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Anexa nr. 1 la Hotărâre nr. __________/2022

REGULAMENTUL DE EXPLOATARE
A PARCĂRILOR ŞI ZONELOR DE STAŢIONARE CU PLATĂ, ADMINISTRATE DE
SERVICIUL PUBLIC PIAȚA GUGULANILOR CARANSEBEȘ,
JUD. CARAȘ-SEVERIN

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Regulamentul de exploatare al parcărilor și zonelor de staționare în regim de autotaxare,
denumit în continuare Regulament, reprezintă cadrul juridic care definește raporturile dintre Consiliul
local al Municipiului Caransebeș în calitate de administrator al domeniului public, prin Serviciul Public
Piața Gugulanilor și deținătorul legal al autovehiculului care ocupă temporar domeniul public. Acesta
cuprinde normele ce trebuie respectate de autovehiculele care staționează în interiorul zonei de
aplicare a Regulamentului.
Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum
urmează:
a) zonă de staţionare - sector al domeniului public destinat staţionării autovehiculelor, delimitat
prin marcaj rutier longitudinal, aflat între partea carosabilă a drumului şi zona pietonală.
b) parcare - sector al domeniului public amenajat, utilizat în scopul staţionării autovehiculelor,
conform OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice.
c) tarif - reprezintă contravaloarea ocupării de către un autovehicul, a parcărilor și zonelor de
staționare pe domeniului public al municipiului pe durata staționării sau parcării, în locuri
semnalizate cu indicatoare „Parcare cu plata”,ce se datorează administratorului în conformitate cu
prezentul Regulament,
d) tarif majorat – reprezintă contravaloarea datorată administratorului pentru ocuparea de către
un autovehicul, a unei parcări cu plată din zonele marcate corespunzator, FĂRĂ A ACHITA
TARIFUL DE PARCARE PREVĂZUT DE REGULAMENT.
f) tichet de parcare - legitimație ce atestă plata tarifului de parcare pe perioade determinate ( 1
oră, 2 ore, 1 zi ) şi a cărui validare dă dreptul posesorului să staționeze legal în perioada indicată
pe tichetul respectiv.
g) validarea tichetului – după achitarea tichetului, datele referitoare la perioada staționării și
numărul de inmatriculare sunt colectate automat în baza de date, iar utilizatorul nu trebuie să
afișeze tichetul pe bordul mașinii, la loc vizibil, verificarea se face direct în baza de date.
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Utilizatorul trebuie să completeze corect numărul de înmatriculare al autovehiculului parcat, pentru
a evita eventualele sancțiuni.
h) nota de înștiințare –un act de constatare a faptei prin care s-a încălcat Regulamentul, act emis
la fața locului prin care operatorul serviciului constată şi informează în același timp posesorul unui
autovehicul parcat neregulamentar, fără să achite taxa de parcare, potrivit art. 4., fapt pentru care
acesta datorează plata unui tarif de parcare majorat.
j) utilizator- proprietarul sau conducătorul autovehiculului care se află oprit în zonele de staționare
sau în parcările aflate pe domeniul public, persoană fizică sau juridică înscrisă în certificatul de
înmatriculare ale autovehiculului,
k) loc de parcare - spațiul din parcare sau din zona de staționare delimitat prin marcaj rutier,
având dimensiuni minime de 2,5 m x 5 m în cazul parcărilor perpendiculare sau oblice, respectiv
2,5 x 5,75 m în cazul parcărilor amplasate paralel cu axul drumului.
l) administrator al parcărilor cu plată – este operatorul serviciului reprezentând acea structură
funcțională din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Caransebeș care are în
administrare zonele de staționare/parcare cu plată, aflate pe domeniul public a municipiului
Caransebeș, și anume Serviciul Public Piața Gugulanilor.
m) parcare cu plată – staționarea sau parcarea autovehiculelor în locuri aflate pe domeniul public
ce implică plata unor taxe în baza prezentului Regulament.
n) domeniu public nedestinat parcării– spații, terenuri în afara căilor de rulare, cum ar fi
trotuare, spații verzi, spații marcate cu marcaje speciale, piste de biciclete, etc., unde este strict
interzis staționarea și parcarea.
Art. 3.(1) Parcarea sau staționarea autovehiculelor, în zona de aplicare a Regulamentului,
delimitată prin Anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul regulament, se poate realiza doar pe
sectoarele semnalizate prin marcaje rutiere şi indicatoare „Parcare cu plată“ / „Parcare“ însoţite
după caz de adiţionalul cu tariful orar, orarul de funcţionare şi modul de achitare a taxei. Locurile
de parcare cu plată sau locurile de parcare fără plată vor fi semnalizate corespunzător, potrivit
legislației rutiere în vigoare.
Locurile special amenajate pentru parcare cu plată sunt următoarele:

