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CONSILIUL LOCAL 

 

Regulament de administrare a parcărilor publice  

cu plata orară din comuna Florești 

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art.1 Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plată orară, denumit în continuare 

Regulament, reprezintă cadrul juridic care definește raporturile dintre comuna Florești  în calitate 

de administrator și utilizatorii locurilor de parcare. 

Art.2 Regulamentul se aplică pe sectoare ale domeniului public, semnalizate prin marcaje rutiere 

si indicatoare P cu plată, însoțite de adiționalul cu taxă orară, orarul de funcționare și modul de 

achitare a taxei. Anexă la prezentul regulament cuprinde lista străzilor încadrate în zona de taxă 

orară. 

 Competența de a propune noi amplasamente de parcare revine primăriei comunei Florești 

prin Direcția Tehnică și Direcția Poliția Locală. 

 Instituțiile publice de pe raza comunei Florești vor beneficia de un număr de locuri de 

parcare cu utilizare gratuită, stabilit printr-o anexă la prezentul Regulament, propus de către 

Primăria comunei Florești prin Direcția Tehnică și Direcția Poliția Locală și vor fi marcate 

corespunzător (Rezervat). 

 Parcările ce fac obiectul prezentului regulament vor fi avizate de către Direcția Tehnică, 

precum și de Poliția Rutieră. Se disting următoarele tipuri de zone de parcare cu plată: locuri de 

parcare pe platforme în afara căilor de rulare, locuri de parcare în parcări supraterane cu acces 

controlat, cu acces necontrolat : dispuse pe acostament la marginea carosabilului, create în 

alveole, situate parțial sau integral pe trotuar, acolo unde, prin acestea, nu se stânjenește traficul 

pietonal. 

Art.3 Parcarea autovehiculului în locurile de parcare aprobate și semnalizate este regulamentară 

dacă conducătorul auto respectă prevederea art. 146 din Regulamentul de aplicare a O.U.G 

nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și îndeplinște cumulativ 

urmatoarele obligații:  

1. În cazul locurilor de parcare cu acces necontrolat: 

a. Se achită contravaloarea timpului de parcare, prin unul din instrumentele de plată 

puse la dispoziție, respectiv: prin tichetele de la echipamentele de plată stradale 

(parcometre), mesaj text (sms) de pe telefonul mobil sau cu card bancar pe 



platforma on-line, înainte de ocuparea locului de parcare sau în maxim 5 min de 

la oprire; 

b. Să ocupe un loc de parcare regulamentar, potrivit art. 2.; 

c. Să poziționeze autovehiculul potrivit indicațiilor conținute de indicatorul P cu 

plată, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare; 

d. Să afișeze pe bord, în interiorul autovehiculului, vizibil din exterior, tichetul 

validat, potrivit instrucțiunilor înscrise pe acesta; 

e. Să nu depășeacă timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului de 

valabilitate, înscris pe tichetul eliberat de echipamentele de plată stradele 

(parcometre), a mesajului text (sms) de confirmare a plății taxei de parcare (mesaj 

care cuprinde costul staționării, ora și minutul la care expiră timpul de parcare) 

sau a e-mail-ului pentru plățile cu card bancar pe platforma on-line. 

2. În cazul parcărilor cu accesul controlat: 

a. Să poziționze autovehiculul potrivit indicațiilor conținute de indicatorul P cu 

plată, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare; 

b. Să efectueze plata la casele automate, la sfârșitul perioadei de staționare și să 

părăsească obligatoriu incinta parcării în 10 min de la efectuarea plății. 

3. În cazul parcării din incinta Primăriei comunei Florești: 

     a. Să poziționze autovehiculul potrivit indicațiilor conținute de indicatorul P cu plată, 

în limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare; 

           b. Să efectueze plata la casele automate, la sfârșitul perioadei de staționare și să 

părăsească obligatoriu incinta parcării în 10 min de la efectuarea plății. 

