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ANEXA NR. 2 LA H.C.L. nr. 192 / 2019 

 

 

REGULAMENT 

De organizare și funcționare a parcărilor publice cu tarifare orară, cât și procedura de 

atribuire a locurilor în parcările publice de reședință în municipiul Drobeta-Turnu 

Severin. 

 

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. – (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar pentru administrarea 

parcărilor publice, raporturile dintre administratorul parcărilor publice și utilizatorii acestora, 

în conformitate cu reglementările, cu modificările si completările ulterioare, prevazute în: 

O.G. nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public de interes local, H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementarilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local, Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, Legea contabilitătii nr. 82/1991 actualizată, Legea nr. 227/2015 privind codul 

fiscal, Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, Legea nr. 155/2010 a Poliției 

Locale, Normativele de proiectare al parcărilor C 79/80 si P 132/93, Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale. 

(2) Administrarea parcărilor publice, mai exact raporturile dintre administratorul parcărilor 

publice și utilizatorii acestora se supun prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată și actualizată 2018. 

 

(3) Prezentul regulament are ca scop descurajarea parcărilor în zonele centrale poluate și pe 

rutele transportului public, precum și fluidizarea traficului, reducerea timpului de călătorie şi 

creşterea siguranţei în trafic. 

 

Art. 2 - Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul 

public al municipiului Drobeta-Turnu Severin, reprezintă cadrul juridic care definește 

raporturile dintre Consiliul Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin și utilizatorul 

autovehiculului care ocupă domeniul public în scopul parcării curente a autovehiculelor, al 

parcărilor cu taxa și al parcărilor ocazionale. 

 

Art. 3. - Regulamentul se aplică pe sectoarele domeniului public aparținând Municipiului 

Drobeta-Turnu Severin. 
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Art. 4. - În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc după 

cum urmează: 

 

a) zona de staționare - sector al domeniului public destinat staționării autovehiculelor, 

delimitată prin marcaj rutier longitudinal, aflată între partea carosabilă a drumului și 

zona pietonală; 

b) parcare - sector al domeniului public amenajat sau neamenajat, semnalizat 

corespunzător, utilizat în scopul staționării autovehiculelor, având funcțiuni și regim 

de utilizare identic cu ale zonei de staționare; 

c) parcare publică - totalitatea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public al 

municipiului Drobeta-Turnu Severin; 

d) oprire - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel 

mult 5 minute; 

e) staționare - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durata mai 

mare de 5 minute; 

f) proces–verbal de constatare a contravenției - act emis de agentul constatator prin care 

se constată săvârşirea unei contravenţii; 

g) autovehicul - vehiculul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum; 

h) parcarea curentă a autovehiculelor - oprirea sau staționarea în mod obișnuit a unui 

vehicul într-o parcare publică în unitatea administrativ-teritorială în care se află sediul, 

domiciliul sau reședința utilizatorului; 

i) drumuri publice - drumuri de utilitate publică și/sau de interes public destinate 

circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale 

economiei, ale populației și de apărare a țării; acestea sunt proprietate publică și sunt 

întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal constituite; 

j) drumuri - căi de comunicație terestră special amenajate pentru circulația vehiculelor și 

a pietonilor. Fac parte integrantă din drum: ampriza si zonele de siguranță, podurile, 

podețele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, 

construcțiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de 

parcare, oprire și staționare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutieră și 

alte dotări pentru siguranța circulației, spațiile de serviciu sau control, spațiile cuprinse 

în triunghiul de vizibilitate din intersecții, spațiile cuprinse între autostrada și/sau drum 

si bretelele de acces, terenurile și plantațiile din zona drumului, mai putin zonele de 

protecție; 

k) taxa de parcare - reprezintă contravaloarea serviciului public datorată autorității 

publice locale în conformitate cu prezentul  Regulament pentru ocuparea domeniului 

public de către un autovehicul; 

l)  loc de parcare - spațiul din parcare sau din zona de staționare delimitat prin marcaj 

rutier; 

m) parcări publice cu plată - parcări amenajate pe domeniul public al municipiului 

Drobeta-Turnu Severin, destinate staționării pe timp limitat a autovehiculelor pentru 

care ocupanții au obligația achitării unei taxe de parcare, stabilită prin hotarârea 

consiliului local, semnalizate prin indicatorul parcare „P” însoțit de panoul adițional 

care conține cuantumul taxei și modalități de achitare; 
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n) locuri de parcare rezervate pentru persoane cu handicap - locuri amenajate în parcările 

publice, semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu handicap inscripționate 

cu semnul internațional pentru persoane cu handicap; 

o) marcaj rutier - modalitate de delimitare a terenului destinat parcărilor și locurilor de 

parcare conform normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare 

p) utilizatori – persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care 

au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule 

înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv 

persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în 

proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule 

înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini. 

 

Art. 5. - Oprirea/staționarea/parcarea autovehiculelor în parcările publice din municipiul 

Drobeta-Turnu Severin se face cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

 

 

CAPITOLUL 2. ADMINISTRAREA PARCĂRILOR PUBLICE 

 

Art. 6. - Administrarea serviciilor publice de parcare se face în scopul asigurării creșterii 

capacității de preluare a traficului, a îmbunătățirii condițiilor de deplasare pentru vehicule și a 

creșterii gradului de siguranță a participanților la trafic. 

