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În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizională în administraţia publică , republicată şi actualizată , 

Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat 
următorul proiect de hotărâre: 

Proiect de hotărâre 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării publice 
supraetajate din Municipiul Sibiu, cartier Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu 

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Sibiu. 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data 
de 14 octombrie 2022, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare 
cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm 
publicităţii însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului 
normativ propus spre aprobare. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi 
depuse la adresa de e-mail pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei 

Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8. 
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei la 

secţiunea https ://si biu .~/consiliu/proiecte_dezbatere şi la Centrul de Informaţii 
pentru Cetăţeni din co/tul Primăriei Municipiului Sibiu. 

ţ PF(IM~~ 
Astrid'Cftrr Fodor 



ID Vll.A.5 

PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL A L MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRÂREA NR„ . ... . . 

v· at, 
Secr General 

Dori ie Nistor 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a p rcaru 
publice supraetajate din Municipiul Sibiu, cartier Hipodrom III - zona B-dul 

Mihai Viteazu 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de ... .... 2022, 
Analizând: 
-referatul de aprobare nr. 70554/20.09.2022 privind oportunitatea promovări i Proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării publice 
supraetajate din Municipiul Sibiu , cartier Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu , întocmit de 
iniţiator primar Astrid Cora Fodor, 

-raportul de specialitate nr.71390/22 .09.2022 prin care Serviciul Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a parcării publice supraetajate din Municipiul Sibiu, cartier 
Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu , 

Având în vedere următoarele: 
- deschiderea parcării publice supraetajate, amenajată în Municipiul Sibiu, cartier 

Hipodrom 111 , pentru a deservi zona B-dul Mihai Viteazu, începând cu luna martie 2022, 
- funcţionarea , de la data deschiderii şi până în prezent, în regim gratuit a parcării sus

menţionate , perioadă în care a rezultat necesitatea as igurării întreţinerii corespunzătoare prin 
încheierea unor contracte de pază, curăţen ie, a reglementării unor situaţii cum ar fi accesul auto, 
circulaţ ia pietonală in incinta parcării , stabilirea de criterii şi procedura de atribuire a unor locuri 
rezervate pe bază de abonament, etc. 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta deciziona lă 
în adm in istraţia publică , republicată , 

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.c) şi lit. d) şi alin. 7 lit.g) şi m), art. 136 alin.1 şi 
alin.8, art. 196 alin.1 lit. a) şi art. 243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Începând cu data de 01.12.2022, se aprobă Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a pa rcă rii publice supraetajate din Municipiul Sibiu , cartier Hipodrom III - zona B-dul 
Mihai Viteazu , conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciul Public de Administrare a ~omeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu şi 
Poliţia Locală a Municipiului Sibiu vor asigura ef ecutarea prevederilor prezentei hotărâri. 

Adoptată în Sibiu la data de ......... 2022 . 

/ ln~~1 pr, 
1 ar 

Astrid C ra Fodor 
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RAPORT DE SPECIALITA i ua~luno .. „2o~ 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a parcării publice supraetajate din Municipiul Sibiu, 
cartier Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu 

Analizând referatul de aprobare nr. 70554/20.09.2022 privind oportunitatea 
promovării Proiectului de hotărâre aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a parcării publice supraetajate din Municipiul Sibiu , cartier Hipodrom 111-
zona B-dul Mihai Viteazu, propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu 
aprobarea acestuia în forma prezentată de iniţiator , din următoarele motive: 

- începând cu luna martie 2022, a fost deschisă parcarea publică 

supraetajată , amenajată în Municipiul Sibiu, cartier Hipodrom III , pentru a deservi 
zona B-dul Mihai Viteazu ; 

- de la data deschiderii parcarea a funcţionat în regim gratuit, constatându
se, în medie, o rată de utilizare de 80% a locurilor de parcare în perioada martie -
august 2022; 

- analizând modalitatea de organizare şi utilizare a parcării de la momentul 
deschiderii şi până în prezent şi luând în considerare necesitatea asigurării 

întreţinerii corespunzătoare prin încheierea unor contracte de pază , curăţenie , etc. 
a rezultat necesitatea întocmirii unui Regulament de organizare şi funcţionare a 
acestei parcări publice; 

- mai mult, oportunitatea aprobării unui Regulament este dată şi de 
necesitatea reglementării unor situaţii cum ar fi accesul auto, circulaţia pietonală în 
incinta parcării, stabilirea de criterii şi procedura de atribuire a unor locuri rezervate 
pe bază de abonament, etc. 

