
     MINUTA
Dezbatere publica – 16.06.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în  administraţia  publică,  Primăria  oraşului  Tîrgu  Neamţ  a  supus  dezbaterii  publice
următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a
locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ

Întâlnirea publică a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Tîrgu
Neamţ, din str. Ştefan cel Mare, nr.62 in data de 16.06.2015, la ora 16:00.

La dezbatere au fost prezente 45 de persoane:

- Primar – Vasilică Harpa
- Viceprimar – Traian Humulescu
- Citymanager – Vasile Apopei
- 3 consilieri locali
- 2 reprezentanti ai SC Civitas 
- 6 reprezentanti ai mass media ( TVN, Mesagerul, ziartarguneamt.ro, Monitorul 

de Neamt, Est TV, Tele M Neamț
- 7 functionari publici
- 24 cetăteni

Anunţul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a fost adus la cunoştinţa
publicului în data de 25.05.2015, prin:
- postare pe site-ul primăriei
- afişare la sediul primăriei
- punere la dispoziţia cetăţenilor pentru studiere la Biroul nr.5 din cadrul primăriei
- transmitere la mass-media locala 
- transmis la administratorii asociatiilor de proprietari 

Dl. Primar

-  deschide ședința prezentând situația parcărilor din oraș.  

-  dă cuvântul dnei. consilier juridic, Fodor Natalia. 
 

Dna consilier juridic Fodor Natalia
-  prezintă Proiectul de Hotărâre. 
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-  tariful propus spre aprobare este de 85 lei pentru persoanele fizice  și 110 lei  

pentru persoanele juridice pe an. 
-  persoanele cu pensie sub salariul minim pe economie vor beneficia de reducere

de 50%. 
  

Dna Consilier Local – Maria Vranceanu

-  Întreabă dacă este posibil  ca un locatar  ce deține mai multe autoturisme să

poată deține mai multe locuri de parcare 

 -  Întreabă ce se întâmplă în cazul în care locurile de parcare ale locatarilor sunt

ocupate de mașinile unor firme. 

  
Dna Fodor:

-  Scopul  Regulamentului  este  de  a  oferi  cel  puțin  un  loc  de  parcare  fiecărui

cetățean.În cazul în care există un exces de locuri de parcare,se vor atribui mai multe

locuri de parcare pentru același apartament. 
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 -  În situația  în care la parterul imobilelor sunt spatii comerciale, sedii de firme,

sedii bancare, se vor atribui locuri limitate în funcție de suprafața disponibilă. 

  
  Dl. Primar
-  Autoritatea locală încearcă să identifice toate locurile de parcare existente sau

care pot fi amenajate în orașul Târgu Neamț. 

 -  Modernizarea parcărilor constă în asfaltare, iluminat public  și  marcaj cu nr de

înmatriculare. 

 -  În cazul persoanelor juridice se vor acorda locuri de parcare în funcție de nr. de

parcări disponibile 

 -  În cazul persoanelor fizice ce dețin mai multe autoturisme se va asigura un loc

de parcare pentru un vehicul,  urmând ca după ce se va asigura un loc de parcare

pentru toți, în limita locurilor disponibile, să se repartizeze și pentru celelalte vehicule. 

 -  Prima faza de amenajare va curprinde parcarea de la ApaServ până în spate la
Unirea. 
  

Dna. Luca Virginica- Președinte Asociatia de pensionari SOLIDARITATEA
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-  Prezintă situația unei dne. de pe str. Cuza Vodă căreia i-a fost blocată intrarea

în curte și nu a putut intra mașina cu lemne.

-  Propune ca toate intrările în curțile locatarilor să fie marcate. 

 -  Mașinile instituțiilor blochează parcările 

  
Cetatean

-  Cere lămuriri în legătură cu persoanele cu handicap 
 -  Probleme cu un vecin care ocupă două locuri de parcare 
 -  A solicitat locul de parcare cel mai aproape de scara

Dl. Primar
-  Persoanele cu handicap nu vor plăti loc de parcare. 
 -  Persoanele cu handicap vor avea prioritate  
 -  După ce va fi aprobat regulamentul, fiecare va avea un loc de parcare, plătind în
fiecare an taxa. 

 -  O comisie se va deplasa în teren pentru a lămuri apartenența locurilor 

  

Dna. Luca Virginica

-  Întreabă dacă mașina trebuie  să fie  pe  numele celui ce asistă persoana cu

handicap sau pe numele persoanei cu handicap 
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 -  Fiecare loc să fie personalizat cu numărul mașinii 

  
Dl. Ionel Ungurianu – Director S.C. Civitas Com SRL

-  Persoanele cu handicap au primul loc de lângă scară 

 -  Pentru a beneficia de loc de parcare, mașina trebuie să fie  folosită de către

persoana cu handicap 
  

Dna. Fodor

-  La procedura de atribuire sau la licitație nu vor putea participa persoanele ce

dețin garaj amplasat pe domeniul public sau privat al orașului, precum și deținătorii de

curte.