Nr.
1
2

Denumirea străzii
Str. Avram Iancu
Str. Dâlmei

ZONA

Nr. locuri de
parcare

1
2

49
74

2

Nr. locuri de
parcare pt.
persoane
cu handicap
1
1

Nr. locuri de parcare
rezervate
5 locuri - taxi
2 locuriadministrația pieței
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Art. 4. – Staționarea sau parcarea autovehiculului în zonele prevăzute la art. 3, este
regulamentară dacă utilizatorul respectă prevederea art. 146 din Regulamentul de aplicare a
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată
și îndeplinește cumulativ următoarele obligații:
a) achiziționează una sau mai multe tichete sau un abonament de parcare ori transmite un mesaj
prin SMS pentru plata parcării, înainte de ocuparea locului de parcare sau în max. 5 min. de la
oprire sau de la expirarea tichetului anterior achiziționat;
b) ocupă un loc de staţionare regulamentar potrivit art. 3, fără a depăși marcajele existente în
zonele de staționare/parcare;
c) poziţionează autovehiculul potrivit indicatorului „P cu plată“,(paralel, oblic sau perpendicular față
de axul drumului) în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staţionare;
e) nu depăşeşte timpul de staţionare la care are dreptul potrivit termenului de valabilitate al
tichetului, abonamentului sau timpului achitat prin SMS.
f) nu staționează pe un loc de parcare rezervat persoanelor cu handicap, fără o autorizație.
Art.5.(1) Ocuparea temporară a domeniului public marcat și / sau delimitat ca zonă aferentă
activităților de parcare cu plată prin staţionarea sau parcarea autovehiculelor în perimetrul de
aplicare al Regulamentului presupune recunoaşterea tacită a conducătorului auto a dispozițiilor
prezentului Regulament.
CAP. II. TARIFE
Art.6.(1) Taxele de parcare se pot plăti prin echipamente de plată stradale (parcomate) sau prin
intermediul unui mesaj text (SMS) cu telefonul mobil, sau prin intermediul aplicatiei mobile pentru
plata parcarii, cu card bancar.
(2) Valoarea tichetelor de parcare aplicabile în zonele de staționare pentru autovehicule se
definesc astfel:
Zona Parcare cu plata- str. Avram Iancu și str. Dâlmei:
a) Tarife orare (parcomate): 1ora / 2lei, 2 ore /4 lei, 3 ore/ 6 lei;
b) Tarif prin SMS (la tarife se adaugă costul mesajului text si comisionul de procesare al platii) –
1ora /2 lei, 2 ore/4 lei, 3 ore/ 6 lei;
c)Tarif prin aplicația mobilă de plata : 1ora / 2 lei, 2 ore / 4 lei, 3 ore / 6 lei.
Art. 7.Tariful majorat este de 100 lei în primele 48 de ore, dupa care tariful majorat se transformă
în contravenție în valoare de 300 lei.
Art. 8. Tarifele prevăzute la art.6 sunt percepute pentru ocuparea unui loc de parcare marcat
potrivit STAS 1848/1985 şi Normativul pentru proiectarea parcărilor P 132-93 în vigoare.
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Autovehicule al căror gabarit depășește 5 m, vor fi tarifate pentru 2 locuri de parcare, iar cele ce
depășesc 10 m vor fi taxate pentru 3 locuri de parcare.
Art. 9. Abonamentele de parcare sunt mijloace de plată valabile doar în parcările stradale unde se
vor folosi mijloace de plată tichetele de parcare, plata prin SMS sau plata cu cardul in aplicatia
mobila.
Art. 10.Toate tarifele se pot modifica doar prin HCL.
Art.11. Plata unui abonament de parcare NU conferă dreptul de utilizare exclusivă a unui anumit
loc de parcare, rezervat persoanei care a plătit abonamentul. Deţinătorul abonamentului are
dreptul să parcheze autovehiculul într-unul din locurile de parcare cu plată libere, situate pe
teritoriul municipiului.
