O.G.nr.2/2001  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile şi prevederile  art. 28 . 
      Art.  17(1) În  cazul  depistării  unui  autovehicul  care  staţionează  sau  parchează  cu  încălcarea
prevederilor art.15, controlorul fixează sub ştergătorul de parbriz actul de constatare al abaterii, intitulat
Notă  de  Constatare,  care  va   conţine  data  şi  ora  controlului,  numele  si  prenumele  agentului
constatator(controlor),  numarul  legitimaţiei  de  control,  locul  staţionării  sau  parcării,  data  şi  ora
constatării,  natura abaterii  constatate,  încadrarea juridică,  sancţiunea aplicată  .  Nota de constatare se
protejeaza cu o folie de poliester transparentă.    
        (2) Nota de constatare se întocmeşte în două exemplare dintre care un exemplar se ataşează emitent
autovehiculului în modul descris la alin.(1) iar exemplarul 2 se arhivează de către emitent. 
        
                                              

             Anexa nr.  1.1 la Regulamentul de funcţionare al sistemului de taxare  a staţionării şi      
                                    parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş 

                                                                                                                                                                          
Parcările publice cu plată de pe raza mun.Caransebeş

Nr.
crt.

Amplasament  Cod

1. PIAŢA CENTRALĂ (str.Dâlmei din dreptul halei de lactate şi până la 
intersecţia cu str.Căpitan Temeş  , str.Piata Lemnelor,   str.Protopop I.Tomici 
până la intersecţia cu str.Căpitan Temeş) A

2. str. A. IANCU 
B

3. PARCARE MALL (inclusiv str.Efrem Zăcan şi str. M. Sadoveanu)  
C

4. PARCARE CENTRUL CIVIC-  în zona bl.  nr.13 -  str.Episcopiei,  bl.  nr.1
(mai puţin  locurile de parcare  cuprinse între nr. 28 şi nr.61)- str.Şt.Herce,
bl.  nr.1A  şi  nr.1B-str.M.Halici,  bl.  D-  str.M.Viteazu  ,  bl.nr.1  şi  nr.3
str.Ardealului

D

5. str.  V.  ALECSANDRI  -  tronsonul  cuprins  între  intersecţia  cu
str.M.Sadoveanu  şi  str.  Tribunalului  (pe  carosabil,  pe  partea  dreaptă  a
sensului de mers) şi parcarea amenajată între intersecţia cu str.Primăriei şi
str. Efrem Zăcan

E

6. str. N.BĂLCESCU (de la intersecţia cu str.Tribunalului până la intersecţia
cu str.Horia) F

7. str.  RACOVIŢEI (de la intersecţia cu str. Ţarinei până la
 P-ţa G-ral Dragalina) G

8. str.G-ral   TRAPŞA (de la intersecţia cu str. M.Viteazu până la intersecţia cu
str.Ep. N.Popeea) H

9. Parcare  Zona Teiuş
I

10 str.M.Viteazu  -parcarea din curtea imobilului cu nr. 44  -(curtea BCR)  
J
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      Anexa 1.2 la Regulamentul de funcţionare al sistemului de taxare  a staţionării şi parcării        
                         autovehiculelor în municipiul Caransebeş  

FORMA GRAFICĂ- TICHET PARCARE
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X X
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PRIMARIA MUN.CARANSEBEŞ

                                 TICHET PARCARE
                                       (SERIE)

  LEI  

ZIUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 24 26 27 28 29 30 31
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           Anexa 1.3. la  Regulamentul de funcţionare al sistemului de taxare  a staţionării şi      
                                 parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş

 FORMA GRAFICĂ- ABONAMENTE

 
Municipiul Caransebeş
       Primăria 

ABONAMENT  PARCARE
PERSOANE  FIZICE  SAU  JURIDICE

                       seria AB nr.………….      

Nr.de înmatriculare al autovehiculului ……………
Valabil de la ……………… până la……………........
                                         Primar,

                                       
    

Municipiul Caransebeş
       Primăria 

ABONAMENT  PARCARE
                           REŞEDINŢĂ 
                       seria R nr.………….  