 

Art. 7. - Pe domeniul public se disting următoarele tipuri de parcări: 

- parcare curentă pe domeniul public de reședință, pe bază de abonament; 

- parcarea curentă pe domeniul public cu plată, semnalizată cu indicator „Parcare cu 

Plată”; 

 

Art. 8. - Utilizatorii serviciilor publice de parcare au următoarele drepturi: 

 

- acces neîngradit la informațiile publice privind serviciile de administrare a parcărilor 

publice aparținând domeniului public al municipiului Drobeta-Turnu Severin; 

- beneficiază de prevederile hotarârilor, dispozițiilor și deciziilor cu privire la serviciile de 

administrare a parcărilor publice. 

 

Art. 9. - Utilizatorii parcărilor publice au următoarele obligații: 

 

- să respecte indicatoarele, marcajele și normele de utilizare a spațiului de parcare; 

- să păstreze curățenia și ordinea la locul de parcare; 

- să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin închiderea geamurilor, încuierea 

ușilor, a capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea în funcțiune a 

sistemului antifurt în raport de dotările tehnice ale autovehicului; 

- să nu execute în perimetrul parcării publice lucrări de reparații si întreținere a 

vehiculelor; 

- să nu ocupe ilegal locurile de parcare cu autovehicule defecte sau cu alte obiecte; 
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- să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcării ca 

urmare a unor manevre greșite; 

- să respecte prevederile regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea 

autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin; 

- tichetul eliberat de parcometru se va afişa în mod obligatoriu la loc vizibil, pe bordul 

autovehiculului. 

 

Art. 10. - În caz de producere de eventuale daune, furturi, incendii la vehicule în zonele de 

parcare publică,  administratorul parcărilor nu răspunde juridic. 

 

Art. 11. - Salubrizarea parcărilor publice se va efectua de către operatorii serviciului de 

salubrizare. 

 

Art. 12. - (1) Se interzice închiderea, depozitarea sau lăsarea de materiale ori obiecte în 

parcările publice sau alăturate acestora. 

 

(2) Se interzice conducătorului autovehiculului și pasagerilor ca în timpul opririi sau 

staționării să deschidă sau să lase deschise ușile acestuia ori să coboare fără să se asigure că 

nu creează un pericol pentru circulație. 

SECȚIUNEA 2.1. PARCARE CURENTĂ PE DOMENIUL PUBLIC ÎN PARCĂRILE 

DE REȘEDINȚĂ, PE BAZĂ DE ABONAMENT. 

 

A.  OBIECTUL ATRIBUIRII 
 
Art. 13. – Prezentul regulament stipulează procedura de atribuire/licitare a locurilor de 

parcare amenajate în parcările de reşedinţă, precum şi modul de organizare a acesteia. 
 
Art. 14. - Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate în parcările de 

reşedinţă amenajate în municipiul Drobeta-Turnu Severin, situate la mai puţin de 50 m de 

frontul imobilelor utilizate de locatari, dar în funcţie de configuraţia perimetrului de 

amplasare, putându-se depăşi această limită. 

 
 
Art. 15. - În cazul în care la parterul imobilelor de locuit sunt amenajate şi funcţionează 

complexe comerciale, locurile de parcare amenajate se vor atribui astfel încât acestea să poată 

fi folosite alternativ atât de locatari, cât şi de clienţii complexurilor comerciale. 

 

B. DISPOZIŢII TRANZITORII 
 
Art. 16. - În parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai 

proprietarilor/utilizatorilor de autoturisme/autoutilitare cu excepția autovehiculelor destinate 

transportului de mărfuri și a celor care au lungimea mai mare de 5 m, precum și a 

autovehiculelor de transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune. 
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Art. 17. - Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite/licitate numai după 

amenajarea, trasarea, semnalizarea şi numerotarea acestora, prin grija Direcției Tehnice din 

cadrul Primăriei Drobeta-Turnu Severin. 

 
Art. 18. (1) - În parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare 

apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, la tariful stabilit prin Hotărâre a 

Consiliului Local sau la tariful licitat, cu excepţia persoanelor care deţin garaje. 

(2) - Pentru un autoturism/autoutilitară se poate atribui doar un singur loc de parcare în 

folosință, în parcările de reşedinţă din municipiul  Drobeta-Turnu Severin. 
 

 

Art. 19. - Deţinerea unui autoturism/autoutilitară (conform art. 16) în proprietate, în leasing, 

prin contract de închiriere sau comodat este condiţie obligatorie pentru a participa la 

procedura de licitaţie privind atribuirea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă. 

 

Art. 20. - În situaţiile în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul de locuri amenajate în 

parcarea de reşedinţă sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi 

locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică. Preţul de pornire la licitaţie îl reprezintă 

tariful de bază stabilit prin hotărâre a Consiliului Local. 

 

Art. 21. - Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare 

situat în parcarea de reşedinţă. 

 

Art. 22. - Atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă şi eliberarea abonamentelor tip 

reşedinţă se va face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente sau persoanelor juridice 

proprietare ale unor apartamente în imobilele arondate acestor parcări. 

 
 
Art. 23. - Nu pot participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare de reşedinţă 

persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/rezidenţa, precum şi persoanele juridice care 

nu pot dovedi calitatea de proprietar/chiriaş al unui apartament, în imobilele arondate parcării 

de reşedinţă respective. 

 
Art. 24. - În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de 

parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru locatarii din imobilele apropiate 

care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora, sau se pot atribui mai multe 

locuri de parcare pentru acelaşi apartament cu condiţia achitării tarifului aferent. 

 
Art. 25. - Abonamentele tip reşedinţă asigură folosirea locului de parcare de la ora 16

00
 până 

la ora 08
00

. Deţinătorul unui abonament va putea folosi parcarea şi între orele 08
00

 şi 16
00

 fără 
să achite o taxă suplimentară, dar în cazul în care parcarea rămâne liberă, aceasta poate fi 
folosită de o altă persoană, între orele 08

00
 - 16

00
. 