 

 CAPITOLUL II. TAXE DE PARCARE 

A. TAXE 

Art. 4. Plata taxelor de parcare ce urmează a fi aplicate, pentru ocuparea unui loc de parcare se 

poate face prin: 

a. Echipamente de plată stradale – parcometre 

b. Case automate de plată în cazul parcărilor cu acces controlat (bariere) 

c. Prin intermediul unui mesaj text (sms) cu telefonul mobil, la taxa orară sau 

fracțiune adaugându-se costul mesajului text: 30 minute, 1 oră, 2 ore 

d. Prin card bancar pe platforma online, plata făcându-se pe următoarele intervale: 

30 minute, 1 oră, 2 ore 



Modalitatea de plată a parcării prin intermediul tichetelor eliberate de echipamentele de 

taxare stradală – parcometre, prin intermediul mesajului text (sms), cu card bancar pe 

platforma on-line, nu este valabilă pentru parcările cu acces controlat de pe raza comunei 

Florești sau în parcarea din incinta Primăriei comunei Florești. 

Art. 5. Taxele sunt percepute pentru ocuparea unui loc de parcare potrivit STAS 1848/1985 și 

Normativul pentru proiectarea parcărilor P 132-93, în vigoare. Autovehiculele al căror gabarit nu 

se încadrează în aceste limite, exclusiv în situația parcărilor longitudinale, vor fi taxate 

proporțional cu numărul de locuri de parcare ocupate. 

Taxele sunt stabilite anual prin hotărâri ale Consiliului Local. 

B. METODA DE TAXARE 

Art. 6. a. Taxa de parcare poate fi achitată prin: tichete de parcare eliberate de echipamentele de 

plată stradale – parcometru, tichete eliberate de casele automate de plată, mesaj text (sms) și 

carduri bancare; 

b. Tichetele de parcare sunt intrumente de plată pentru parcări de scurtă durată (30 min, 1 oră, 2 

ore), concepute astfel încât să poată fi folosite în regim de autotaxare și unică folosință. Ele se 

procură din echipamentele de plată stradale – parcometru sau din casele automate de plată; 

c. Mesajele text (sms) sunt intrumente de plată a parcărilor pentru parcări de scurtă durată minim 

30 minute, metodă care se materializează prin trimiterea unui mesaj text (sms) ce cuprinde 

numărul de înmatriculare a autoturismului, la un număr de telefon scurt. Beneficiarul va primi 

ulterior un mesaj de confirmare a efectuării plății care cuprinde costul staționării, ora și minutul 

la care expiră timpul de parcare. 

d. Plata cu card bancar pe platformă on-line poate fi utilizată doar în parcările cu acces 

necontrolat, aceasta materializându-se prin plata parcării în funcție de perioada de staționare. 

 

 CAPITOLUL III. CONTROLUL, CONSTATAREA ȘI 

SANCȚIONAREA NERESPECTĂRII PREVEDERILOR PREZENTULUI 

REGULAMENT 

Art. 6. Parcarea, fară îndeplinirea obligațiilor precizate la art.3, constituie contarvenție și se 

sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 400 de lei, în următoarele situații: 

a. Staționarea fără tichet eliberat de echipamentul de plată stradal, fără plata prin mesaj 

text (sms), fară plata cu card bancar pe platforma on-line; 

b. Staționarea cu plata cu mesaj text (sms) prin intermediul telefonului mobil, cu plata 

prin card bancar pe platforma on-line, expirate recent (maxim 5 min pentru tichet, 

mesaj text (sms), card bancar); 

c. Afișarea defectuasă a tichetului fară a putea fi descifrate elementele de valabilitate 

(tichetul este expus pe bordul mașinii, la vedere), lipsa confirmării plății în cazul 

mesajului text (sms) și a plății cu cardul bancar; 



d. Nerespectarea marcajului rutier de parcare, astfel încât ocupă două locuri sau se 

parchează pe zonele hașurarte (interzise) ori în dreptul acceselor/intrărilor în incinta 

imobilelor; 

e. Blocarea accesului în parcare sau ocuparea unor locuri rezervate; 

f. Staționarea autovehiculelor cu caracter publicitar și a celor care desfășoară activități 

de comerț ambulant, fără acodrul primăriei, chiar dacă  dețin abonament de parcare 

valabil sau au efectuat plata prin mesaj text (sms) prin intermediul telefonului mobil 

sau cu card bancar pe platforma on-line sau la automatele de plată stradale; 

g. Netrimiterea mesajului text (sms) către numărul corespunzător sau într-un format 

incorect; 

h. Neplata cu card bancar pe platforma on-line, sau în cazul tranzacțiilor bancare eșuate 

(utilizatorul are obligația de a se asigura că plata on-line este validată). 