Zona ...(localizarea parcării de reşedinţă) .., loc.nr......    
Nr.de înmatriculare al autovehiculului …………….......... 
Valabil  de la ……………… până la ……………................
                                         Primar,

                                

                      

Municipiul Caransebeş
       Primăria 

ABONAMENT  PARCARE (GRATUIT)

seria G nr………...........

Zona ....(localizarea parcării de reşedinţă) ..................    
Nr.de înmatriculare al autovehiculului ……………...........

Valabil  de la ....................... până la ........................
Primar,



Municipiul Caransebeş
       Primăria 

ABONAMENT  PARCARE
LA  PURTĂTOR

                       seria PP nr.………….      
.........(Numele şi prenumele/Denumirea.)..............
Valabil de la ……………… până la …………….............
                       Primar,

                                           
       

    

Municipiul Caransebeş
       Primăria 

ABONAMENT  PARCARE REŞEDINŢĂ
LA  PURTĂTOR

                         seria PR nr.………….      

.........(Numele şi prenumele/Denumirea.)..............
Zona ....(localizarea parcării de reşedinţă) .., loc.nr.....    
Valabil de la ………………..  până la …………….......
                                   Primar,

                                           
    

Municipiul Caransebeş
       Primăria 

ABONAMENT  PARCARE
                          LOCATAR
                       seria L nr.………….  

Zona ...(localizarea parcării cu plată) .......................    
Nr.de înmatriculare al autovehiculului …………….......... 
Valabil  de la ……………… până la ……………................
                                         Primar,
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Anexa nr.1.4 la  Regulamentul de funcţionare al sistemului de taxare  a staţionării şi      
                                   parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş



              
            Anexa nr.2 la H.C.L. Caransebeş ............... 

    REGULAMENT  PRIVIND ATRIBUIREA LOCURILOR DE PARCARE ÎN  PARCĂRILE DE
REŞEDINŢĂ  ŞI DE ELIBERARE  A ABONAMENTULUI DE PARCARE LOCATAR

