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I.   REGULAMENT 
de organizare si functionare a sistemului de parcare cu 

plata in municipiul vatra dornei 
 

ANUL FISCAL 2016 
 

Prezentul Regulament se emite de catre Municipiului Vatra Dornei, in calitate de 
autoritate publica locala, in scopul asigurarii organizarii si functionarii parcarilor pe baza 
de tichete, abonamente si contracte de rezervare. 
CAP. I. DISPOZITII GENERALE. 
Art.1 (1) In sensul prezentului regulament parcarile sunt spatiile amenajate, delimitate 
prin marcaje orizontale, perpendiculare sau oblice fata de marginea partii carosabile a 
drumului si semnalizate prin indicatoare cu simbolul „parcare” P. 
          (2) Astfel cum au fost definite in alin.(1) se amenajeaza si in afara partii 
carosabile,delimitata prin linie continua aplicata pe intreaga lungime a zonelor de 
parcare, stabilite in concordanta cu prevederile O.U.G. Nr. 195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice si ale Regulamentului de aplicare a acesteia. 
Art.2 (1) Parcarile cu plata din Municipiul Vatra Dornei pot fi utilizate contra cost prin 
plata tichetului de parcare catre operatorii de serviciu, prin sistemului de taxare, 
abonamente, sau contracte de rezervare conform prezentului Regulament. 
           (2) Parcarile cu plata din Municipiul Vatra Dornei sunt cele nominalizate in Anexa 
Nr. 1 la Regulament. 
           (3)  Sistemul de parcare instituit este in sistem public si el nu poate face obiectul 
unei concesiuni sau instrainari catre terti. 
Art.3 Sistemul de parcare se aplica in Municipiul Vatra Dornei, prin serviciul de 
specialitate al Municipiului Vatra Dornei. 
CAP. II. PROGRAM DE FUNCTIONARE A PARCARILOR IN SISTEM DE 
PLATA. 
Art.4   Sistemul de parcare cu plata in Municipiul Vatra Dornei se aplica in spatiile 
special amenajate, enumerate in Anexa Nr. 1 la prezentul Regulament. 
Art.5 (1) Programul de functionare a parcarilor in sistem de plata este urmatorul : 
                a) De luni pana vineri in intervalul orar : 8:00-17:00 
                 b) Sambata, in intervalul orar : 8:00-16:00 
          (2) In afara programului stabilit potrivit alin. (1)si  duminica, parcarea este gratuita. 
          (3) In timpul programului stabilit potrivit alin. (1), pentru evenimente deosebite 
organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, cu o prealabila notificare a 
parcarilor solicitate, parcarea este gratuita. 
CAP. III. SISTEMUL DE PLATA. REGULI APLICABILE 
Art.6. - Sistemul de taxare a parcărilor cu plată din municipiul Vatra Dornei se bazează 

pe următoarele     principii: 
1.  taxei orare, 
2. tichetului de parcare de o zi, 
3. abonamentul de parcare, 
4. rezervarea locurilor de parcare prin contract, în cazul persoanelor juridice. 
5. in functie de tonajul autovehicului 
Art.7. - Regulile si taxele aplicabile pentru modalităţile de plată enumerate la art.6. sunt 

următoarele: 