- pentru a veni în sprijinul locatarilor din imobilele adiacente parcări , respectiv 
de a putea beneficia, prioritar, de locuri de parcare rezervate, precum şi de a putea 
fi utilizată şi de alţi beneficiari în continuare care se deplasează pentru scurt timp în 
zona cartierului. 

Întocmit şi redactat în 1 exemplari}/ .09.2022 

Daniel lsac -

Program registratură/casierie : Luni - Joi: 9.00 - 15.00 
Vineri: 9.00- 12.30 



Propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea Proiectului de 
hotărâre pentru aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării publice supraetajate 
din Municipiul Sibiu, cartier Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu. 

Temei legal: art. 129 alin .2 lit.c) şi lit.d), alin .7 lit.g) şi m) şi ale art. 196 alin.1 
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică , 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în 
privinţa realităţii , valabilităţii şi legal ităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia cât şi 
asupra îndeplinirii tuturor procedurilor de avizare. Documentaţia poate fi promovată 
spre analiză şi dezbatere în şedinţa Consiliului Local. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU 

Şef Serviciu Juridic Contencios Rrgistru Agricol , 
Andreea Patachi 

p. Director Ec~nomic, " 
Claudia Trîmthitas 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SIBIU 

Dire~~o; .. / 
Luciany~ 

Şef Serviciu Parcări, 
lµe-8to~ţă . 

Contabil Şef, 
Carmen C,1n_.9Jleţiu 

, 

Şef Serviciu #so eniul Public, 
Dani sac „ 

Consilier Juridic, 
Ral~90 Zailer 

' ( .· 

intocrrnt şi redactat in 1 exemplar/21.09., 22 
Daniel lsac 

Program registratură/casierie: Luni - Joi: 9.00 - 15.00 
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REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare a parcării publice supraetajate 

din municipiul Sibiu, cartier Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu 

CONDIŢII GENERALE 

Art.1 (1) Prezentul Regulament reglementează accesul şi parcarea autovehiculelor în 
parcarea publică supraetajată din cartierul Hipodrom III. 

Capacitate locuri de parcare: 319 auto, 22 moto, 33 biciclete. 
(2) Locul de parcare este locul special amenajat în parcarea supraetajată delimitat 

prin marcaje rutiere, destinat staţionării unui singur autovehicul. 
(3) Parcarea este destinată pentru utilizarea acesteia prioritar de către rezidenţii 

imobilelor situate în perimetrul delimitat de străzile Mihai Viteazu - Rahovei - Oştirii -
Nicolae Iorga. - conform Anexă nr.1, la prezentul regulament. 

De asemenea poate fi utilizată şi de către vizitatorii care se deplasează în alte scopuri 
în această zonă a cartierului. 

(4) Ridicarea tichetului la intrarea în parcare, precum şi accesul pe bază de 
abonament, impl ică acceptarea şi respectarea în totalitate a Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a parcări i. 

(5) În sensul prezentului Regulament, riveran este persoana fizică care are domiciliul 
in zona delim itată de străzile Mihai Viteazu - Rahovei - Oşti rii - Nicolae Iorga. 

Secţiunea 1. Regulamentul de acces în parcare 

Art.2 (1) Programul de funcţionare este de luni până duminică între orele 0:00 - 24:00. 
(2) Accesul şi parcarea este permisă în limita locurilor disponibile: 
- autovehiculelor fără remorcă (care au o înalţime de maxim de 2,00 m şi masa 
maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t) ; 
- motocicletelor şi scuterelor (pe locurile special amenajate). 
(3) Accesul se poate realiza de către deţinătorii autovehiculelor, persoane fizice sau 

persoane juridice. Intrarea şi ieşirea din parcare se realizează pe căile de acces special 
amenajate şi prevăzute cu sistem de bariere. 