        Art.  1  (1)  După  delimitarea  şi  numerotarea  locurilor  de  parcare,  asociaţiile  de  proprietari
constituite la nivelul blocurilor arondate parcării de reşedinţă se înştiinţează asupra iniţierii procedurii de
atribuire  ,  comunicându-li-se totodată şi  un caiet  de sarcini  al  procedurii.  Anunţul  privind  iniţierea
procedurii de atribuire se va afişa şi la intrarea în fiecare imobil arondat parcării de reşedinţă . 
           (2) Atribuirea locurilor de parcare se face de către o comisie de atribuire numită prin dispoziţia
Primarului municipiului Caransebeş. Procedura de atribuire propriu-zisă este cea  descrisă în Caietul de
Sarcini Cadru - anexa nr.3.
          (3)  La procedura de atribuire /licitaţie pot participa persoanele care domiciliază/ au stabilită
reşedinţa/deţin  un  apartament  în  imobilele  arondate  parcării,  care  fac  dovada  deţinerii  unui
autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) şi nu  deţin alt loc de
parcare ( atribuit pentru autovehiculul respectiv) sau garaj construit pe terenul municipiului Caransebeş.
În  cazul  autoturismelor  înmatriculate  în  străinătate  ,  va  fi  prezentată  o  traducere  legalizată  a
certificatului  de  înmatriculare  al  autoturismului  în  limba  română.  Dreptul  de  folosinţă  al  unui
autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial ( cu excepţia contractului de leasing) .
          (4)   Persoanele cu handicap beneficiază, conform legii, de parcare de reşedinţă gratuită ,  daca
dovedesc cu acte gradul de handicap. Locul de parcare va fi atribuit de către comisia de atribuire în mod
direct,  în  baza  cererii  depuse  şi  a  actelor  doveditoare,  fără  participarea  persoanei  respective  la
procedura de atribuire .
           (5) Procedura de atribuire/ licitaţie se va desfăşura de regulă după zece zile lucrătoare de la data
afişării  anunţului  privind  iniţierea  procedurii,  data  şi  ora  fiind  precizate  cu  exactitate  în caietul de
sarcini  al  procedurii.  Locurile  de  parcare  care  fac  obiectul  procedurii  se  vor  atribui  respectându-se
următoarea ordine de priorităţi:
        5.1. Se atribuie  locuri de parcare  persoanelor  fizice domiciliate/rezidente la adresa menţionată
pentru  atribuire,  care  sunt     proprietare     ale  unui  autovehicul  înmatriculat  în  municipiul
Caransebeş sau deţinătoare mandatate ale unui autovehicul cu contract de leasing;
      5.2.  Se atribuie locuri  de parcare persoanelor fizice domiciliate/rezidente la adresa  menţionată
pentru  atribuire,  proprietare  ale  unui  autovehicul  înmatriculat  în  altă  localitate  din  România    sau
deţinătoare   mandatate ale    unui autovehicul   cu contract de închiriere sau comodat;
     5.3. Se atribuie locuri de parcare persoanelor fizice domiciliate/rezidente la adresa menţionata pentru
atribuire, cu autovehicul de serviciu înmatriculat pe societăţi comerciale;
     5.4. Se atribuie locuri de parcare persoanelor fizice domiciliate/rezidente la adresa menţionata pentru
atribuire, cu autovehicul înmatriculat în străinătate;
       5.5.  Se atribuie locuri de parcare persoanelor fizice proprietare ale unui apartament  în imobilele
arondate parcării  , proprietare sau deţinătoare mandatate ale unui autovehicul. 
          5.6.  Se atribuie locuri  de parcare persoanelor  juridice care au sediul principal/secundar în
imobilele arondate parcării şi  sunt proprietare ale unui autovehicul ;
     5.7. Se atribuie locuri de parcare persoanelor fizice domiciliate/rezidente  la adresa  menţionată
pentru atribuire,  având în proprietate al doilea autovehicul, chiar dacă deţin şi un garaj;   
      (6)   În cazul în care vor exista două sau mai multe solicitări de atribuire  formulate de către mai
mulţi  locatari ai  aceluiaşi apartament, comisia de atribuire/licitaţie va solicita ca , pe cale amiabilă,
aceştia să stabilească  care loc de parcare va fi solicitat pentru apartamentul respectiv. În cazul în care
aceştia nu vor stabili locul de parcare şi titularul atribuirii, comisia va stabili un loc de parcare dintre
cele solicitate urmând ca acesta să fie atribuit prin licitaţie.
(7) În cazul în care numărul locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă este mai  mare sau egal cu
numărul  solicitanţilor  admişi  la  procedură  şi  nu  există  mai  multe  solicitări  pentru  acelaşi  loc  de
parcare, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant, la  tariful de bază stabilit prin
regulament.