CAP III. METODA DE TARIFARE
Art. 13.Tariful de parcare se poate achita în următoarele moduri:
1)
Achiziționarea tichetelor de parcare:
a)
Tichetele de parcare sunt instrumente de plată pentru staţionări de scurtă durată (1h. până
la 1 zi), concepute astfel încât să poată fi utilizate în regim de autotaxare şi unică folosință. Ele se
procură prin aparate automate speciale de distribuție.
Tichetul de parcare este valabil în toate locurile de parcare cu plată din zona de parcare în care a
fost achiziționat, respectiv in zonele de tarifare inferioare. Textul tichetelor va fi redactat în limba
română, vor fi inserate și numerotate, fiind documente cu regim special.
Tichetele de parcare se pot plăti prin intermediul:
i. Automatelor de parcare: folosind monede, bancnote și card bancar contactless.
ii. Mesajele text (SMS) sunt instrumente de plată a parcărilor pentru parcări de scurtă durată
minim 1h , care se materializează prin trimiterea unui mesaj text (SMS) ce cuprinde numărul
de înmatriculare a autoturismului, la un număr scurt de telefon corespunzător zonei în care se
efectuează parcarea. Beneficiarul va primi ulterior un mesaj de confirmare a efectuării plății
care cuprinde costul staționării, ora și minutul la care expiră timpul de parcare. Plata tarifului
de parcare va fi efectuat prin trimiterea unei mesaj prin SMS la un număr scurt ____, mesajul
cuprinde codul, ____ (care se schimbă în funcție de durata dorită), respectiv numărul mașinii.
iii. Aplicatia mobila pentru plata parcarii cu cardul, beneficiarul va achita în avans taxa pentru
utilizarea locului de parcare, prin intermediul unei aplicatii mobile care poate fi descarcata din
platformele googleplay(Android) si appstore(IoS).
iv. În cazul în care automatele de parcare nu funcționează din diferite motive este posibilă
vânzarea directă a tichetelor de parcare.
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2)
Achiziționarea abonamentelor de parcare:
a)
Abonamentele de parcare sunt instrumente de plată valabile în parcările stradale, pentru
intervale de timp mari (1 lună până la 1 an) care se validează printr-un autocolant și care se aplică
pe interiorul parbrizului auto la vedere, acesta cuprinde numărul de înmatriculare a autovehiculului,
perioada de timp în cadrul căreia deținătorul are dreptul de a parca conform Regulamentului.
Culoarea abonamentele diferă după tipul acestora (lunar, trimestrial, semestrial, anual). Textul
vinietelor va fi redactată bilingv în limba română.
b)
Abonamentele se eliberează persoanelor fizice și juridice,
c)
Aceste abonamente pot fi emise conform valabilității acestuia:
Lunar: pentru fiecare lună integrală.
Trimestrial: pentru lunile cu intervalul I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII.
Semestrial: pentru lunile: I-VI sau VII-XII.
Anual: pentru un an calendaristic
d)
Abonamentele pot fi achiziționate și de către societăți comerciale cu sediul/domiciliul în
municipiul Caransebeș. Pe abonamentele de acest tip vor fi menționate numerele de înmatriculare
ale autovehiculelor îndreptățite pentru utilizarea parcărilor publice. Numărul maxim de autovehicule
pentru care se eliberează abonament multiplu este de 3 vehicule.
e)
În cazul persoanelor juridice valoarea abonamentului multiplu pentru două mașini este
identic cu valoarea unui abonament parcare, prevăzută la aliniatul nr. 8, iar la cel de al treilea
număr de înmatricularea, această valoare fiind cu 50% mai mare decât valoarea unui abonament.
f)
Valoarea abonamentu sunt următoarele: 100 lei/lună/autovehicul.