 
Art. 26. - Abonamentele se vor elibera de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu 

Severin, prin Direcția Patrimoniu, pe perioada stabilită pentru zona respectivă, numai după 
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achitarea tarifului aprobat de Consiliul Local sau a preţului licitat, după caz, aferent perioadei 

de valabilitatea a abonamentului. 

 
 
Art. 27. (1) - În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit un loc de parcare nu achită tariful 

aferent în termen de 10 de zile de la data atribuirii locului, va pierde locul de parcare atribuit.  
(2) – După eliberarea locului de parcare, acesta se poate atribui altor persoane, la solicitarea 

scrisă a acestora, în ordinea înregistrării cererilor de după eliberarea locului. 

  
Art. 28. - Abonamentele tip reşedinţă se vor elibera pe o perioadă de 12 luni. În cazul 

persoanelor care se prezintă ulterior procedurii de atribuire, abonamentele se pot elibera şi pe 

perioade mai mici de 12 luni, cu condiţia ca acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi 

posesorii de abonamente din zona respectivă. 

 
Art. 29. –  (1) În parcările de reşedinţă se atribuie, la cerere, în mod gratuit şi cu prioritate, 

locuri de parcare: 

a) Persoanelor încadrate cu handicap grad I – grav (deficiență gravă) cu sau fără 

asistent personal, grad 2 – accentuat (deficiență accentuată), codurile 1 (fizic), 2 

(somatic), 4 (vizual), 7 (asociat), 9 (boli rare), doar cazurilor cu deficiențe grave 

locomotorii în care deplasarea se efectuează cu foarte mare dificultate, cum sunt: G20, 

G81, G82, G83, M16, M17, M45, Z89; 

b) veteranilor de război dacă dovedesc cu documente aceste apartenenţe.  

(2) Gratuitatea se va menţiona pe acest tip de abonament, conform art. 16 și art. 19 din 

prezentul Regulament. 

 

Art. 30. - Abonamentele vor fi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului pentru 

identificare în caz de control. 
 
 

C. INSTRUCTIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE 

ATRIBUIRE/LICITAȚIE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE 

REȘEDINȚĂ 

 
Art. 31. - În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de 

reşedinţă solicitanţii vor depune la sediul Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Drobeta-

Turnu Severin următoarele documente: 
 

a) Cerere (vizată de către Asociaţia de proprietari/locatari din care fac parte, dacă este 

cazul);  
b) Documente privind domiciliul/rezidenţa/sediul societăţii: copie B.I./C.I. şi actul de 

proprietate, contract de închiriere avizat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, pentru cele 

încheiate cu persoane fizice, în imobilul aferent Asociaţiei de proprietari/locatari, certificat de 

înregistrare pentru persoanele juridice, act constitutiv al societăţii, act de donaţie sau 

moştenire, după caz;  
c) Copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului/ autoutilitarei;  
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d) Documente privind dreptul de utilizare a autoturismului/ autoutilitarei: contract de 

leasing, contract de comodat auto, procură auto etc;  
e) Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor 

şi taxelor locale, eliberat de Direcţia Taxe si Impozite din cadrul Primăriei municipiului 
Drobeta Turnu Severin, din care să reiasă că toate obligaţiile fiscale sunt achitate la zi;   

f) Certificat de încadrare într-o grupă de handicap locomotor a unui membru al 

familiei solicitantului cu domiciului la acea adresă, dacă este cazul;  
g) Acte doveditoare că este veteran de război și/sau văduvă;  
h) Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public. 

 
Art. 32. - Prin publicarea la afișierul de la sediul Primăriei Drobeta-Turnu Severin și pe 

paginile oficiale de social media ale instituției, precum şi prin intermediul Asociaţiilor de 

proprietari/locatari, locatarii vor fi anunţaţi cu privire la termenul limită până la care se vor 

depune cererile precum şi conţinutul documentelor necesare în vederea participării la 

procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă arondate 

imobilului, precum si tariful anual aprobat de Consiliul Local. 

 
 
Art. 33. - Documentele se vor depune în perioada stabilită şi făcute publice prin anunţul afişat 

la fiecare scară a blocurilor, iar cele depuse după această dată nu vor fi analizate de comisie 

pentru şedinţa de atribuire. 

 
Art. 34. - După primirea documentelor, Primăria municipiului Drobeta-Turnu Severin va 

înştiinţa prin afişare pe site-ul instituţiei, la scara imobilelor arondate, prin Asociaţiile de 

proprietari/locatari, sau prin mass media, după caz, despre data, ora şi locul în care va avea 

loc procedura de atribuire/licitaţie, precum şi de numărul de locuri amenajate în parcarea de 

reşedinţă aferentă imobilului/imobilelor din care fac parte. 

 

Art. 35. - Odată cu întocmirea listelor cu solicitanţii locurilor de parcare, Asociaţiile de 

proprietari/locatari din zona parcării în cauză, vor putea nominaliza câte o persoană 

reprezentantă care va face parte din Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, în 

calitate de observator, fără drept de vot, cu specificarea numelui, prenumelui, adresei de 

domiciliu şi numărului de telefon, precum şi a înlocuitorului acesteia. 

 

Art. 36. - Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a informa locatarii cu privire la 

data, ora şi locul în care se va desfăşura procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare. 

 

Art. 37 – Procedura anterior expusă se aplică și în cazul instituțiilor publice, solicitările 

acestsora fiind adresate către și soluționate de Primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin. 
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D. PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAȚIE A LOCURILOR DE 

PARCARE DIN PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ 
 

Art. 38. - Comisia de atribuire/licitaţie va fi numită prin Dispoziţie a Primarului şi va fi 

formată din 5 (cinci) persoane dintre care cel puțin două vor reprezenta Direcția Tehnică și 

Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Drobeta-Turnu Severin. 