        (8)  În cazul în care numărul cererilor depăşeşte numărul locurilor de parcare  de reşe-
dinţă sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se face
prin licitaţie publică cu strigare, conform caietului   de sarcini.
    (9) Termenul pentru care se face atribuirea este de la data achitării contravalorii abonamentului de
parcare  de  reşedinţă  rezultat  în  urma  procedurii  de  atribuire  şi  până  la  finele  anului  următor,  cu
menţiunea că taxa de parcare  se achită anual ( pentru anul desfăşurării procedurii, respectiv pentru anul
următor)  .  
      (10) La licitaţiile   organizate pentru atribuirea locurilor de parcare nu pot   participa persoanele
fizice / juridice  care   nu   pot   face dovada  că sunt proprietare sau chiriaşe  ale  unui apartament
situat în imobilele ( blocurile) arondate parcării respective şi nu deţin în proprietate sau folosinţă un
autovehicul cu inspecţia tehnică periodică valabilă .
       (11) După finalizarea   întregii proceduri  prevăzută la  aliniatele anterioare, locurile de parcare
de  reşedinţă  neatribuite,  se  pot  atribui  şi  locatarilor    blocurilor  nearondate  parcării  ,
locatarilor din blocul  arondat parcării   care nu s-au încadrat în termenele procedurii de atribuire şi
posesorilor  de  garaje  care  solicită  şi  atribuirea  unui  loc  de  parcare  chiar  dacă  deţin  un  singur
autovehicul. Atribuirea acestor locuri de parcare se va face de către serviciul de  specialitate, în   ordinea
înregistrării cererilor. Termenul pentru care se va atribui  locul de parcare   nu va depăşi termenul de
valabilitate  al  abonamentelor  emise  în  cadrul  procedurii  de  atribuire/licitaţie,  organizată  pentru
respectiva parcare de reşedinţă, taxa urmând a fi calculată de la data atribuirii până la finele anului .
       Art.2 (1)  Procedura de atribuire prevăzută la art.1,  alin.  (1)-(7) se va relua  doar în parcările
de reşedinţă în care,  până în data de 30 noiembrie  a ultimului an pentru care  s-a făcut atribuirea,   au
existat  cereri   care  nu  au  putut  fi  soluţionate  favorabil  datorită  lipsei  locurilor  de  parcare  libere .
Procedura de atribuire a acestor parcări se va desfăşura în luna ianuarie iar  locurile de parcare vor  fi
atribuite pe o perioadă de doi ani, cu plata anuală a taxei de parcare.   
        (2) Pentru celălalte parcări de reşedinţă,   locatarii vor depune  în luna ianuarie   cereri de reînnoire a
abonamentului, însoţite de documentele solicitate la procedura de atribuire, urmând ca   după achitarea
taxei de parcare, abonamentul să fie reînnoit  de către compartimentul de specialitate, pentru perioada
01 ianuarie-31 decembrie . Taxa de parcare în cazul reînnoirii va fi egală cu tariful de bază (în cazul în
care respectiva parcare s-a atribuit direct, fără licitaţie) sau cu taxa rezultată în urma licitaţiei în cazul în
care aceasta este mai mare decât tariful de bază stabilit pentru anul respectiv.
      Art.3 (1)  Începând cu anul 2018 personalizarea locului de parcare  de reşedinţă se face de către
titularul dreptului de utilizare, prin montarea unei tăbliţe (cu dimensiunile 0,50  m x 0,15 mm), pe care se
va inscripţiona numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care s-a atribuit locul de parcare de
reşedinţă (cu caractere negre pe fond gri) . Aceasta  se va   monta  în zona dinspre carosabil a parcării,
astfel încât să fie vizibilă în totalitate și atunci când este parcat autovehiculul . 
          (2)  În parcările de reşedinţă ,  cu drept de utilizare pe durată nedeterminată al locurilor de parcare
( 24h/24 h),  se aprobă montarea   unor dispozitive de blocare uniforme,  modelul acestora fiind aprobat
în anexa  nr.4  la prezenta hotărâre.  
          (3)  Persoanele  fizice sau juridice , titulari ai dreptului de utilizare al parcărilor prevăzute la
alineatul  (2)  pot  achiziţiona  dispozitivele  de  blocare,   montarea  acestora  efectuându-se   doar  după
obţinerea  unui acord de montare, eliberat de către compartimentul de specialitate, în urma verificării
tipului  de  sistem  achiziţionat.  La  expirarea  termenului  abonamentului  de  parcare/a  contractului  de
închiriere, obligaţia demontării sistemelor de blocare revine proprietarilor acestora.
      (4) În cazul parcărilor de reşedinţă  prevăzute cu sisteme de control al accesului auto, telecomanda  va fi
predată  beneficiarului  ,  prin  proces  verbal,  după   achitarea c-v abonamentului  parcare reşedinţă  şi  după
achitarea unei  garanţii   în  valoare  de 100 lei/buc.  .  Pentru  fiecare loc  de parcare  atribuit  se  va  preda o
telecomandă, iar la  expirarea  abonamentului de parcare reşedinţă, locatarii au obligaţia returnării acesteia în
stare de funcţionare , urmând ca garanţia să le fie restituită . În cazul în care telecomanda se  deteriorează în
perioada de valabilitate a abonamentului, sau la predarea acesteia  se va constata că  nu funcţionează,  locatarului
i se va reţine garanţia. O nouă  telecomandă va fi predată locatarului doar după achitarea unei noi garanţii.
     Art.4  (1) Subînchirierea   sau  folosirea  locurilor   de  parcare  de  către  alte  persoane,  cu
consimţământul abonaţilor este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală
a abonamentului pe perioada derulării acestuia,  fără restituirea sumelor plătite în  avans, urmând ca
locul de parcare devenit vacant să fie realocat în condiţiile prezentului regulament.  