A. PLATA TAXEI DE UTILIZARE A PARCARILOR 
(1) Taxa de utilizare a parcarilor se plateste in sistem de taxare, catre persoanele 
autorizate de catre primaria Municipiului Vatra Dornei. 
Taxele aferente utilizării parcărilor publice cu plată,  vor fi încasate prin : 
a) casieri special desemnaţi să elibereze tichete de parcare;  
b) abonament  lunar. 
B. TAXE SI MODALITATI DE PLATA PARCARI PERSOANE FIZICE 
   Nivelul taxelor pentru tichete si abonamente sunt cele prevazute in anexa 1, capitolul 
X-ALTE TAXE LOCALE,  pct.1 
C. ABONAMENTUL 
Pentru utilizarea parcarilor cu plata din Municipiul Vatra Dornei se emit la cerere 
abonamente 
pentru persoane fizice si persoane juridice. 
Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente: 
a) abonamentele sunt trimestriale, semestriale sau anuale. 
b) abonamentele se achizitioneaza de la sediul operatorului (Vatra Dornei, Strada Mihai 
Eminescu, nr.17, – Parter). 
c) preturile abonamentelor sunt cele cuprinse la Art.7 sectiunea B alin.(4) la prezentul 
Regulament; 
d) abonamentul, indiferent de tip, se elibereaza pentru un singur vehicul; 
f) în timpul parcarii, abonamentul se pozitioneaza în mod obligatoriu în interiorul 
vehiculului, pe 
bord, sub parbriz, preferabil în suport special, astfel încât toate elementele inscriptionate 
sa fie vizibile; 
g) abonamentele deteriorate sau pierdute se înlocuiesc, la cerere notificata în scris, cu 
plata 
contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere. 
h) abonamentul nu se elibereaza pentru vehicule a caror masa maxima autorizata 
depaseste 2,5 tone. 
D. REZERVAREA (PERSOANE JURIDICE) 
1. Rezervarea este permisa numai pentru vehiculele a caror masa maxim autorizata nu 
depaseste 2,5 tone. 
2. Rezervarea este permisa doar pentru autovehiculele apartinand persoanelor juridice 
care isi desfasoara activitatea in zona de parcare mentionata in adresa de solicitare. 
3. Pentru rezervarea locurilor de parcare solicitantul (persoana juridica) incheie cu 
operatorul sistemului de parcare un contract de rezervare. 
4. Pentru incheierea contractului de rezervare solicitantul (persoana juridica) trebuie sa 
depuna la sediul operatorului urmatoarele documente: 
• Copie certificat inregistrare societate 
• Cerere tip 
• Schita amplasament locuri parcare solicitate (scara 1:1000). 
5. Locul rezervat este indicat prin amplasare unui dispozitiv de rezervare conform 
anexei Nr.4 la prezentul regulament. 
6. Dispozitivul de rezervare se amplaseaza conform schitei de amplasament avizata de 
catre operatorul sistemului de parcare si trebuie sa aibe inscriptionate urmatoarele date: 
• Beneficiar 
• Conform contract nr............../........................... 
• Numar locuri 
7. Numarul locurilor de parcare abrobate se va face in functie de numarul solicitarilor 
din zona respectiva. 
CAP. IV. FACILITATI. GRATUITATI . 
Art.8 (1) Parcarile pot fi utilizate gratuit pentru stationarea autovehiculelor speciale, 



dotate conform legii cu echipamente de semnalizare sonora si optica, aflate in misiune, 
conform 
prevederilor legale in vigoare. 
(2) Parcarile pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehiculelor dotate special 
pentru persoanele cu handicap, posesoare a cardului - legitimatie eliberat de catre  
Compartimentul Transport al Municipiului Vatra Dornei. 
(3) In zonele de parcare se rezerva si se semnalizeaza prin marcaj specific 
locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap. 
(4) Parcarile cu plata din Municipiul Vatra Dornei vor putea fi folosite fara achitarea 
taxelor prevazute in prezentul Regulament, in situatia in care autoritatile administratiei 
publice locale organizeaza actiuni de interes public. 
(5) Parcarile cu plata din Municipiul Vatra Dornei vor putea fi utilizate fara achitarea 
taxelor prevazute in prezentul Regulament, in cazul executiei unor lucrari de utilitate 
publica in conformitate cu reglementarile legale. 
Art.9 Se acorda gratuitati urmatoarelor categorii : 
(1) Vehiculelor corpului diplomatic; 
(2) Vehiculelor de interventie (salvare, pompieri, politie, jandarmerie, Ministerul Justitiei, 
M.A.N., PolitiaLocala) aflate in misiune; 
(3) Autovehiculelor, nominalizate, apartinand urmatoarelor institutii de interes public: 
• Primaria Municipiului Vatra Dornei; 
• Prefectura judetului Suceava ; 
• Consiliul judetean Suceava; 
• Directia Generala a Finantelor Publice Vatra Dornei 
• Garda Financiara; 
• Garda de Mediu 
• Curtea de Conturi Suceava; 
• Reprezentantilor institutiilor guvernamentale; 
• Delegatiilor straine, nominalizate, la invitatia institutiilor de interes public. 
Gratuitatea se acordă în baza unei cereri aprobată de Primarul municipiului Vatra Dornei. 
CAP. V  CONTRAVENTII SI SANCTIUNI 
Art.10 (1) Constituie contraventie in baza art.2, alin(2), din O.G. Nr. 2/2001 savarsita de 
catre persoanelor fizice si juridice contraveniente, proprietari sau detinatori cu orice titlu 
ai vehiculului, 
urmatoarele fapte : 
a) Stationare pe locurile de parcare rezervate prin contract, semnalizate printr-un 
dispozitiv 
agreat de catre operatorul sistemului de parcare; 
b) Stationarea in spatiul de parcare fara tichet de parcare sau abonament; 
c) Stationarea in spatiul de parcare cu abonament expirat sau cu abonament eliberat 
pentru alt 
vehicul, sau cu depasirea timpului de stationare conferit de tichet; 
d) Modul de expunere a tichetului de parcare sau abonamentului nu a permis descifrarea 
elementelor de identificare. 
e) Rezervarea locurilor de parcare fara a detine contract de inchiriere incheiat cu 
operatorul 
sistemului de parcare. 
f) Vandalizarea aparatelor de autotaxare. 
Art.11 (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 400 lei 
pentru persoanele fizice si de la 400 la 600 lei pentru persoanele juridice faptele 
prezazute la Art.10, 
lit. a), b), c), d), e), si cu amenda de la 1000 la 2000 lei pentru faptele prevazute la 
Art.10, lit(f). 