(4) Intrarea se realizează astfel: 
- utilizatorii cu abonament, pe bază de carduri de acces, cu locuri rezervate vor parca 

la subsol, etajul 1, etajul 2 sau etajul 3. 
- utilizatorii cu abonament, pe bază de carduri de acces, fără locuri rezervate, vor 

parca numai la parter sau pe terasa parcării , în limita locurilor disponibile. 
- vizitatorii, pe baza de tichet cu cod de bare eliberat la bariera de intrare, vor parca 

numai la parter sau pe terasa parcării, în limita locurilor disponibile. 
(5) Durata maximă de staţionare pentru autovehiculele parcate pe baza de tichet cu 

cod de bare eliberat la bariera de intrare, este de maxim 24h. După expirarea acestei 
perioade, conducătorul auto este obl igat să părăsească parcarea. 

(6) Parcarea gratu ită a bicicletelor se va realiza la subsolul parcării în spaţiul special 
amenajat (capacitate 33 locuri), asigurând bicicleta prin dispozitive proprii la rastele. 
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Art.3 Funcţionarea sistemului constă în: 
a) Oprirea în faţa barierei, citirea numărului de locuri de parcare libere, scanarea 

cardului de acces (în cazul utilizatorilor cu abonament) sau apăsare pe buton (în cazul 
vizitatorilor, pentru eliberare şi ridicare tichet de acces cu cod de bare). Accesul este interzis 
în cazul în care afişajul de locuri de parcare indică că nu mai sunt locuri libere. 

b) Ridicare barieră şi acces în parcare, la nivelul corespunzător celor două categorii: 
abonamente cu locuri rezervate şi abonamente fără locuri rezervate sau vizitatori. 

c) Staţionare în parcare 
d) La sfârşitul staţionării (în cazul vizitatorilor) se scanează tichetul de acces cu cod 

de bare la automatul de plată, se achită suma fişată pe ecranul automatului şi se validează 
tichetul. 

e) După validare, în termen de 1 O minute, se părăseşte parcarea, se scanează 
tichetul validat la cititorul de la barieră şi se ridică bariera. 

f) La sfârşitul staţionării (în cazul utilizatorilor cu abonament) se scanează cardul de 
acces la cititoru l de la barieră şi se ridică bariera. 

g) Staţionarea autovehiculelor şi ieşirea acestora într-un interval de 1 O minute este 
gratuită. 

Art.4 Locurile de parcare din incinta parcării amenajate pentru persoane cu handicap pot 
fi utilizate gratuit, în baza deţinerii unui card legitimaţie valabil emis pentru persoane cu 
handicap, conform Legii 448/2006. 

Secţiunea 2 TARIFE, CRITERII ŞI PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE 

Art. 5 Tarife: 
(1) Tarifele percepute în parcarea supratetajată Hipodrom sunt următoarele: 

5. 1.1 Abonament loc parcare rezervat* (Subsol. Etaj 1. 2. 3): 

AUTO (212 locuri) - persoane fizice 720 lei I auto I an 
- persoane juridice 1440 lei I auto I an 

MOTO (15 locuri) - persoane fizice/juridice 360 lei I moto I an 

5.1 .2 Abonament fără loc de parcare rezervat (Parter. Terasă): 
AUTO (97 locuri) - persoane fizice/juridice 100 lei I auto / lună 
MOTO ( 7 locuri) - persoane fizice/juridice 50 lei I moto / lună 

5.1.3 Tarif parcare pentru vizitatori (Parter. Terasă) pe bază de tichet emis de 
către sistemul de intrare cu barieră: 

AUTO/MOTO - 1 leu I 1 h 

* Se acorda până la sfârşitul anului în curs, pentru luni calendaristice şi se 

achita semestrial în lunile ianuarie şi iulie, până în data de 15 a lunii sau de la luna 
acordării . Neplata duce implicit la anularea rezervării locului de parcare. 

(2) Contravaloarea tari fului pentru staţionarea autovehiculelor vizitatorilor în parcarea 
supraetajată Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu, se calculează automat în fun cţie de 
durata de staţionare, intervalul minim taxabil fiind de 1 oră, indivizibil. 