             (2) Schimbul de locuri de parcare între abonaţi se realizează în baza unei cereri scrise, la care se
vor fi anexate abonamentele în original. 
       (3) Curăţenia  /  deszăpezirea  în  parcările  de  reşedinţă  se  asigură  de  către  beneficiarii
acestora.

 (4) Renunţarea la folosinţa locului de parcare înainte de încetarea de drept a acesteia, nu atrage
despăgubirea titularului locului de parcare de către administratorul parcării.
     Art.5 (1) În parcările publice cu plată se vor elibera ,,Abonamente parcare locatar”   persoanelor
fizice care au  domiciliul/reşedinţa /deţin un apartament  în blocurile  din imediata vecinătate a parcării
şi deţin în proprietate /folosinţă (dovedită cu documente autentificate la notariat )  unul sau mai multe
autovehicule  (cu inspecţia tehnică periodică valabilă).
            (2) Abonamentul parcare de  locatar  se va elibera pe o perioadă de 6 luni/ 12 luni, după
achitarea contravalorii acestuia,  în funcţie de modul de achitare al taxei (semestrial sau anual). În cazul
solicitărilor înregistrate  pe parcursul anului  ,  abonamentele se pot elibera şi pentru perioada cuprinsă
între data achitării   c/v abonamentului şi finele anului .  Emiterea abonamentului se face  în baza unei
cereri,  a cărţii de identitate a solicitantului  şi a certificatului de înmatriculare al autovehiculului având
inspecţia tehnică periodică valabilă, iar opţiunea de plată va fi specificată de către solicitant în cerere. 
            (3)  În cazul în care parcarea cu plată pentru care se eliberează abonamentul parcare locatar este
prevăzută  cu sistem de control al accesului auto,  se aplică  corespunzător  prevederile art.3, alin. (4) .

                                                       



                                                                      Anexa nr.3 la H.C.L. Caransebeş nr.............

CAIET DE SARCINI CADRU 

pentru atribuirea parcărilor de reşedinţă amenajate pe str. .........................

1. OBIECTUL PROCEDURII

         1.1. Obiectul procedurii este atribuirea celor .... locuri de parcare de reşedinţă situate în parcarea de
reşedinţă amenajată pe str.................. , conform planului anexat, pentru perioada  ..................

          1.2. Procedura de atribuire/licitaţie este organizată în baza  prevederilor Regulamentului    de
funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în    municipiul  Caransebeş,
aprobat prin H.C.L. Caransebeş nr. ..........

          1.3. Blocurile arondate locurilor de parcare sunt: ..................................

2.   DISPOZIŢII GENERALE

      2.1. La  procedura  de atribuire  /licitaţie  pot  participa  persoanele  care  domiciliază/  au stabilită
reşedinţa/deţin  un  apartament  în  imobilele  arondate  parcării,  care  fac  dovada  deţinerii  unui
autovehicul în  proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) şi nu mai deţin alt
loc  de  parcare  sau  garaj  .  În  cazul  autoturismelor  înmatriculate  în  Uniunea  Europeană,  va  fi
prezentată  o  traducere  legalizată  a  certificatului  de  înmatriculare  al  autoturismului  în  limba
română, iar dreptul de folosinţă al unui  autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial.