Art.12 (1) Constatarea contraventiilor stabilite prin O.G. Nr. 2/2001 si intocmirea 
procesului verbal al contraventiei se face de catre imputerniciti prin dispozitie a 
primarului Municipiului Vatra Dornei. 
Art.13 (1) Pentru situatia in care contravenientul nu este de fata, se stabilesc urmatoarele 
reguli procedurale : 
a) Agentul constatator fixeaza pe parbriz Instintarea de plata din al carui continut 
trebuie sa rezulte fara echivoc fapta savarsita si sanctiunea respectiva . 
b) Proba savârsirii faptei se face cu fotografii realizate cu aparate foto digitale sau cu 
mijloace de înregistrare video, cu mentiunea datei si a orei, de catre o echipa formata din 
2 (doi) angajati ai Primariei Municipiului Vatra Dornei. 
Art.14 (1) Conform O.G. 2/2001 art 28 alin (1) contravenientul poate achita in termen de 
cel mult 48 de ore de la data luarii la cunostinta a procesului verbal, jumatate din 
minimul amenzii. 
Art.15 (1) In cazul in care contravenientul, nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa 
semneze procesul – verbal, comunicarea acestuia, precum si a instintarii de plata se face 
de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii conform 
O.G. 2/2001 Art.26 alin(3), comunicarea procesului verbal si a instintarii de plata se face 
prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliu sau la sediul 
contravenientului. 
(2) Potrivit prevederilor O.G. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
contravenientul poate achita amenda in termen de 15 zile de la data primirii prezentului 
proces – verbal. 
(3) In cazul neachitarii integral a amenzii aplicata, se va trece la executarea silita dupa 15 
zile de la primirea procesului verbal. 
(4) Impotriva procesului verbal, contravienentul poate face plangere in termen de 15 zile 
de la data primirii, la Judecatoria Vatra Dornei. 
(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice si juridice se fac venit la 
bugetul local. 
CAP. VI. DISPOZITII FINALE 
Art.16 (1) Operatorul nu raspunde de securitatea vehiculelor si a bunurilor aflate in 
acestea in perimetrul de taxare. 
Art.17 (1) Vehiculelor abandonate in parcarile cu plata li se vor aplica prevederile in 
vigoare aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local. 
Art.18 (1) Ocuparea locurilor de parcare din zona de aplicare a sistemului de taxare cu 
diferite obiecte este interzisa, obiectele vor fi ridicate de indata de catre operatorul 
sistemului de parcare, faptele sanctionandu-se conform prevederile in vigoare aprobate 
prin Hotarari al Consiliului Local. 
Art.19 (1) Prevederile prezentului Regulament se aplica si vehiculelor destinate 
aprovizionarii, transportului de marfa precum si serviciului de taximetrie, taximetrele 
sunt exceptate de la plata taxei de stationare numai in limita statiilor de taxi aprobate prin 
Hotarari ale Consiliului Local. 
Art.20 (1) Parcarea pe locurile marcate cu semnul international al persoanelor cu 
handicap se sanctioneaza conform prevederilor in vigoare. 
Art.21 (1) Prezentul Regulament, aprobat prin Hotarârea nr.______________________, 
poate fi modificat sau completat. 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu 
plata în Municipiul Vatra Dornei: 
Parcarile cu plata sunt cele nominalizate dupa cum urmeaza : 
 Parcari publice cu plata : 
 
  Str. Mihai Eminescu –  
  Str. Dornelor- 
  Str. Oborului - 
  Str. Garii – 
  Str. Vasile Litu -  
  Str. Republicii-locatiile: parcarea Hotel “Maestro” si  Complex hotelier”Bradul-
Calimani”,   
  Str. Parcului-locatiile: Hotel ‘’Veverita’’ si  partia ‘’Veverita’’ 
  Str. Pacii – locatia: baza de la partia”Parc” 
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II. REGULAMENT 
PRIVIND INCASAREA TAXEI DE ACCES  AUTOVEHICULE PE STRADA 