g)
Posesorii de autoturisme hibride sau electrice beneficiază de o reducere de 50% din
valoarea totală a abonamentului.
Abonamentele de parcare se pot plăti prin intermediul:
i. Biroul de administrare a parcărilor: plata în numerar;
ii. Aplicație (smartphone): plata cu cardul.
Art.14. Obținerea, reînnoirea și afișarea abonamentelor sau a tichetelor de parcare cade în sarcina
proprietarului/utilizatorului auto. Pierderea, deteriorarea abonamentului sau a tichetului atrage
după sine nulitatea acestuia. Proprietarul auto va fi nevoit să achite din nou contravaloarea
acestuia.
CAP. IV. CONTROLUL, CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA NERESPECTĂRII
PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT
Art. 15.(1) Utilizatorul care nu a respectat prevederile Art.4 lit.a,lit.c,lit.d, lit.e datorează
operatorului plata unui tarif majorat de parcare, care i se va comunica prin nota de înștiințare, iar
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dacă în termen de 2 zile lucrătoare nu achită acest tarif, va fi sancționat cu amendă
contravențională de către Poliţie Locală al Municipiului Caransebeș.
(2) Contravenția se constată printr-un proces verbal încheiat de persoana împuternicită, în
care acesta stabileşte şi sancţiunea aplicată.
(3) Încheierea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor vor fi
efectuate de către Poliția Locală a Municipiului Caransebes pe baza mijloacelor tehnice –
fotografii- asigurate de agenții constatatori.
Art. 16. (1) Controlul respectării prevederilor prezentului regulament, întocmirea notelor de
înștiințare cad în sarcina persoanelor împuternicite în acest sens prin dispoziţia Primarului
Municipiului Caransebes, denumiţi în continuare agenţi constatatori.
(2) Agenții constatatori verifică dacă Regulamentul este respectat de către utilizatorii auto
în parcările, zonele de staționare pe domeniul public și care au responsabilitatea de a constata, pe
baza unor mijloace video/foto, fapte care sunt în contradicție cu dispozițiile Regulamentului şi
întocmesc notele de înștiințare la fața locului.
(5) Notele întocmite de agenţii constatatori ale persoanelor care nu și-au achitat taxele
majorate în termenul prevăzut (48 ore), însoțite de planșele foto efectuate la fața locului, vor fi
predate într-un termen de cel mult 5 zile lucrătoare Poliţiei Locale din cadrul Municipiului
Caransebeș, în baza unui proces verbal de predare-primire, în vederea emiterii procesului verbal
de contravenție.
(6) În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la art.23 din
prezentul Regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia autoturismul, şi
va lăsa o invitație pe autovehicul prin care conducătorul este invitat, în primul rând, la sediul
administratorului parcării cu plată, iar, în al doilea rând, în cazul imposibilității fortuite de a se
deplasa, să furnizeze în cadrul aceluiași termen datele de identificare al persoanei care a condus
mașina la data săvârșirii contravenției.
(7) Dacă conducătorul, într-un termen de 15 zile nu se prezintă la administratorul parcărilor
sau nu comunică relațiile solicitate, se va trece la identificarea acestuia prin solicitarea scrisă către
Serviciul Înmatriculări Auto al judeţului unde este înmatriculat autoturismul. După obţinerea datelor
de identificare al proprietarului se va solicita în scris datele de identificare al persoanei care a
condus mașina la data săvârșirii contravenției, urmând ca în consecință să fie întocmită procesulverbal de constatare a contravenţiei, care va fi comunicat contravenientului prin mijloacele stabilite