           Persoanele cu handicap beneficiază, conform legii, de parcare de reşedinţă gratuită , daca dovedesc
cu acte gradul de handicap. Locul de parcare va fi atribuit de către comisia de atribuire în mod direct, în
baza cererii  depuse  şi  a  actelor  doveditoare,  fără  participarea  persoanei respective la procedura de
atribuire .

         2.2.  Nu se poate adjudeca mai mult de un singur loc de parcare pentru fiecare aparta-ment /spaţiu
cu  altă  destinaţie  decât  cea  de  locuinţă,  decât  în  condiţiile  în  care  toate  cererile  au  fost  soluţionate
favorabil. În cazul în care vor exista două sau mai multe solicitări de atribuire  formulate de către mai
mulţi  locatari ai  aceluiaşi apartament, comisia de atribuire/licitaţie va solicita ca , pe cale amiabilă,
aceştia să stabilească  care loc de parcare va fi solicitat pentru apartamentul respectiv şi titularul atribuirii.
În cazul în care aceştia nu vor stabili locul de parcare şi titularul atribuirii, comisia va stabili un loc de
parcare dintre cele solicitate urmând ca acesta să fie atribuit prin licitaţie.   

        2.3. În cazul în care numărul locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă este mai mare sau egal cu
numărul  solicitanţilor  admişi  la  procedură   şi  nu există    mai  multe  solicitări  pentru  acelaşi  loc de
parcare ,  se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant,  la tariful de  bază stabilit  prin
regulament.

       2.4. În cazul în care numărul cererilor depăşeşte numărul locurilor de parcare de  reşe-dinţă sau când
unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari,  atribuirea se face  prin licitaţie
publică cu strigare, conform procedurii descrisă la punctul 5.4.

     2.5. Adjudecatarii locurilor de parcare au obligaţia ca în termen de maxim două zile lucrătoare să
achite preţul rezultat în urma licitaţiei. În caz contrar acesta va pierde dreptul de utilizare al respectivei
parcări,  precum  şi  dreptul  de  a  mai  participa  la  o  altă  licitaţie  organizată  de  Consiliul  Local  al
municipiului Caransebeş, pentru atribuirea unei parcări de reşedinţă.

     2.6. Este  interzisă  cedarea  sub  orice  formă  a  dreptului  de  utilizare  al  parcării  unei  alte
persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea pierderii dreptului de utilizare al parcării.

        2.7.  Adjudecatarii  vor  utiliza  locul  de  parcare  de  reşedinţă  cu drept  de  rezervare  pe  durată
nedeterminată, pentru parcarea autovehiculelor a căror masă maxim  autorizată nu depăşeşte   3,5 tone,
conform   prevederilor   regulamentului,   după   achitarea   contravalorii abonamentului.

         2.8. În cazul nerespectării prevederilor  pct. 2.5 şi 2.6, locul de  parcare se va considera 
disponibilizat şi va   fi atribuit conform prevederilor regulamentului  .



         2.9. Curăţenia / deszăpezirea   în parcările de reşedinţă se asigură de către beneficiarii
acestora.
      2.10.  În cazul parcărilor de reşedinţă  prevăzute cu sistem de control al accesului auto,   telecomanda  va fi
predată  beneficiarului  ,  prin  proces  verbal,  după   achitarea c-v abonamentului  parcare reşedinţă  şi  după
achitarea unei garanţii  în valoare de 100 lei/telecomandă. Pentru fiecare loc de parcare atribuit se va preda o
singură  telecomandă, iar la  expirarea  abonamentului de parcare reşedinţă, locatarii au obligaţia returnării
acesteia  în  stare  de funcţionare ,  urmând ca garanţia  să le fie restituită.  În cazul  în  care telecomanda se
deteriorează în  perioada de valabilitate  a  abonamentului,  sau la  predarea acesteia   se  va constata  că  nu
funcţionează,  locatarului i se va reţine garanţia. O nouă  telecomandă va fi predată locatarului doar după
achitarea unei noi garanţii. 