(3) Încărca rea vehiculelor electrice la spaţiile special amenajate (capacitate 8 locuri) 
se va realiza contracost. Tariful este reglementat de H.C.L. 101/2022. 
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Art. 6 Criterii de atribuire a abonamentelor: 
(1) Solicitanţii pentru a fi eligibili în vederea sol icitării şi deţinerii unui loc de 

parcare rezervat trebuie să nu figureze pe parcursul anului în curs cu datorii la Direcţia 

Fiscală Locală (impozite, taxă de salubritate, amenzi, etc.). 

(2) Abonamentele se emit cu prioritate pentru proprietarii autovehiculelor 
persoanele fizice/juridice care au domiciliul/sediul în blocurile definite la art. 1 alin. 3, în 
ordinea următoarelor criterii: 

A. Pentru abonamente cu loc rezervat individual : 

1. persoanelor fizice care au domiciliul stabil : 
- detin autovehicul în proprietate: 

1.1 înmatriculat pe domiciliul 
1.2 înmatriculat pe o adresă diferită din municipiul Sibiu 
1.3 înmatriculat pe o adresă diferită (din afara municipiul Sibiu) 

- utilizează un autovehicul: 
1.4 înmatriculat pe persoanelor juridice rezidenţiale , conform declaraţi/ordin baza de date 

de la Direcţia Fiscală Locală Sibiu (nu desfăşoară activitate la sediu) 

1.5 înmatriculat în municipiul Sibiu , pe o persoană fizică (conform dovadă legală) 

1.6 înmatriculat în municipiul Sibiu , pe o persoană juridică (conform dovadă legală) 

1. 7 înmatricu lat (din afara municipiul Sibiu), pe o persoană fiz ică (conform dovadă legală) 

1.8 înmatriculat (din afara municipiul Sibiu), pe o persoană juridică (conform dovadă legală) 

2. persoanelor fizice care au viză de reşedinţă (flotant): 
- deţin autovehicul în proprietate: 

- conform celor precizate la punctele 1.2 ş i 1.3 
- utilizează un autovehicul: 

- conform celor precizate la punctele 1.4 - 1.8 

3. persoanelor fizice care solicită loc de parcare pentru cel de-al doilea 
autovehicul: 

- deţin autovehicul în proprietate: 
- conform celor precizate la punctele 1.1 - 1.3 

- utilizează un autovehicul: 
- conform celor precizate la punctele 1.4 - 1.8 

4. persoanelor fizice care solicită loc de parcare pentru cel de-al treilea, patrulea, 
etc. autovehicul , se parcurg criteriile de la punctul 1, pentru fiecare autovehicul 
suplimentar 

5. persoanelor juridice nerezidenţiale conform declaraţiilor din baza de date de la 
Direcţia Fiscală Locală Sibiu (care îşi desfăşoa ră activitatea la sediu) şi deţin 

autovehicul în proprietate. 

B. Pentru abonamente fără loc rezervat 
- persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliu I reşedinţă sau sediu în zona 
definită la litera A. 
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Art. 7 Procedură de atribuire a abonamentelor pentru loc rezervat 

(1) în baza unei programări online (pe site-ul S.P.A.D.P.P., spadpp.sibiu.ro), 
în prealabil , cererile pentru abonamente se pot depune doar la ghişeul nr.3, 
dedicat acestei proceduri, de la sediul S.P.A.D.P.P. din Piaţa Mică, nr.22. 

(2) Programările online se pot realiza în perioada 15 - 31 decembrie. 

(3) Cererile la ghişeu se pot depune în primele 1 O zile lucrătoare din anul pentru care 
se solicită abonamentul, cu respectarea datei/orei conform programării online. 
Neprezentarea la ghişeu la data ş i ora rezervată de solicitant, în calendarul 
apl icaţiei de programări online, duce la anularea rezervării şi implicit a posibilităţii 
de a depune cererea. 