Cetatean
-  Întreabă cine are prioritate, persoanele fizice sau juridice

Dna. Fodor

-  Prioritate au persoanele juridice,  urmate de persoanele fizice  cu handicap  și

persoanele fizice.

Dl. Vasile Apopei -  Administrator Public 
-  Chiar dacă persoanele juridice au prioritate, nu înseamnă că toate locurile de

parcare le vor aparține, doar un număr limitat.
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Cetatean
-  Ce se întâmplă dacă locul este ocupat? 

 -  Dificultăți cu ieșirea mașinii din garaj și propune montarea unui indicator 

  
Dna. Fodor

-  Se va contacta administratorul parcării pentru a dispune măsura complementară

de blocare a roților mașinii

Dna. Luca.

-  Pe strada 9 mai, care nu este asfaltată, se parchează și se blochează intrările la

locatari.

Cetatean
-  pe Str. Panazol, se aglomerează parcarea, fiind si cresa si gradinita. Este sens

unic, dar nu se respectă.Circulă mașini de mare tonaj 

 - propune  Limitarea tonajului sub 3.5 t 
  

Dna – Barsan Raluca – Jurist SC Civitas Com SRL
-  Amendamente propuse: 
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 Indiferent unde este mașina înmatriculată, prioritate vor avea proprietarii

de  apartamente  cu  destinația  de  locuință,  chiar  și  cei  plecați  în

străinătate. 

 Veteranii de război, deținuții  politici, vor avea de asemenea prioritate  și

gratuitate. 
 Cererile de atribuire să meargă direct la operatorul de parcare 

 Va fi numită o comisie prin dispoziția primarului,  formată din 3 membri:

Președintele comisiei va fi un reprezentant al primăriei  și 2 reprezentanți

ai operatorului. 

 Orarul  de  funcționare  al  parcărilor:  Între  16:00  -   08:00  se  blochează

roțile, iar între 08:00 - 16:00 poate să parcheze oricine 

 Amenzile  să  nu  mai  fie  aplicate  de  către  poliția  locală,  ci  de  către

administratorul parcărilor 
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 Fiecare  parcare va fi  amenajată cu indicatoare în care vor fi precizate

orarul și măsura complementară de blocare a roților 

 De completat regulamentul cu anexe 

Cetatean

-  Nu este de acord cu orarul de funcționare

Dl. Consilier Local – Gheorghe Trofin

-  Amendament  la  art.  26.  Încălcarea  regulamentului  se  sancționează  cu

avertisment sau amendă. Operatorul să dețină o bază de date pentru a ține o evidență

a avertismentelor 
 - propune delegarea gestiunii către S.C. Civitas Com 
 -  Agreează  propunerea  că  toate  cererile  pentru  locuri  de  parcare  să  fie

soluționate de către operatorul de parcare. 

  
Dl. Ionel Ungurianu

-  Pentru parcarea temporară există parcările cu plată

Cetatean Amihailesei Mihai – Administrator Asociatia de proprietari VASILE
ALECSANDRI C2A

-  Propune  ca  tariful  să  fie  redus  cu  1/3  având  în  vedere  că  parcarea  este
asigurată doar 2/3 din timpul zilei. Tarif propus: 50 lei 

 -  Întărește ideea de a da prioritate persoanelor fizice și nu persoanelor juridice 
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Cetatean

-  Întreabă dacă parcările sunt securizate pe timp de noapte

Dna – Barsan Raluca – Jurist SC Civitas Com SRL 
-  Nu se poate asigura pază pe timp de noapte

Cetatean

-  Întreabă dacă parcările vor fi iluminate și supravegheate video

Dl. Primar

-  Confirmă că parcările vor fi iluminate și că se caută soluții pentru supravegherea

video

Cetatean Amihailesei Mihai

-  Având  în  vedere că asociațiile  de proprietari  cunosc  situațiile  cetățenilor,  la

repartizarea locurilor ar trebui să colaboreze cu administratorul parcărilor

Cetatean
-  Propune că timpul de folosire a parcării, de către alte persoane, să fie  de la
30min la 2h

Dna . Barsan Raluca – Jurist SC Civitas Com SRL - 
-  Compania Judeteana ApaServ va participa la licitatie

Cetatean Movila Ioan
-  Există 5 locuri de parcare care nu pot fi folosite din cauza unor borduri (în spate
la Intim) 

Dl. Primar
- Se va deplasa o echipa de la Biroul Investitii din cadrul Primariei pt. a vedea la fata

locului care este situatia si daca va fi cazul se va remedia 
  

Cetatean
-  Întreabă când vor începe să se depună dosarele
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Dna . Barsan Raluca – Jurist SC Civitas Com SRL
-  După  ce  va  fi  aprobat  regulamentul  în  forma  finală,  se  va  înforma  prin

intermediul mass media, pe internet, prin asociațiile de proprietari

Cetatean
- Propune anveloparea blocurilor

Dl. Primar

-  Momentan nu sunt fonduri, se așteaptă fonduri europene

Cetatean

-   Probleme cu acoperișul la blocul de pe centru

Intocmit.
 Insp. Cucoș Marius
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