prin lege.
(8) Agenţii constatatori pot fi sprijiniţi, după caz, de angajaţi ai Poliţiei sau al instituțiilor
abilitate prin lege pentru menținerea ordinii publice.
Art.17. Conducătorii ale căror autovehicule / sau prin poziționare necorespunzătoare,în cazul
parcărilor dispuse perpendicular sau oblic față de calea de rulare, depășesc lungimea standard a
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locului de parcare (5 m) şiobstrucţioneazăcirculaţia pe banda de rulare, vor fi înștiințați despre
încălcarea prevederilor regulamentului de Agentul Constatator și sancționați potrivit prevederilor
legale, chiar daca întrunesc celelalte condiții prevăzute la art.4 din prezentul Regulament.
Art. 18. Sume reprezentând amenzi contravenționale reprezintă venituri ale Serviciului Public Piața
Gugulanilor.
Art.19. Posesorii auto care figurează în baza de date a operatorului, cu note de înștiințare
neachitate, nu pot beneficia de abonamente de parcare sau tip locatar până la achitarea
restanțelor către Serviciul Public Piața Gugulanilor Caransebeș.
Art. 20. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi hotărârea
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo
altă formalitate.
Art. 21. Tariful majorat se vor achita către administratorul parcărilor cu plată, constituind venitul
acesteia.
Art. 22. Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, care sunt deplin aplicabile și cu privire la contestarea proceselor verbale de constatare a
contravențiilor.
Art. 23.(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către conducătorii auto sau
proprietarii/deținătorii/utilizatorii de vehicule/autovehicule, persoane fizice sau juridice, după caz:
a) parcarea efectuată în locurile de parcare rezervate parcării de către persoanelecu handicap;
b) staționarea în parcarea publică cu plată a mașinilor agricole, avehiculelor/autovehiculelor
industriale, a vehiculelor cu masa maximă totalăautorizată mai mare de 3,5 tone, a camioanelor;
c) parcarea efectuată cu încălcarea și nerespectarea semnificației marcajelor existente în parcările
publice cu plată, respectiv, parcarea pe sectoarele/porțiunile hașurate ori marcate cu semnul X sau
parcarea cu nerespectarea modului/poziției de parcare - paralel, perpendicular sau oblic față de
axul drumului;
d) blocarea sau obstrucționarea, fără drept, prin orice mijloace, a folosirii parcărilor publice cu
plată;
e) parcarea fără drept pe un loc semnalizat ca parcare curentă cu rezervarea locurilor sau
blocarea prin orice mijloace a folosirii acestuia precum și amplasarea, fără drept, de însemne ori
înscrisuri referitoare la rezervarea locurilor din parcarea publică cu plată;
f) efectuarea de activități comerciale, fără autorizarea primăriei în parcările publice cu plată;
g) nerespectarea măsurilor de restricționare/închidere a parcărilor publice cu
plată stabilite de Municipiul Caransebes sau prin avizul Comisiei de avizare a cererilor de
organizare a adunărilor publice a Municipiului Caransebeș.
(2) Contravențiile prevăzute la art. 23 alin. 1 se sancționează cu amendă de 300 lei, cu excepția
celei prevăzute la lit. a), pentru care se aplică sancțiunea potrivit și în condițiile art. 100, alin. (1), lit.
f) din Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
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CAP. V. ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA
AMENAJATE PENTRU PARCARE CU PLATĂ:

ȘI

UTILIZAREA

LOCURILOR

SPECIAL

Art. 24. (1) Obligația de plată a tarifelor prevăzute în regulament se aplică:
- în zilele Luni-Sâmbătă între orele 07:00 – 19:00;
Duminică între orele 08:00 – 15:00.
(2) Plata tarifelor prevăzute în regulament nu se aplică:
- în zilele de Sărbători legale: de Crăciun și de Paște, prima și a doua zi.
Art. 25. În exploatarea parcărilor amenajate, administratorul are următoarele obligaţii:
- să asigure semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a parcajelor;
- să asigure curăţenia şi deszăpezirea parcării;
- să asigure folosinţa netulburată de către utilizator a parcajului;
- să afişeze la loc vizibil tarifele stabilite;
- să nu practice preţuri diferite de cele stabilite prin H.C.L.;
- să urmărească încasarea sumelor cuvenite de la beneficiarii locurilor de parcare;
- să asigure eliberarea necondiţionată a locurilor de parcare în situaţia necesităţii efectuării unor
lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a spaţiilor de parcare respective;
- să nu permită parcarea vehiculelor din altă categorie decât cea care corespunde destinaţiei
parcării sau, în caz contrar, să impună procurarea tichetului de parcare corespunzător numărului
de locuri ocupate de vehiculul în cauză.
- să nu permită accesul în parcare a unui număr de autovehicule peste limita locurilor existente.
- să nu permită staţionarea autovehiculelor care transportă produse periculoase
Art. 26. Utilizatorii parcărilor din zona de aplicare a prezentului regulament au următoarele
obligaţii:
- să respecte semnalizarea rutieră verticală şi orizontală;
- să păstreze curăţenia în parcare;
- să achite contravaloarea prestării serviciilor asigurate stabilite prin H.C.L. pentru locurile de
parcare utilizate;
- să se asigure că a completat corect numărul de înmatriculare al autovehiculului, pentru a
evita eventuale sanctiuni;
- să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin închiderea geamurilor, încuierea uşilor, a
capotei motorului şi a portbagajului, precum şi prin punerea în funcţiune a sistemului
antifurt;
- să nu execute în perimetrul parcării cu plată lucrări de reparaţii şi întreţinere a vehiculelor;
- să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcării ca urmare a
unor manevre greşite;
- să nu staţioneze cu autovehicule care transportă produse periculoase în locuri nepermise.
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CAP. V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 27. Sunt exceptate de la plata tarifului de parcare motoretele, motocicletele, bicicletele precum
şi autovehiculele aparţinând următoarelor instituţii şi persoane fizice :
a) Salvare, SMURD, Pompieri, Poliţie, MApN, Jandarmerie, Primăria Caransebeș și angajațiilor
Serviciului Public Piața Gugulanilor;
b) Autovehiculele aparținând persoanelor cu handicap sau a căror deţinător legal sunt persoane cu
handicap, a veteranilor de război și a beneficiarilor Decretului Lege nr. 118/1990 beneficiază la
cerere de un abonament de parcare gratuit valabil pentru un an de zile în baza documentelor de
identitate a persoanei în cauză, a documentelor justificative (decizii ale autorităților competente)
precum și documentelor de proprietate ale autovehiculului. Valabilitatea abonamentelor începe în
ziua emiterii acestora.
c) persoane desemnate ca Cetățean de Onoare Municipiului Caransebeș sau desemnate cu
distincția Pro Urbe.
Art. 28. Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării
transportului de marfă dacă mașinile acestora au oprit mai mult decât 5 minute.
Art.29. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi autovehiculelor destinate aprovizionării,
transportului de marfă şi de taximetrie.
Art. 30. Taximetrele sunt exceptate de la plata tarifului de parcare numai în limitele stațiilor taxi
prevăzute prin HCL.
Art. 32. (1) Semnalizarea cu indicatoare „P cu plata” plăcuțe adiționale „ plata parcării prin
telefonul mobil”, „numărul locurilor de parcare” precum și marcajele pentru delimitarea locurilor de
parcare si inscripționarea numărului de locuri de parcare vor fi asigurate de operatorul serviciului
de parcare publică cu plată.
(2) Este obligatoriu afișarea unor indicatoare de informare la toate intrările pieței, cu dimensiunea
de cel puțin 80x100 cm amplasat pe domeniul public al Municipiului, la loc vizibil care atenționează
și informează deținătorii/utilizatorii autoturismelor din alte localități despre sistemul de parcare,
despre Regulamentul de parcare aplicată în Piața Gugulanilor Caransebeș.
Art. 33. Personalul operatorului care deservește parcările cu plată are obligația de a purta
uniformă şi ecuson.Ecusonul va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:
- Denumirea operatorului care exploatează parcările cu plată.
- Numele și prenumele agentului constatator.
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-

Codul agentului format din trei cifre.
Fotografia agentului constatator.

Art. 34. Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile cuprinse în OG. Nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor.
Art. 35. Anexa 1, face parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 36. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă orice dispoziții contrare.
Art.37. Municipiul Caransebeș, pe pagina oficiala de Web al orașului, la loc vizibil, va informa
vizitatorii despre regulile de parcare specifice orașului, incluzând și harta de parcări cu plată.
Art. 38. Administratorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurilor
aflate în interiorul acestora.
Art. 39. Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a
parcărilor publice, administrate de către Serviciul Public Piața Gugulanilor din Municipiul
Caransebeș, jud. Caras-Severin, actualizat cu prezentele modificări şi completări, intră în vigoare
de la data aducerii la cunoștință publică.
Șef Birou
Luminița Verdeș
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