(4) Prin excepţie pentru anul 2022 şi 2023, perioadele vor fi următoarele: 
- Programări online pentru prezentarea la ghişeu se efectuează în perioada: 

01.11.2022 (de la ora 09:00) - 15.1 1.2022 (până la ora 24:00) 
- Perioadă depunere cerere la ghişeu , conform progrămării online: 

16.11.2022 - 30.11.2022 (1 O zile lucrătoare) 

(5) Plata pentru abonamente va fi realizată astfel: 
- în momentul depunerii cererii , în limita locurilor alocate, pentru cei care 
îndeplinesc criterile prevăzute la art. 6, alin. 1, lit. A subpunctele 1.1, 1.2, 1.3 
- ulterior (după finalizarea depunerii cereri lor la ghişeu), în limita locurilor rămase 
disponibile, pentru celelalte categorii , prin departajare aplicând în ordine toate 
criterile stabilite la art. 6, respectiv numărul de înregistrare a cererii în situaţia 
îndeplinirii aceloraşi criterii. 
- la ghişeu pentru perioada rămasă din anul 2022 
- online sau ghişeu, până în data de 15 ianuarie pentru anul 2023 (păstrând 
acelaşi loc de parcare rezervat şi fără a mai fi necesară depunerea unei noi cereri) 

(6) Alocarea locurilor rezervate se face în ordine crescătoare a nivelului de parcare 
şi numărului locului de parcare, în momentul efectuării plăţii. 

(7) Se va realiza o listă de aşteptare, pentru următoarele situaţii care pot să apară: 
- depunere mai multor solicitări faţă de număru l locurilor de parcare alocate 
- depunerea de noi solicitări pe parcursul anului (noi locatari, achiziţionare 
autovehicule, etc.) 

(8) Cererile de pe lista de aşteptare se vor soluţiona , alocând loc de parcare rezervat, 
în ordinea listei (care se actualizează permanent în funcţie de criterii , respectiv 
numărul de înregistrare a cererii în situaţia îndeplinirii aceloraşi criterii) în situaţia 
în care se vor elibera locuri de parcare rezervate (renunţare, neachitare tarif în 
termenul stabilit, utilizare necorespunzătoare, alte situaţii). Pentru transparenţă , 

lista actualizată va fi publică pe site-ul SPADPP, respectând condiţiile GDPR. 

(9) Cardul de acces asociat abonamentului corespunzător unui număr de 
înmatricu lare, nu este transmisibil. 
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Sectiunea 3 CIRCULATIA AUTO SI PIETONALĂ 
, , 1 

Art.8 (1) Accesul auto în parcarea publică supraetajată se face numai pe fluxurile de 
intrare, fiecare conducător auto având obligaţia de a ridica tichetul de la staţia de intrare 
aflată pe partea stângă a fluxului de intrare. 

(2) Intrarea şi ieşirea pietonilor se face cu lifturile sau prin scările pietonale amenajate 
care fac legătura între etaje. Accesul pietonal este interzis pe rampele care fac legătura 
între nivelele parcării destinate exclusiv pentru circu laţia auto. 

(3) În incinta parcării se vor respecta direcţii le auto şi pietonale semnalizate prin 
indicatoare şi/sau marcaje. 
Art.9 În incinta parcării se va circula cu viteză redusă de 5 km/h, cu luminile de întâlnire 
aprinse, cu respectarea semnificaţiei indicatoarelor şi a marcajelor. 
Art.10 Ci rculaţia pietonală se va desfăsura în afara că ilor de rulare, a rampelor de 
urcare/coborâre şi a zonelor de manevră, administratorul parcării supraetajate 
neasumându-şi responsabilitatea în cazul producerii unor accidente rutiere din aceste 
motive. 
Art.11 (1) În incinta parcării publice supraetajate se aplică O.U.G nr. 195/2002 şi 

H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanţei 195/2002. 
(2) Se interzic următoarele: 

- accesul autovehiculelor dotate cu sistem de alimentare cu GPL. 
- accesul autovehiculelor cu înălţimea mai mare de 2 m sau maxa maxim autorizată mai 

mare de 3,5 t; 
- parcarea autovehiculelor mai mult de 24 h, cu excepţia autovehiculelor care deţin 

abonamente valabile doar în parcarea supraetajată din Hipodrom; 
- accesul autovehiculelor cu remorcă; 
- circulaţia cu viteză mai mare de 5 km/h; 
- ocuparea cu autovehicule a locurilor aflate în afara spaţi i lor special destinate pentru 

parcare. cum sunt rampele auto şi benzile de circulaţ ie din parcare; 
- ocuparea locurilor pentru parcare cu autovehicule avariate, mai mult de 30 de zile; 
- ocuparea cu alt tip de autovehicule a locurilor de parcare rezervate încărcării 

autovehiculelor electrice sau cu autovehicule electrice care nu efectuează operaţiunea 
de încărcare a vehiculului; 