3. TERMENUL

3.1  Termenul pentru care se face atribuirea este de la data de .......... şi până la ............

4. ELEMENTE DE PREŢ

             4.1. Preţul de pornire al licitaţiei este  tariful de bază  stabilit prin Regulamentul de funcţio-nare al 
sistemului de taxare a staţionării şi    parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş , adică ........... 
lei/an/loc de parcare   . 

4.2. Pasul licitaţiei este 10 % din preţul de pornire.
4.3. Caietul de sarcini se ridică gratuit de la ....(compartimentul de  specialitate).

5.   INSTRUCŢIUNI  PRIVIND  ORGANIZAREA  ŞI  DESFĂŞURAREA    PROCEDURII  DE
ATRIBUIRE/LICITAŢIE

           5.1. În vederea participării la procedura de atribuire / licitaţie locatarii vor depune la
registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data de....................................................., 
data limită următoarele documente:

                 -  Cerere de atribuire ;
          -  Documente  privind  domiciliul/reşedinţa  sau  documente  din  care  să  rezulte  deţinerea
unui  apartament  în  imobilul  arondat  parcării     :  copie  B.I./C.L,  act  de  proprietate,  contract  de
închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc;
         -  Copie  după  Certificatul  de  înmatriculare  al  autovehiculului/autovehiculelor  deţinute  în
proprietate sau în folosinţă. ;
          - Documente   privind dreptul de folosinţa (utilizare)  al autovehiculului: contract de  leasing, act de
donaţie, act de moştenire, etc);
               - Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul).
        Notă : 1) În cerere se va preciza locul de parcare pentru care se va licita ;
               2) În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba 
română legalizată a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte 
cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing;

                 3) Persoanele  cu handicap  beneficiază de parcare de reşedinţă gratuită , conform legii, dacă
dovedesc cu acte gradul de handicap. Locul de parcare va fi atribuit de către comisia de atribuire în mod
direct, în baza cererii depuse şi a actelor doveditoare, fără participarea persoanei respective la procedura
de atribuire .

                  5.2. Licitaţia publică/atribuirea locurilor de parcare se va desfăşura în data de ..... (10 zile de la  
publicarea  anunţului   de licitaţie),  ora ..........,  la   ......................

               5.3. Cererea de înscriere la licitaţie , însoţită de documente prevăzute la punctul 5.1. , se depune la
Registratura Primăriei municipiului Caransebeş până la data .............,  ora 1200  , data limită. În cerere se
va preciza locul de parcare care se solicită spre atribuire . 
          5.4. Procedura  de  licitaţie  se  va  desfăşura  la  data  şi  ora  stabilită,   pentru  fiecare  loc  de
parcare,   respectându-se     ordinea  de  priorităţi   aprobată   prin   regulament,   parcurgându-se



următoarele etape :
           Et.1-  Se  atribuie   locuri  de  parcare   persoanelor   fizice  domiciliate/rezidente  la  adresa
menţionată  pentru  atribuire,  care  sunt     proprietare     ale  unui  autovehicul  înmatriculat  în
municipiul Caransebeş sau deţinătoare mandatate ale unui autovehicul cu contract de leasing;
            Et.2- Se atribuie locuri de parcare persoanelor fizice domiciliate/rezidente la adresa
menţionată pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul înmatriculat în altă localitate din România
sau deţinătoare   ale   unui autovehicul   cu contract de închiriere/ comodat, etc. ., autentificat notarial;
       Et.3  -  Se atribuie locuri de parcare persoanelor fizice domiciliate/rezidente la adresa  menţionata
pentru atribuire, cu autovehicul de serviciu înmatriculat pe societăţi comerciale   ;
       Et.4 - Se atribuie locuri de parcare persoanelor fizice domiciliate/rezidente la adresa menţionata pentru
atribuire, cu autovehicul înmatriculat în străinătate (  tariful de bază la atribuirea acestor parcări este cel
aprobat prin regulament ) ;
         Et.5- Se atribuie locuri de parcare persoanelor fizice proprietare ale unui apartament în  imobilele
arondate parcării , proprietare sau deţinătoare ale unui autovehicul. 
       Et.6 -Se atribuie locuri   de parcare persoanelor  juridice care au sediul principal/ secundar în
imobilele arondate parcării şi  sunt proprietare ale unui autovehicul ( tariful de bază la atribuirea acestor
parcări este cel aprobat prin regulament  );