Art.7. Persoana fizică sau juridică sancționată contravențional poate achita in termen de cel mult 

15 zile de la înmânarea sau de la data comunicării procesului verbal jumătate din minimul 

amenzii contraveționale, prevăzute la art.10. 

Art.8. Dispozițiile prezentului regulament se completează cu cele ale O.G. Nr.2/2001 modificată 

și completată. 

Art.9. (1). Controlul respectării prevederilor prezentului regulament, întocmirea notelor de 

constatare, încheierea proceselor verbale de constatare și sancționarea contravențiilor vor fi 

efectuate de către: Primarul comunei Florești și polițiștii locali. 

(2). La momentul constatării contravenției, agentul constatator va întocmi și va afișa sub 

ștergătorul de parbriz nota de constatare, iar în baza acestei note de constatare același agent 

constatator va întocmi procesul vrerbal de constatare și sancționare a contravențiilor. 

(3). Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției neatacat sau hotărârea 

judecătorească irevocabilă constituie titluri executorii în baza cărora se va proceda la recuperarea 

amenzii. 

 CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 10.  Regulamentul se aplică în intervalul luni - sâmbătă, orele 07:00 – 21:00. Duminica și 

sărbătorile legale nu se aplică dispozițiile regulamentului, excepție făcând parcările publice 

închise cu bariere, unde prevederile prezentului regulament se aplică permanent (24 de ore din 

24).  

Art.11. Dispozițiile art. 3 alin. 3. se aplică în intervalul luni – vineri, orele 07:00 – 18:00, în 

afara orarului stabilit parcarea nefiind destinată utilizării publicului (închisă). 

Art.12 (a) Sunt exceptate de la plata taxei de parcare autoturismele aparținând persoanelor 

prevăzute prin legi speciale așa cum sunt ele definite în art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind 

codul fiscal, acestea vor beneficia de un abonament de parcare gratuit și care se obține în baza 

documentelor de indentitate și proprietate, precum și actul doveditor de persoană îndreptățită.  



 Beneficiarilor Legii nr. 448/2006 li se vor asigura locuri special amenajate, în 

conformitate cu art. 65, alin. 1. 

(b)  Autovehiculele ce desfășaoră activități pentru servicii publice în caz de intervenție sau aflate 

în misiune, autovehicule inscripționate sau neinscripționate ale Poliției Naționale, Locale, 

Jandarmerie, S.R.I., S.P.P., S.I.E., ale corpurilor diplomatice, în cazul controlului conducătorul 

va prezenta legitimația și ordinul de serviciu pentru misiune. 

Art.13. Autovehiculelor abandonate în parcările cu plată li se vor aplica prevederile legale în 

vigoare. 

Prevederile prezentului regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării, 

transportului de marfă și serviciului de taximetrie. 

Taximetrele sunt exceptate de la plata taxei de staționare numai în limitele sațiilor taxi aprobate 

prin hotărâri ale consiliului local. 

Art. 14. Ocuparea locurilor de parcare cu diverse obiecte sau inscripții se sancționează potrivit 

prevederilor în vigoare ale actelor administrative emise de consiliul local. 

Art. 15.  Administratorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv 

a bunurilor aflate în acestea, precum nici de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în 

care s-a  efectuat parcarea, staționarea, respectiv rularea în interiorul parcărilor, precum și 

datorită producerii unor calamități naturale, acesta fiind exonerat de la plata despăgubirii. 
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