 

Art. 39. (1) - Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza unitar, pentru fiecare locaţie în 

parte. 

(2) - La data, ora şi locul anunţat la procedura de atribuire/licitaţie vor fi convocați toţi 

membri comisiei de atribuire/licitaţie, precum şi solicitanţii sau reprezentanţii acestora 

(persoane juridice). 

(3) - Comisia lucrează în mod valid cu 3 membri prezenţi, iar deciziile se iau cu majoritatea 

membrilor comisiei prezenți. 

 

Art. 40. - Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi în 

conformitate cu art. 31 din prezentul Regulament până în ziua precedentă organizării şedinţei 

de atribuire/licitaţie şi va întocmi lista cu solicitanţii acceptaţi să participe la procedura de 

atribuire/licitaţie, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate 

documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament. 

 

Art. 41. – Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Drobeta-Turnu Severin va stabili pe baza 

solicitărilor de amenajare și/sau atribuire a parcărilor de reședință, numărul de locuri care 

urmează a fi atribuite/licitate pentru asociaţia de proprietari/locatari, respectiv pentru fiecare 

imobil din cadrul asociaţiei, cu asigurarea rezervărilor stabilite de lege pentru persoanele cu 

handicap locatari ai asociaţiei respective. 

 

Art. 42. – La începutul şedinţei de atribuire/licitare a locurilor de parcare de reşedinţă 

amenajate în zona respectivă, preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va prezenta 

prevederile regulamentului, va anunţa numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă 

aferentă Asociaţiei pentru care se desfăşoară procedura, numărul de solicitanţi admişi la 

procedură, va nominaliza persoanele a căror documente nu au fost conforme cu regulamentul, 

va explica modul de desfăşurare a procedurii şi va anunţa locurile de parcare atribuite cu 

prioritate persoanelor menţionate la art. 29. 

 

Art. 43. - Procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare de reşedinţă se va desfăşura 

respectându-se următoarea ordine de priorităţi, astfel:  
 

I.A. - persoane fizice domiciliate/rezidente în municipiul Drobeta-Turnu Severin, 

proprietare ai unui apartament situat în imobilul arondat parcării de reşedinţă care deţin în 

proprietate sau sunt înscrise ca utilizator în certificatul de înmatriculare al unor 

autoturisme/autoutilitare înmatriculate la adresa de domiciliu. 
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I.B. - persoane juridice / persoane fizice autorizate, proprietare ale unui autoturism/ 

autoutilitară înmatriculat la sediul social al acestora arondat parcării de reşedinţă , dacă sediul 

coincide cu adresa de domiciliu a reprezentantului legal al societăţii/persoanei fizice 

autorizate.  
* În cazul în care un loc de parcare este solicitat de către o persoană/persoane prevăzute 

la punctul I.A şi o persoană/persoane prevăzute la punctul I.B atribuirea se va face prin 

licitaţie publică. 

** Persoanele fizice care utilizează un autoturism/autoutilitară proprietatea unei 

persoane juridice/persoană fizică autorizată, vor putea fi admişi la procedura de 

atribuire/licitare, în baza împuternicirii proprietarului, cuantumul taxei fiind cel aplicat 

persoanei juridice/persoanei fizice autorizate, stabilit prin H.C.L.  
II. persoane fizice domiciliate/rezidente, proprietare ale unui apartament situat în 

imobilul arondat parcării de reşedinţă şi care deţin în proprietate un autoturism/ autoutilitară 

înmatriculat la o altă adresă din România sau din străinătate.  
III. persoane fizice/fizice autorizate/juridice domiciliate/rezidente/sediul firmei în zona 

de parcare şi care solicită loc de parcare pentru al doilea autoturism/ autoutilitară proprietate.  
*** În cazul în care un loc de parcare este solicitat de către cel puţin o persoană fizică 

şi una juridică prevăzute la punctul III atribuirea se va face prin licitaţie publică, iar licitaţia 

va începe de la tariful stabilit prin H.C.L.  
 

Art. 44. - În categoria entităților persoane juridice intră şi cabinetele de avocat, cabinetele 

notarilor, cabinetele medicale şi altele asemenea. 

 

Art. 45. – Taxa minimă de utilizare a unui loc de parcare în municipiul Drobeta-Turnu 

Severin este stabilită prin H.C.L., pentru fiecare utilizator persoană fizică (preţ pornire 

licitaţie).  

 

Art. 46. - Persoanele care nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţată şedinţa de 

atribuire/licitare, pierd dreptul de prioritate asigurat la art. 29. Acestea se pot prezenta ulterior 

la sediul Direcției Patrmoniu din cadrul Primăriei Drobeta-Turnu Severin şi li se va atribui 

câte un loc de parcare din cele rămase neatribuite în parcarea de reşedinţă aferentă 

domiciliului, la solicitarea scrisă a acestora în ordinea cererilor înregistrate după şedinţa de 

atribuire. 

 

Art. 47. – (1) Sumele încasate din tarifele aferente parcărilor de reşedinţă nu se mai restituie, 

în cazul în care, după atribuirea unui loc de parcare şi eliberarea abonamentului, persoana 

renunţă la locul de parcare atribuit sau pierde dreptul de proprietate asupra autoturismului; 

(2) - Sumele încasate din taxarea parcărilor cu plată și din parcările de reședință vor fi folosite 

exclusiv în scopul creării unor noi locuri de parcare, cât și pentru întreținerea celor existente. 