      Et.7-Se atribuie locuri de parcare persoanelor fizice domiciliate/rezidente la adresa menţionată
pentru atribuire,  având în proprietate al doilea autovehicul, chiar dacă deţin şi un garaj;
            5.5. Procedura de atribuire/licitaţie se va desfăşura după cum urmează :
      a)  La  ora  stabilită  pentru  desfăşurarea  procedurii  de  atribuire/licitaţie  comisia  de  atribuire-
licitaţie va  verifica dacă cererile   depuse până la data limită     sunt   însoţite de documentele
obligatorii şi va invita solicitanţii în sala în care se va desfăşuara procedura .

      b)  Se va verifica  identitatea  participanţilor la  atribuire/licitaţie  pe  baza actelor de 
identitate şi a eventualelor împuterniciri;

     c) Se va prezenta  componenţa  comisiei de atribuire/licitaţie  şi se  va da citire  caietului de
sarcini.

       d) Se va trece la desfăşurarea propriu-zisă  a  procedurii  de atribuire / licitaţie , locurile
de parcare fiind atribuite cu parcurgerea etapelor precizate la pct. 5.4., după cum urmează:

 Se atribuie locuri de parcare solicitanţilor care se încadrează în etapa 1. În cazul în care pentru
un loc de parcare există o singură solicitare, acesta va fi atribuită solicitantului la preţul de pornire.
Dacă un loc de parcare este solicitat expres de mai mulţi locatari, iar aceştia nu doresc să le fie atribuit
un alt loc de parcare nesolicitat în etapa 1 (dacă această variantă este posibilă)  atribuirea se face prin
licitaţie publică cu strigare. Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive
care  trebuie  să  respecte  condiţiile  de  salt  anunţate  de  preşedintele  comisiei.  Supralicitarea
continuă  până  când  niciun  ofertant  nu  mai  supralicitează.  Dacă  la  a  treia  strigare  a  ultimei
oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei anunţă atribuirea locului de parcare
în favoarea solicitantului care a oferit cea mai mare sumă.

După  finalizarea  etapei  1,  se  va  trece  la  atribuirea  locurilor  de  parcare  rămase  neatribuite
solicianţilor care se încadrează în etapa a 2 a. În cazul în care locul de parcare solicitat de
către unul dintre locatarii care se încadrează în această etapă , a fost atribuit în etapa 1, 
locatarul  poate  opta  în  timpul  procedurii  pentru  un  alt  loc  de  parcare  dintre  cele  rămase  libere.
Procedura de atribuire se desfăşoară în continuare după principiul prezentat la etapa 1 şi continuă
cu etapele următoare, până la epuizarea tuturor cererilor sau a locurilor de parcare.

  După  parcurgerea  procedurii  de  mai  sus,  preşedintele  comisiei  de  licitaţie  declară  închisă
procedura de atribuire prin licitaţie şi se întocmeşte procesul verbal care se semnează de către membri
comisiei de licitaţie şi de către adjudecatari. Procesul verbal va fi înaintat  compartimentului de
specialitate care va întocmi şi elibera abonamentele de parcare reşedinţă,  după achitarea contravalorii
acestora.

Locurile  de  parcare  neatribuite  în  urma  procedurii  de  licitaţie  se  vor  atribui  de  către
Compartimentul de specialitate , în ordinea înregistrării cererilor, conform regulamentului. 
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