PIETONALA  PENTRU APROVIZIONAREA CU MARFA A 
 UNITATILOR COMERCIALE SI DE ALIMENTATIE PUBLICA 

   
 
 
 

 
                    Regulamentul se emite de catre Municipiului Vatra Dornei, in calitate de 
autoritate publica locala. 
                  Instituirea taxei si emiterea regulamentului de incasare se face ca urmare a 
solicitarii reprezentantilor legali ai societatilor care functioneaza pe strada pietonala 
Luceafarului si a persoanelor fizice si juridice care fac aprovizionarea pentru a primi 
acordul de acces- de scurta durata pe aceasta strada cu ocazia aprovizionarii cu marfa sau 
alte activitati legate de buna lor functionare. 
         ..   Scopul regulamentului pentru instituirea si incasarea taxei pe strada pietonala de 
acces pe strada pietonala stipulata in titlu este  asigurarea activitatii unitatilor  comerciale 
si de alimentatie publica in numar de 49, contribuabili ai  bugetului local persoane 
juridice  care functioneaza pe strada pietonala si nu au alta cale de acces la punctele de 
lucru pentru aprovizionarea cu marfa sau alte activitati legate de buna lor functionare in 
actul de servire a populatiei locale si turistilor. 
            Taxa se stabileste ca urmare a inregistrarii la registratura primariei a cererii de 
acces-declaratie-aprobare model anexat la prezentul regulament . Cererea cuprinde toate 
elementele necesare stabilirii taxei si nivelul accesteia si un exemplar xeroxat se da 
solicitantului dupa achitarea taxei la caserie. 
             Stationarea nu poate depasii ½ ora. 
             Accesul pe strada pietonala fara respectarea HCLM privind stabilirea  
impozitelor si  taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul fiscal 2013, declararea 
datelor de identificare si a tonajului neconform cu realitatea, stationarea nejustificata 
peste termenul de ½ ora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. Amenda se 
aplica de persoanele imputernicite de primar si cu respectarea O.G. nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contraventiilor. 
             Stabilirea taxei in conformitate cu declaratia solicitantului si HCLM privind 
stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul fiscal 2013 
este responsabilitatea referent Halip Cornelia  care va elibera acordul de acces dupa 
indeplinirea conditiilor  si va anexa la exemplarul nr.2 din dosarul referitor taxei o copie a 
chitantei. 



MUNICIPIUL VATRA DORNEI  
PRIMARIE VATRA DORNEI 
Nr………/………. 
 
 

CERERERE-DECLARATIE-APROBARE 
 privind accesul pe strada pietonala pentru aprovizionarea societatilor  

 
 
     

            Societatea comerciala/persoana fizica ………………….…....…, CUI/CIF/CNP
…….……………..,  cu sediul/ domiciliul in Romania-judetul/………………………..., 
localitatea ………………,  strada……………..., nr. ….., bl. ………., sc. …., ap. ……., 
tel/fax……………………………..,  reprezentat al …………………..…………………, 
in calitate  asociat / administrator /delegat  etc. …………., identificat cu actul de 
identitate BI/CI/P seria ….., nr.  ………., CNP …….……………,   cu sediul/ domiciliul 
in Romania-judetul / …………..…………….., localitatea……….…………...,
strada…………………...…..., nr. ….., bl. ………., sc. …., ap….. tel……...…………….,  
            solicit aprobarea pentru accesul pe strada pietonala pentru aprovizionarea 
societatii …………………….. cu autovehiculul marca……………, 
nr.inmatriculare………… si cu tonaj de pana la o tona inclusiv / intre 1-2 tone inclusiv. 
           Am luat cunostinta ca accesul fara plata taxei stabilite prin HCLM, declaratia 
neconforma cu realitatea privind datele de identificare si tonajul autovehicolului si 
stationarea nejustificata peste termenul de ½ ora constituie contraventie si se sanctioneaza 
cu amenda aplicata de persoanele imputernicite de primar si cu respectarea  
O.G.nr.2/2001   privind regimul juridic al contraventiilor. 
 
        Data…………..                                Nume si prenume solicitant………………….. 
                                                                  Semnatura olografa………………………….. 
 
 
 
Nivelul stabilit pentru  taxa conform declaratiei ……………… 
Achitat cu chitanta nr…………../……………..anexata la prezenta. 
 
                                                                 Reprezentant primarie 
                                                                 Numele si prenumele…………………………… 
                                                                  Semnatura  
 