 

Art. 48. - În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă 

Asociaţiei de proprietari/locatari este mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la 



 

                          UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

                            MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 

                     Strada Maresal Averescu Nr.2 Drobeta Turnu Severin 

                               Telefon: 0252.31.43.79   Fax: 0252.31.63.17 

                            E-mail: biroulcomunicare@primariadrobeta.ro 

 

 

10 

procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful de bază pentru 

parcările de reşedinţă, stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local. 

  

Art. 49. - În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă 

Asociaţiei de proprietari/locatari este mai mic decât numărul de solicitanţi, atribuirea 

locurilor se va face prin licitaţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte. 

 

Art. 50. - Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire la licitaţie de 

la care începe strigarea, respectiv tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin 

hotărâre a consiliului local, cu precizarea pasului de supralicitare stabilit, respectiv 5 lei/an. 

 

Art. 51. - Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive care 

trebuie să respecte condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei. 

 

Art. 52. - Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele 

comisiei anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima 

sumă. 

 

Art. 53. - Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la atribuirea tuturor 

locurilor de parcare disponibile, aferente imobilului sau asociaţiei pentru care s-a organizat 

procedura. 

 
Art. 54. (1) - După anunţarea de către preşedintele comisiei a tuturor solicitanţilor cărora li s-

au atribuit locuri de parcare, se declară închisă procedura de atribuire/licitare, în urma căruia 

se întocmeşte procesul - verbal care se semnează de către membrii comisiei de 

atribuire/licitaţie şi de către solicitanţii care au participat la procedură. 

(2) - Listele cu persoanele admise pentru a participa la respectiva procedură, completată de 

comisie cu locul atribuit, codul parcării şi semnătura solicitantului, va fi anexă la procesul 

verbal. 

(3) – După organizarea ședinței de atribuire/licitare la o parcare, locurile rămase neadjudecate 

se vor atribui direct în ordinea cererilor depuse la Serviciul Comercial din cadrul Direcției 

Patrimoniu, pentru parcarea respectivă. 

 
Art. 55. - Procesul-verbal împreună cu documentele care au stat la baza organizării 

procedurii de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă, se arhivează la 

Primăria municipiului Drobeta-Turnu Severin. O copie a procesului verbal se poate transmite 

şi asociaţiei de proprietari/locatari, la solicitarea acesteia. 

 

 

SECȚIUNEA 2.2. PARCARE CURENTĂ PE DOMENIUL PUBLIC CU PLATĂ, 

SEMNALIZATĂ CU INDICATORUL „PARCARE CU PLATĂ”. 
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Art. 56. - Parcările curente pe domeniul public cu plată, semnalizată cu indicator „Parcare cu 

Plată” sunt parcările amenajate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și sunt 

descrise în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament. 

 

 

SECȚIUNEA 2.2.1. TAXELE ȘI METODELE DE TAXARE PENTRU PARCAREA 

CURENTĂ PE DOMENIUL PUBLIC CU PLATĂ, SEMNALIZATĂ CU 

INDICATORUL „PARCARE CU PLATĂ” 

 

Art. 57. - Plata staționării în parcările curente pe domeniul public cu plată, semnalizată cu 

indicatorul „Parcare cu Plată” se realizează:  

(1) prin transmiterea unui mesaj SMS, de pe telefonul mobil către un număr scurt format 

din 4 cifre, în rețelele de telefonie mobilă, număr indicat pe panourile de parcare cu 

plată sau printr-o aplicație dedicată cu card bancar; 

(2) prin intermediul unor stații de plată fără operator (parcometre) destinate colectării 

plăților aferente parcării, prin cash sau card; 

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în intervalul orar 8.00 – 16.00, cu excepția zilelor 

de sâmbătă și duminică când parcarea este fără plată; 

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul zonei Piața Mircea, unde acest interval orar 

cu plată este valabil și în zilele de sâmbătă și duminică; 

(5) Tarifele de taxare sunt cele precizate în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din 

prezentul Regulament. 

 

Art. 58. - Administrarea parcărilor curente cu plată implică instalarea pe serverul 

administratorului a unei aplicații software care înregistrează solicitările, gestionează baza de 

date, generează rapoarte în timp real și monitorizează întregul sistem. 

Se va putea vizualiza, în această aplicație, în orice moment, situația plății taxei prin SMS sau 

card bancar. 

 

Art. 59. - Pentru funcționarea sistemului este necesară încheierea unor contracte cu operatorii 

economici care prestează servicii cu plata prin SMS și aplicație prin card bancar. 

 

Art. 60. - Taxa aplicată pentru parcarea cu plată este cea aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin privind taxele și impozitele locale include și 

costurile operatorului. 

 

Art. 61. - Controlul plății locurilor de parcare se face de către polițiștii locali și agenții 

constatatori, împuterniciți de către Primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, care vor 

verifica plata prin intermediul unor dispozitive tip PDA / Smartphone, introducând numărul 

de înmatriculare al autoturismului, sistemul returnându-le informațiile complete despre ultima 

plată efectuată pentru respectivul autovehicul și situația acestuia. 