- ocuparea locurilor de parcare cu autovehicule expuse pentru vânzare, în scopuri 
publicitare sau comerciale; 

- oprirea sau staţionarea autovehiculelor în parcare pe două sau mai multe locuri de 
parcare, în spaţi i neamenajate ca locuri de parcare sau pe căile de circulaţie (inclusiv 
în scopul efectuării plăţii la automatele de plată) ; 

- completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autovehiculelor; 
- efectuarea de reparaţii sau lucrări de î ntreţinere la autovehicule (de ex. - spălare , 

curăţare , umplere cu ulei sau benzină , etc.); 
- utilizarea claxoanelor în mod nejustificat; 
- fumatu l sau utilizarea focului deschis sub orice formă; 

- deteriorarea dotărilor parcării ; 

- lăsarea copiilor nesupravegheaţi în incinta parcării; 
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- lăsarea în vehicule a animalelor de companie nesupravegheate; 
- părăsirea autoturismului parcat cu motorul în funcţiune; 

- poluarea cu substanţe inflamabile sau periculoase; 
- accesul autovehiculelor fără plăcuţe cu numere de înmatriculare; 

Sectiunea 4. RĂSPUNDEREA CONTRAVENTIONALĂ . . 
Art. 12 Faptele săvârşite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament 
sau neîndeplinirea obligaţ i ilor stabilite prin acesta, dacă nu au fost comise în astfel de 
condiţii încât, potrivit Legii penale să fie considerate infracţiuni constituie contravenţii, şi se 
sancţionează ca ata re în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor cu modifică rile şi completările ulterioare 

Art.13 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 
200 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele 
juridice, următoarele fapte: 

a) accesul în parcare fă ră tichet de acces cu cod de bare sau fără a respecta 
regulamentul de acces (intrare/ieşire după alt autovehicul) sau cu card de acces 
destinat altui autovehicul; 

b) permiterea accesului (i ntrare/ ieşire) în baza cardului , pentru alt autovehicul 
neautorizat; 

c) accesul în parcare, a autovehiculelor cu masa totală maxim autorizată de peste 3,St, 
cu înă lţimea maximă de 2,00 m sau autovehiculelor cu remorcă, cu excepţia celor 
autorizate de Primăria Municipiului Sibiu; 

d) accesul sau parcarea autovehiculelor dotate cu sistem de alimentare GPL; 
e) parcarea autovehiculelor mai mult de 24 h, cu excepţia autovehiculelor care deţin 

abonamente valabi le doar în parcarea supraetajată din Hipodrom 
f) oprirea sau staţionarea autovehiculelor în parcare pe două sau mai multe locuri de 

parcare, în spaţii neamenajate ca locuri de parcare sau pe căile de circulaţie (inclusiv 
în scopul efectuă ri i p lăţi i la automatele de plată); 

g) parcarea autovehiculului pe alt loc de parcare decât cel rezervat, în baza 
abonamentului; 

h) parcarea autovehiculului de către vizitatori pe locurile de parcare rezervate; 
i) ocuparea locurilor pentru parcare cu autovehicule avariate, mai mult de 30 de zile; 
j) ocuparea cu alt tip de autovehicule a locurilor de parcare rezervate încărcării 

autovehiculelor electrice sau cu autovehicule electrice care nu efectuează 

operaţiunea de încărcare a vehiculu lui; 
k) ocuparea locurilor de parcare cu autovehicule expuse pentru vânzare, în scopuri 

publ icitare sau comerciale; 
I) completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autovehiculelor, 

efectuarea de repa raţ ii , lucră ri de intreţi nere la autovehicule (de ex. - spălare , 

curăţare, umplere cu ulei sau carburant, etc.) sau utilizarea de substanţe inflamabile 
sau periculoase; 

