
                         ROMÂNIA                                                                     
            JUDETUL CARAS-SEVERIN                                                    AVIZAT,
           MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ                                   SECRETAR GENERAL 
                 CONSILIUL LOCAL                                                     
                                                                                                  ANA  BRATU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
 pentru   prorogarea termenului de atribuire a unor locuri de parcare de reședință  

 
      Consiliul Local al Municipiului Caransebeş,
       Analizând Referatul  Primarului municipiului Caransebeş nr. ..............................,
pentru  prorogarea termenului de atribuire a   locurilor de parcare de reședință  până
la data de 31.12.2022,  prin derogare de la prevederile Regulamentului    privind
atribuirea  locurilor  de  parcare  în   parcările  de   reşedinţă  şi  de  eliberare   a
abonamentului de parcare locatar, aprobate  prin H.C.L.Caransebeş nr.56/2018   ;
       Văzând prevederile  O.G. nr.71/2002 , privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
art.27 şi art.28;
        În temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.d şi alin.(7), lit. s ,  art. 136, alin.(1) şi
alin.(8), art.196, alin.(1) , lit.a  şi art.243, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ 
                                           

   HOTĂRĂŞTE:

      Art.1  Prin derogare de la prevederile  art. 2 (1) din    Regulamentul  privind
atribuirea  locurilor  de  parcare  în   parcările  de  reşedinţă   şi  de  eliberare   a
abonamentului de parcare locatar, aprobat prin H.C.L. Caransebeș nr. 56/2018, art.2 ,
se aprobă prorogarea termenului de atribuire a  locurilor de parcare  până la data de
31.12.2022 , pentru  parcările  de reședință amenajate în următoarele zone:
- str. Aleea Alunișului, bl.2-4;
- str. Aleea Alunișului, bl. 4-6;
- str. Aleea Alunișului, bl.3;
- str. Cazărmii, bl.3A-3B;
- str. Cazărmii, bl. 4-9;
- str.Țarinei, bl.1A, B12, 1B;
- str.Țarinei, bl. 1B-B6;
- str.Țarinei, bl. B6-B7;
- str.Țarinei, bl.B8 A
- str. M.Groza-M.Eminescu-Țarinei;
- str.C.D.Loga, bl.D1 – D2;
 -str. Ardealului, nr.112, bl. 58 sc.B -bl.57 A sc.B

    Art.2 Termenul abonamentelor din parcările de  reședință enumerate la art.1 ,
valabile la 31.12.2021, se va reînnoi după achitarea taxei de parcare aferentă anului
2022, cu respectarea  tuturor celorlalte prevederi ale  regulamentului   . 

     Art.3  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul
Municipiului Caransebeş   prin Comp. Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări şi
Utilităţi Publice.                                                         

     Art.4  Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor
legale. 

                                     

                  INIŢIATOR,
                   PRIMAR

                                   FELIX – COSMIN BORCEAN
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      JUD.CARAŞ-SEVERIN                                                                                      
AVIZAT,     
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 RAPORT  DE  SPECIALITATE , 

privind  prorogarea  termenului de atribuire a unor locuri de parcare de reședință  

           Potrivit  art.  27  şi  art.28  din  O.G.  nr.  71/2002  privind  organizarea  şi
funcţionarea  serviciilor  publice  de  administrare  a  domeniului  public  şi  privat  de
interes  local,  autorităţile  administraţiei  publice  locale  acţionează  în  numele  şi  în
interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru
modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi pentru modul în care organizează, coordonează şi
controlează serviciile  de administrare a domeniului  public  şi  privat.  În exercitarea
atribuţiilor ce le revin în domeniul conducerii şi controlului serviciilor de administrare
a domeniului public şi privat autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa,
adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la elaborarea şi aprobarea
normelor locale, a regulamentelor de serviciu şi a regulamentelor de organizare şi
funcţionare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului
public şi privat. 
          În conformitate cu  prevederile    Regulamentului   privind atribuirea locurilor
de parcare în  parcările de  reşedinţă  şi de eliberare  a abonamentului de parcare
locatar, aprobat prin H.C.L. Caransebeș nr.56/2018,  termenul de atribuire al locurilor
de parcare din parcările de reședință este de 3 ani, pentru majoritatea parcărilor
de  reședință  acesta   expirând   la  31.12.2021.  Procedura  de  atribuire  pentru
perioada 2022-2024 ar trebui organizată  și finalizată până la finele lunii februarie
2022 , iar pentru parcările  în care  până la data de 30 noiembrie 2021   au fost
înregistrate   cereri   care  nu  au  putut  fi soluționate  favorabil  (datorită  lipsei
locurilor de parcare ),  atribuirea se face prin  licitație  publică. Ca urmare, ținând
cont    că   lucrările  de  redelimitare  și  renumerotare  a  locurilor  de  parcare  de
reședință nu s-au finalizat, se impune prorogarea termenului pentru care s-a făcut
atribuirea,  astfel încat licitațiile publice să poată fi organizate în anul 2023, pentru
parcările  de reședință amenajate în următoarele zone : 
- str. Aleea Alunișului, bl.2-4;
- str. Aleea Alunișului, bl. 4-6;
- str. Aleea Alunișului, bl.3;
- str. Cazărmii, bl.3A-3B;
- str. Cazărmii, bl. 4-9;
- str. Țarinei, bl.1A, B12, 1B;
- str. Țarinei, bl. 1B-B6;
- str. Țarinei, bl. B6-B7;
- str. Țarinei, bl.B8 A
- str. M.Groza-M.Eminescu-Țarinei;
- str. C.D.Loga, bl.D1 – D2;
 -str. Ardealului, nr.112, bl. 58 sc.B -bl.57 A sc.B



         Cu respect, 

  Serviciul Autorizări, 
      Avizări, Urbanism,

     Adrian Gogu Berzescu     

Comp. Verificare Ocupare
Domeniul   Public,  Parcări şi

Utilităţi Publice,

Pavel-Cristian Juca
DM/DM/2 EX
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REFERAT DE APROBARE

privind  prorogarea  termenului de atribuire a unor locuri de parcare de
reședință  

           
        Având  în vedere că termenul de atribuire al locurilor de parcare din parcările
de reședință este de 3 ani (acesta  expirând   la 31.12.2021 pentru majoritatea
parcărilor  de  reședință  )  și  ținând  cont    că   lucrările  de  redelimitare  și
renumerotare  a  locurilor  de  parcare  de  reședință  nu  s-au  finalizat,   propun
prorogarea  termenului  de  atribuire,    astfel  încat  licitațiile  publice  să  poată  fi
organizate în anul 2023 , pentru  parcările  de reședință amenajate în următoarele
zone: 
  
- str. Aleea Alunișului, bl.2-4;
- str. Aleea Alunișului, bl. 4-6;
- str. Aleea Alunișului, bl.3;
- str. Cazărmii, bl.3A-3B;
- str. Cazărmii, bl. 4-9;
- str. Țarinei, bl.1A, B12, 1B;
- str. Țarinei, bl. 1B-B6;
- str. Țarinei, bl. B6-B7;
- str. Țarinei, bl.B8 A
- str. M.Groza-M.Eminescu-Țarinei;
- str. C.D.Loga, bl.D1 – D2;
 -str. Ardealului, nr.112, bl. 58 sc.B -bl.57 A sc.B

          
      

PRIMAR,

  FELIX - COSMIN BORCEAN 