 

Art. 62. - Plata prin SMS se realizează prin efectuarea următoarelor operațiuni: 



 

                          UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

                            MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 

                     Strada Maresal Averescu Nr.2 Drobeta Turnu Severin 

                               Telefon: 0252.31.43.79   Fax: 0252.31.63.17 

                            E-mail: biroulcomunicare@primariadrobeta.ro 

 

 

12 

a) se trimite de pe un telefon mobil un mesaj text cu numărul de înmatriculare al 

autovehicului și corespondentul timpului la numărul de telefon indicat pe panourile de 

informare, amplasate în parcările cu plată; 

b) într-un interval de timp foarte scurt (secunde), clientul primește confirmarea operației 

prin SMS, în sensul că s-a plătit parcarea pentru autovehiculul respectiv, indicându-se 

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

 

Art. 63. - Autovehiculele al căror gabarit longitudinal depășește 1 loc normal de parcare, vor 

fi taxate pentru 2 locuri de parcare, iar cele ce depășesc 2 locuri de parcare vor fi taxate pentru 

3 locuri de parcare, în parcarea cu plată cu condiția ca acestea să nu obstrucționeze circulația 

vehiculelor pe sectorul de drum respectiv. 

 

Art. 64. – (1) Abonamentele pentru locurile de parcare curente pe domeniul public cu plată 

asigură folosirea locului de parcare de la ora 08
00

 până la ora 16
00

; 

 

(2) Abonamentele se vor elibera de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, prin 

Direcția Patrimoniu, pe perioada stabilită pentru zona respectivă, numai după achitarea 

tarifului aprobat de Consiliul Local; 

 

(3) Tichetele și abonamentele de parcare sunt valabile, în limita timpului de parcare plătit, în 

toate parcările publice cu plată orară din Municipiul Drobeta-Turnu Severin; 

 

(4) Valoarea abonamentelor pentru locurile de parcare curente pe domeniu public cu plată 

este:  

a) abonament rezident pe strada cu domiciliul respectiv: 180 lei / auto / an pentru proprietarii 

de autovehicule persoane fizice care au domiciliul pe strada respectivă sau la mai puțin de 50 

m de frontul imobilelor utilizate de locatari, cu excepţia locurilor destinate exclusiv 

operatorilor economici care activează în comerț marcate corespunzător cu litera R, precum şi 

a locurilor de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru 

persoane cu handicap. Rezidentul beneficiază de un card netransmisibil pentru alte 

autoturisme;    

b) abonament nerezident: 460 lei / auto / an pentru toate locurile de parcare curente pe 

domeniul public cu plată, cu excepţia locurilor destinate exclusiv operatorilor economici 
care activează în comerț marcate corespunzător cu litera R, precum şi a locurilor de 
parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu 
handicap; 

c) abonament destinat exclusiv operatorilor economici care activează în comerț în zona 

parcărilor curente pe domeniul public cu plată; operatorii economici prestatori de servicii și 

executanți de lucrări și persoanele fizice nu sunt eligibili. Taxa este de 460 lei / loc / an, cu 

mențiunea că locul de parcare trebuie să fie în proximitatea căii de acces în magazine. 

Respectivele locuri de parcare vor fi marcate corespunzător cu litera R. 
 

(5) În cazul refuzului ofertantului declarat câștigător de a își achita abonamentul adjudecat în 

termen de 10 zile de la data atribuirii, locul de parcare va fi repartizat următorului licitator la 
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prețul licitat de acesta. Procedura este valabilă pentru toți ofertanții înscriși la licitația locului 

de parcare respectiv. Dacă nici ultimul ofertant nu se prezintă pentru plata sumei licitate, locul 

devine vacant. 

 

Art. 65 În vederea întocmirii dosarelor pentru participarea la procedura de atribuire a 

locurilor de parcare curente pe domeniul public, solicitanţii vor depune la sediul Direcției 

Patrimoniu din cadrul Primăriei Drobeta Turnu Severin următoarele documente: 

a) Cerere standard; 

b) Documente privind domiciliul / rezidenţa / sediul societăţii / punct de lucru: copie 

B.I./C.I. şi actul de proprietate, contract de închiriere avizat de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice, pentru cele încheiate cu persoane fizice, în imobilul aferent 

spațiului, certificat de înregistrare pentru persoanele juridice, act constitutiv al 

societăţii, act de donaţie sau moştenire, după caz; 

c) Copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului/ autoutilitarei; 

d) Documente privind dreptul de utilizare a autoturismului/ autoutilitarei: contract de 

leasing, contract de comodat auto, procură auto etc; 

e) Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi 

taxelor locale, eliberat de Direcţia Taxe si Impozite din cadrul Primăriei municipiului 

Drobeta Turnu Severin, din care să reiasă că toate obligaţiile fiscale sunt achitate la zi; 

Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public sau la acea 

adresă, în cazul persoanelor fizice. 

 

 

SECȚIUNEA 2.2.2. DELIMITAREA PARCĂRILOR CURENTE PE DOMENIUL 

PUBLIC CU PLATĂ, SEMNALIZATĂ CU INDICATORUL „PARCARE CU PLATĂ” 

 

Art. 66. - Parcarea autovehiculelor trebuie să respecte marcajele rutiere pentru delimitarea 

spațiilor de parcare, astfel încât autovehiculele parcate să nu stânjeneasca sau să împiedice 

circulația normală a pietonilor pe trotuare și a celorlalte vehicule pe partea carosabilă a 

drumului, distanțele laterale și față-spate dintre autovehiculele parcate să permită intrarea și 

ieșirea cu ușurință din locurile de parcare, precum și deschiderea ușilor pentru accesul 

persoanelor în deplină siguranță în/și din acestea. 

 

Art. 67. - Este interzisă parcarea în locurile nemarcate pentru parcare din zona parcărilor cu 

plată, în locurile de acces în curtea locuințelor și unităților, în locurile nemarcate din zona de 

parcare de la începutul și sfârșitul străzilor în apropierea intersecțiilor la mai puțin de 5m de 

acestea. 