6 



m) fumatul sau utilizarea focului deschis sub orice formă şi aruncarea gunoiului sau a 
deşeurilor în afara spaţilor amenajate din incinta sau din prejurul parcării; 

n) deteriorarea dotări lor parcării sau utilizarea în mod necorespunzător a bunurilor din 
incinta parcării ; 

o) desfăşurarea de diverse activităţi sau accesul pe acoperişul verde, a persoanelor 
neautorizate în incinta parcării ; 

p) lăsarea în parcare sau în autovehicule a animalelor de companie nesupravegheate; 
q) părăsirea autoturismului parcat cu motorul în funcţiune; 
r) accesul autovehiculelor fără plăcuţe cu numere de înmatriculare; 
s) nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor. 

(2) În cazul în care se pierde sau se deteriorează tichetul de acces cu cod de bare, 
conducătorul auto este obligat să achite tichetul contravenţional în suma de 50 lei la unul 
din automatele de plată situate la intrările pietonale în parcare. 

(3) În cazul pierderii sau deteriorării cardului de acces se va putea elibera un nou 
card contra taxei de 100 lei. 

Art.14 Pe lângă sanţiunile contravenţionale principale stabilite în prezentul Regulament, se 
pot aplica şi următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: 

a) blocarea accesului; 
b) anularea cardului de acces, respectiv a abonamentului. 

Art.15 Sancţiunile contravenţionale stabilite în prezentul Regulament se constată prin 
procese verbale de constatare şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale şi se pot aplica 
contravenienţilor , persoane fizice sau persoane juridice. 

Art.16 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii constatatori 
împuterniciţi ai Primarului Municipiului Sibiu. 

Art.17 Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde menţiun ile obligatorii ce 
trebuie prevăzute conform O.G. nr. 2/2001 cu modificările şi completări le ulterioare. 

Art.18 Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind reg imul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sectiunea 5. DISPOZITll FINALE ' . 
Art.1 9 S.P.A.D.P.P. Sibiu este exonerat de la plata despăgubirii ş i nu răspunde de 
securitatea sau de orice alte incidente cauzate persoanelor sau autovehiculelor, respectiv 
a bunurilor aflate în autovehicule, de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care 
s-a efectuat parcarea autovehiculului, staţionarea , respectiv rularea în interiorul parcării, sau 
datorită producerii unor calamităţi naturale, daunele provocate de mişcările barierelor sau 
de nepăstrarea distanţei dintre autovehicule. Aceste cazuri enumerate sunt exemplificative 
şi nu limitative. 
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Art.20 (1) în caz de coliziuni şi accidente în incinta parcării şi pe drumurile de acces se 
aplică O.U.G nr. 195/2002 şi H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei 195/2002. 

(2) Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cât şi altor autovehicule sau 
instalaţii de către conducătorii auto în timpul deplasării ori staţionării vor fi suportate de 
persoanele vinovate cu excluderea răspunderii S.P.A.D.P.P. Sibiu. 

Art.21 Parcarea supraetajată este supravegheată video. 

Art. 22 Parcarea supraetajată Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu, are un statut propriu 
şi nu sunt valabile tichetele el iberate de automatele stradale, tichetele de o zi , abonamentele 
emise conform H.C.L. 337/2018 

Art.23 Conducătorii auto au obligaţia de a citi şi de a respecta în totalitate prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării supraetajate. 

Art.24 La_Rărăsirea autovehiculului staţionat în incinta parcării conducătorul auto se va 
asigura c' portierele autovehiculului au fost închise şi că nu există bunuri de valoare la 
vedere. 

Vi~e~j,rlar, 
Conr{a ~qkor 

Directb„r, / 
Lucian Yi~n,tl'e 

Şef Serviciu Parcări , 

llia.Stoită 

Contabil Şef, 

Carmen Cal/di&t'etiu 
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Şef Serviciu Doru4iul Public, 
Daniel/~ 

Consil ier Juridic, 
Ralucat Zailer 
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Anexa nr. 1 

Hartă cu perimetrul delimitat de străzile Mihai Viteazu - Rahovei - Oştirii - Nicolae Iorga 
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