
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind eliberarea de abonamente de parcare  pe raza orasului Breaza, in zona blocurilor

Având în vedere expunerea de motive nr.51015/19.01.2009, formulată de dl.Niculae Dragan, Viceprimarul 
orasului Breaza;
Luand act de: 
- raportul de specialitate nr.5907/22.04.2009 intocmit de dna.Sichim Elena, Sef Serviciu Financiar-Contabil din 

cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul de specialitate nr.5945/22.04.2009 intocmit de reprezentantul Biroului UATPM din cadrul Primariei 

orasului Breaza;
- raportul de specialitate nr.26214/20.04.2009 intocmit de dl.Hogea Ion;

- raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia 
mediului din cadrul Consiliului Local Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si 
privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.5946/22.04.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu:
- dispozitiile OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale HG 
nr.85/2003 – regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
- OUG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

In temeiul prevederilor  art.36, alin.(1) si  art.115, alin.(1) lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) 
din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

Art.1. Aproba conditiile obligatorii pentru solicitarea abonamentului de parcare pentru persoanele fizice:
a) dovada posesiei/proprietatii unui autoturism (copie talon);
b) domiciliul sau resedinta in orasul Breaza (copie CI/BI);
c) cerere scrisa;
d) dovada achitarii impozitelor catre bugetul local la zi (copie certificat fiscal). 

Art.2. Aproba conditiile obligatorii pentru solicitarea abonamentului de parcare pentru persoanele juridice, 
altele decat unitatile de alimentatie publica:
a) dovada posesiei/proprietatii unui autoturism (copie talon);
b) dovada detinerii sediului de firma sau a punctului de lucru in zona respectiva;
c) dovada achitarii impozitelor catre bugetul local la zi (copie certificat fiscal). 
d) cerere scrisa. 

Art.3. Aproba criteriile de eliberare a abonamentelor de parcare:
a) persoanele cu domiciliul in orasul Breaza beneficiaza de prioritate;
b) prioritatea acordarii abonamentelor de parcare se face in ordinea depunerii solicitarii, astfel:
1. – persoane fizice;
2. – persoane juridice.

Art.4. Abonamentele de parcare se elibereaza in limita numarului de locuri identificate si marcate in fiecare 
zona/cartier de blocuri, la care se adauga, dupa caz, formula: “un loc de parcare pentru un apartament” si pe baza 
dovezii achitarii sumei aferente perioadei de valabilitate a abonamentului (copie chitanta).



Art.5.  Persoanele care intra sub incidenta Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, au prioritate in acordarea locurilor de parcare si le vor folosi cu titlu gratuit  pe baza 
cardului-legitimatie eliberat de Primaria orasului Breaza.

Art.6. (1) Aproba inventarierea si marcarea tuturor spatiilor de parcare de pe raza orasului 
Breaza-zona blocuri, dupa urmatoarea formula:
a) cartier-zona/strada/numar-loc;
b) marcarea locurilor de parcare pentru care s-au eliberat abonamente se va face prin bulina 
galbena;

(2) Zonele de parcare identificate vor fi semnalizate cu indicator de atentionare.
Art.7. (1) Aproba urmatoarele taxe aferente perioadelor de abonament pentru locurile amenajate si marcate, 

dupa cum urmeaza:
A. persoanele fizice:
a) pentru o valabilitate a abonamentului de 3 luni suma de: 20 RON;
b)  pentru o valabilitate a abonamentului de 6 luni suma de: 40 RON;
c) pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni suma de: 80 RON;
B. persoanele juridice:
a) pentru o valabilitate a abonamentului de 3 luni suma de: 40 RON;
b) pentru o valabilitate a abonamentului de 6 luni suma de: 70 RON;
c) pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni suma de: 120 RON.

(2)  Aproba urmatoarele taxe aferente perioadelor de abonament pentru locurile neamenajate si nemarcate, 
dupa cum urmeaza:
A. persoanele fizice:
d) pentru o valabilitate a abonamentului de 3 luni suma de: 15 RON;
e)  pentru o valabilitate a abonamentului de 6 luni suma de: 25 RON;
f) pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni suma de: 50 RON;
   B.persoanele juridice:
d) pentru o valabilitate a abonamentului de 3 luni suma de: 25 RON;
e) pentru o valabilitate a abonamentului de 6 luni suma de: 40 RON;
f) pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni suma de: 80 RON.

Art.8. Aproba utilizarea abonamentelor de parcare in urmatorul interval orar: 
a) intre 15:00 – 08:00 – de luni pana duminica – cu obligatia ca abonamentul sa fie afisat la 
vedere (parbrizul autoturismului);
b) intre 08:00 – 15:00 – locul de parcare se considera liber, putand fi utilizat de orice posesor de autoturism.

Art.9. Abonamentul va cuprinde urmatoarele date: FATA – numarul de inmatriculare al 
autoturismului/perioada  de  valabilitate/numarul  chitantei  cu  care  s-a  achitat  abonamentul/numarul  locului  de 
parcare/strada/semnatura autoritatii emitente in original/stampila institutiei emitente in original/insemnele autoritatii 
emitente; VERSO – “Acest abonament de parcare este valabil in intervalul orar 15:00-08:00 de luni pana duminica. 
Pentru  reinoirea  abonamentului  posesorul  are  obligatia  de  a  solicita  in  scris  acest  lucru  cu  minimum 14 zile 
lucratoare inaintea expirarii termenului de valabilitate”.

Art.10. Prelungirea abonamentului si modificarea datelor autoturismului:
a) pentru reinoirea abonamentului posesorul are obligatia de a solicita in scris acest lucru cu 
minimum 14 zile lucratoare inaintea expirarii termenului de valabilitate;
b) in cazul modificarii datelor de autentificare a autoturismului (ex:schimbarea numarului de 
inmatriculare,  schimbarea  certificatului  de  inmatriculare,  achizitionarea  unui  alt  autoturism)  posesorul 
abonamentului de parcare are obligatia de a solicita eliberarea unui nou abonament.

Art.11. Constituie contraventie parcarea (oprirea interzisa si stationarea interzisa pe domeniul 
public) in intervalul orar 15:00-08:00 de luni pana duminica pe un loc de parcare marcat pentru care este eliberat un 
abonament.

Art.12. Sanctiunile pentru oprirea interzisa pe domeniul public, numai pentru zonele unde 
prezenta hotarare isi are obiectul (abonamente parcare) se aplica astfel:
- prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
aprobate prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica corespunzator.

Art.13. Constatarea opririi/parcarii neregulamentare se face de catre agentii constatatori ai 
Politiei Romane, Politiei Comunitare Breaza, Jandarmeriei Romane si imputerniciti ai Primarului orasului Breaza.



Art.14. Sumele incasate prin aplicarea prezentei hotarari constituie venit la bugetul local al 
orasului Breaza si se vor utiliza in exclusivitate pentru intretinerea, amenajarea sau modernizarea parcarilor din 
orasul Breaza.

Art.15.  Atribuirea  locurilor  de parcare  se  va realiza  in  etape,  in  functie  de delimitarea  si  identificarea 
locurilor de parcare.

Art.16. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica 
Locala:  Prefecturii  Prahova, Serviciului  Financiar-Contabil,  Biroului UATPM si Politiei  Comunitare  din cadrul 
Primariei orasului Breaza.

Presedinte de sedinta,         Contrasemneaza,
Consilier,                             Secretar,
Dan Bartusica                                  Elena Moldoveanu

Breaza, 30 aprilie 2009
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