 

Art. 68. - Sistemul de parcare cu plată în municipiul Drobeta-Turnu Severin se aplică în 

spațiile special amenajate, trasate și semnalizate, enumerate în Anexa nr. 1 la prezentul 

Regulament. 
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Art. 69. - Amenajarea parcărilor curente pe domeniul public cu plata, semnalizată cu 

indicatorul „Parcare cu Plată” pe sectoarele de drum respective va fi aprobată în prealabil de 

către Compartimentul Siguranța Circulației Urbane din municipiul Drobeta-Turnu Severin. 

 

 

CAPITOLUL 3. FACILITĂȚI ȘI GRATUITĂȚI 

 

SECȚIUNEA 3.1. FACILITĂȚI ȘI GRATUITĂȚI PENTRU PARCĂRI PUBLICE PE 

BAZĂ DE ABONAMENT (DE REȘEDINȚĂ) 

 

Art. 70. - (1) Sunt exceptate de la plata abonamentului vehiculele aparținând următoarelor 

categorii: 

a) persoanelor cu handicap locomotor, dacă dețin autovehicule; 

b) posesorilor de autovehicule: veterani de război, membrii AFDPR, beneficiari ai Legii 

189/2000, numai în cazul în care atribuirea se face la taxa de bază; în caz de licitaţie, 

se achită taxa integrală licitată; 

c) altor categorii de persoane care se încadrează în prevederi ale unor alte acte normative 

şi Hotărâri ale Consiliului Local Drobeta-Turnu Severin. 

(2) Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la alin. (1), persoanele în cauză trebuie să 

solicite şi să dovedească cu documente încadrarea în prevederile respective, cu minim trei zile 

înainte de data licitației; 

(3) Administratorul parcării va menţiona gratuitatea pe acest tip de abonament. 

 

Art. 71. - Persoanele care dețin mai multe motoare, scutere, motociclete și/sau atașe ale 

acestora vor plăti o singură taxă pentru parcarea curentă și ocupă un singur loc. 

 

 

SECȚIUNEA 3.2. FACILITĂȚI ȘI GRATUITĂȚI PENTRU PARCĂRILE CURENTE 

PE DOMENIUL PUBLIC CU PLATA, SEMNALIZATĂ CU INDICATORUL 

„PARCARE CU PLATĂ” 

 

Art. 72. - Parcările curente pe domeniul public cu plată, semnalizate cu indicatorul „Parcare 

cu Plată” pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehiculelor dotate special pentru persoanele 

cu handicap, posesosori ai cardului / legitimației de parcare pentru persoanele cu handicap, 

prin ocuparea unuia din locurile special amenajate și semnalizate în mod corespunzator. 

 

Art. 73. - În zonele de parcare curentă cu plată se rezervă și se semnalizează prin marcaj 

specific locurilor pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu 

handicap, conform Legii. 

 

Art. 74. - Parcările publice cu plată pot fi utilizate gratuit pentru staționarea autovehiculelor 

speciale, dotate conform legii cu echipamente de semnalizare sonoră și optică, aflate în 

misiune, conform prevederilor legale în vigoare. 

 



 

                          UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

                            MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 

                     Strada Maresal Averescu Nr.2 Drobeta Turnu Severin 

                               Telefon: 0252.31.43.79   Fax: 0252.31.63.17 

                            E-mail: biroulcomunicare@primariadrobeta.ro 

 

 

15 

Art. 75. - Parcările curente pe domeniul public cu plată, semnalizate cu indicatorul „Parcare 

cu Plata” din municipiul Drobeta-Turnu Severim vor putea fi folosite fără achitarea taxelor 

prevăzute în prezentul Regulament, în situația în care autoritățile administrației publice locale 

organizează acțiuni de interes public, cu o înștiințare prealabilă. 

 

Art. 76. - Parcările curente pe domeniul public cu plată, semnalizate cu indicatorul „Parcare 

cu Plată” din municipiul Drobeta-Turnu Severin vor putea fi utilizate fără achitarea taxelor 

prevăzute în prezentul Regulament, în cazul executării unor lucrări de utilitate publică în 

conformitate cu reglementările legale. 

 

 

CAPITOLUL 4. CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 

 

Art. 77. - Faptele săvârșite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament sau 

neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin acesta, daca nu au fost comise în astfel de condiții 

încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții și se 

sancționează ca atare în conformitate cu dispozitiile O.G. 2/2001 republicată, privind regimul 

juridic al contravențiilor. 

 

Art. 78. – (1) Constituie contravenție și se sancționează utilizatorul cu amendă de la 100 – 

250 lei, următoarele fapte: 

 

a) oprirea/staționarea/parcarea în spațiul de parcare fără a deține un abonament valabil, 

fără a fi achitată taxa de parcare sau fără a avea afişat tichetul eliberat de parcometru, 

la loc vizibil, pe bordul autovehiculului; 

b) oprirea/staționarea/parcarea în spațiul de parcare cu depășirea timpului pentru care s-a 

achitat taxa; 

c) provocarea de stricăciuni la dotările ce aparțin parcării cu plată ca urmare a 

nerespectării regulilor de parcare, indicatoarelor, a marcajelor sau din cauza unor 

manevre greșite; 

d) executarea de lucrări de reparații și întreținere la autoturisme pe locurile de parcare cu 

plată; 

e) nerespectarea semnificației indicatoarelor și a indicațiilor înscrise pe panourile 

adiționale ale indicatoarelor de parcare. 

f) inscripţionarea pe carosabil a numărului de înmatriculare a unui autoturism/ 

autoutilitară, montarea de plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau montarea unor 

dispozitive de blocare a locului de parcare; 

g) refuzul de a muta autovehiculul de pe locul marcat corespunzător cu litera R. 

(2) În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la alin. 1, lit. a), lit. b) și lit. g), se poate 

dispune și ridicarea autovehiculului. 

 

 



 

                          UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

                            MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 

                     Strada Maresal Averescu Nr.2 Drobeta Turnu Severin 

                               Telefon: 0252.31.43.79   Fax: 0252.31.63.17 

                            E-mail: biroulcomunicare@primariadrobeta.ro 

 

 

16 

Art. 79. - Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către polițiști locali cu 

atribuții de circulație din cadrul Poliției Locale a Municipiului Drobeta-Turnu Severin, agenți 

constatatori și împuterniciți ai Primarului municipiului Drobeta-Turnu Severin. 

 

Art. 80. - (1) Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data încheierii 

procesului – verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia potrivit 

prevederilor legale, jumătate din minimul amenzii prevazute în prezentul Regulament, agentul 

constatator facând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal, la Direcția Taxe și 

Impozite Drobeta-Turnu Severin; 

(2) Agentul constatator nu are posibilitatea încasării amenzii contravenționale. 

(3) Împotriva procesului – verbal de contravenție, contravenientul poate face plângere, în 

termen de 15 zile de la comunicare, la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin. 

(4) Dacă persoana împuternicită să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost săvârșită în 

astfel de condiții încât, potrivit legii penale constituie infracțiune, sesizează organul de 

urmărire penală competent. 

 

 

CAPITOLUL 5. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 81. - Primăria municipiului Drobeta-Turnu Severin intervine pentru asigurarea locului de 

parcare, în cazul ocupării abuzive a acestuia, de către alte persoane decât titularul 

abonamentului de parcare, între orele 16
00

 şi 08
00

, prin Direcţia de Poliţie Locală a 

municipiului Drobeta-Turnu Severin. 
 
Art. 82. - La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare tip reşedinţă, 

acestea se vor prelungi cu încă 12 luni, cu condiţia achitării tarifului aferent, conform 

prevederilor art. 83 din prezentul Regulament. 

  
Art. 83. - Pentru prelungirea perioadei de valabilitate, titularul abonamentului de parcare se 

va prezenta la casieria Direcției de Taxe și Impozite a municipiului Drobeta-Turnu Severin cu 

cel mult 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, dar nu mai târziu de data 

expirării, în vederea achitării tarifului aferent locului de parcare, respectiv tariful de bază sau 

tariful licitat după caz, după care va prezenta Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei 

Drobeta-Turnu Severin următoarele documente:  
a) Abonamentul de parcare tip reşedinţă/chitanţa în baza căreia s-a prelungit perioada 

de valabilitate a locului de parcare; 

b) Copie Certificat de înmatriculare al autoturismului/ autoutilitarei deţinut în 

proprietate sau în folosinţă (numai în cazul în care s-a schimbat numărul de înmatriculare).  
Documentele pot fi trimise şi prin poştă. 

  
Art. 84. - Valabilitatea abonamentului de parcare se prelungeşte după un an în baza chitanţei 

eliberate de Direcţia Impozite și Taxe Locale. 
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Art. 85. (1) - În cazul în care titularul abonamentului nu achită tariful aferent locului de 

parcare, conform art. 83, acesta va pierde dreptul de prelungire a abonamentului. 
(2) - Locurile de parcare rămase libere, devin vacante și se vor reatribui altor persoane 
fizice/juridice, conform aceleiaşi proceduri. 

 
 
Art. 86. – Persoana fizică sau juridică care deţine un loc de parcare de reşedinţă are obligaţia 
de a efectua lucrările de întreţinere şi curăţare a locurilor de parcare de reşedinţă, atât pe 

perioada verii, cât şi a iernii, astfel încât parcarea să se facă în condiţii normale. 

 

Art. 87. - Operatorul nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în acestea în 

perimetrul de taxare. 

 

Art. 88. - Vehiculelor abandonate în parcările cu plată li se vor aplica prevederile în vigoare 

aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local. 

 

Art. 89. - Ocuparea locurilor de parcare din zona de aplicare a sistemului de taxare cu diferite 

obiecte este interzisă, obiectele vor fi ridicate de îndată, faptele sancționându-se conform 

prevederile în vigoarea probate prin Hotărâri ale Consiliului Local. 

 

Art. 90. - Prevederile prezentului Regulament se aplică și vehiculelor destinate aprovizionării, 

transportului de marfă, precum și serviciului de taximetrie. 

 

Art. 91. - Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile O.G. 2/2001, 

privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificări și completări ulterioare, Legii nr. 

207/2015 privind codul de procedură fiscală, O.U.G nr. 195/2002 republicată privind 

circulația pe drumuri publice, precum și cu alte reglementări în vigoare cu privire la 

administrarea domeniului public și circulația pe drumuri publice. 

 

Art. 92. - Parcarea autoturismelor care nu au expus în interior, la vedere, cardul / legitimația 

pentru persoane cu handicap, pe locurile marcate cu semnul internațional al persoanelor cu 

handicap, se sancționează conform prevederilor în vigoare. 

 

Art. 93. - Orice modificare a legislației modifică de drept prevederile prezentului 

Regulament. 

 

Art. 94. - Cuantumul taxelor de parcare cuprinse în prezentul Regulament vor fi stabilite 

anual prin hotarâre a Consiliului Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin. 

 

Art. 95. - Prevederile Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor 

pe domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin intră în vigoare de la data 

publicării. 
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Prezentul Regulament conține 2 anexe: 

 

 Anexa nr. 1 – Lista parcărilor cu plată din municipiul Drobeta-Turnu Severin 

 

 Anexa nr. 2 – Tarife de parcare pentru locurile de parcare curente pe domeniul 

public cu plată, Tarife de parcare achitate prin SMS 
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