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REFERAT DE APROBARE 
 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de 

reședință din municipiul Alba Iulia   
 

 Prin prezentul proiect de hotărâre se propune încetarea valabilității 
Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aprobat 
prin HCL nr.76/2010, modificat prin HCL 309/2017 și HCL 123/2018 și aprobarea 
prezentului Regulament de organizarea și funcționarea parcărilor publice de reședință.  
 Cu privire la prezentul proiect de hotărâre vă facem cunoscute următoarele : 
 În anul 2010, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a 
parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia prin HCL nr.76/2010, modificat 
prin HCL 309/2017 și HCL 123/2018. 
 În perioada de timp scursă de la ultima modificare, în perioada de exploatare, 
au fost observate atât de către noi cât și de către unii cetățeni probleme în ceea ce 
privește interpretarea unor dispoziții cuprinse în Regulament și au fost formulate 
propuneri privind modificarea  acestuia, în vederea îmbunătățirii. 
 Propunerile au fost făcute verbal, majoritatea (57 de propuneri), precum și 
propuneri depuse în formă scrisă (12 propuneri). 
 Principalele opinii, propuneri, sugestii și observații sunt următoarele:  

− abonamente doar pentru autovehicule cu revizie tehnică în valabilitate 
− utilizatorul să aibă domiciliul/reședința/sediul/punct de lucru pe 

proprietatea pe care se solicită locul de parcare 
− parcări cu aprovizionare pentru spațiile comerciale 
− abonamentele sa fie valabile și pentru autoutilitare mici, sub 3000 kg 

sarcină maximă autorizată 
− abonamente emise pentru autovehicule înmatriculate în România 
− actele de folosință pentru autohevicule încheiate în formă autentică 
− abonamente pentru persoane juridice fără obligativitatea deținerii unui 

autovehicul 
− atribuirea locurilor de parcare și persoanelor fizice și juridice care locuiesc 

sau își desfășoară activitatea într-o casă și nu au posibilitatea de a parca 
autovehiculul pe proprietatea respectivă 

 Propunem aprobarea prezentului Regulament deoarece am constatat în 
decursul timpului că dispozițiile actualului Regulament sunt depășite și ca atare 
considerăm că pentru exploatarea în condiții optime a parcărilor publice de reședință 
este necesară adaptarea Regulamentului de organizarea și funcționare a parcărilor 
publice de reședință. 
 
 Având în vedere cele de mai sus, vă propunem spre dezbatere prezentul proiect 
de hotărâre. 
 La redactarea prezentului proiect de hotărâre au mai fost avute în vedere și 
dispozițiile art.3(1), lit.”i” și ale art.5 pct.2 lit.”j” din O.G.nr.71/2002 privind 



organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile  
art.129(2) lit.”d” coroborat cu dispozițiile art.129(7) lit.”s”, ale art.139 (3) lit.”g” şi 
ale art.196 (1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Partea I,cu 
modificările și completările ulterioare. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de 

reşedinţă  aflate pe raza municipiului Alba Iulia 
          

 
 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.94318/2021 al Primarului 
Municipiului Alba Iulia și raportul de specialitate nr. al  Serviciului „Administrarea 
Domeniului Public şi Privat” din cadrul Serviciului Public „Administrarea 
Patrimoniului Local” cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă  aflate pe raza municipiului Alba Iulia. 
 Având  dispozițiile art.3(1), lit.”i” și ale art.5 pct.2 lit.”j” din O.G.nr.71/2002 
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor  art.129(2) lit.”d” coroborat cu dispozițiile art.129(7) 
lit.”s”, ale art.139 (3) lit.”g” şi ale art.196 (1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, Partea I,cu modificările și completările ulterioare, propunem 
Consiliului Local al municipiului Alba Iulia să adopte următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice 
de reşedinţă  aflate pe raza municipiului Alba Iulia, conform anexei nr.1  care face 
parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

 
Art.2. Modelul abonamentului pentru parcările de reşedinţă de pe raza 

municipiului Alba Iulia este conform anexei nr.2  care face parte integrantă din 
proiectul de hotărâre. 

 
 Art.3. Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul 
Serviciului Administrarea Patrimoniului Local, Serviciul Public Poliţia Comunitară a 
municipiului Alba Iulia şi Serviciul Investiţii vor aduce la îndeplinire sarcinile din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art4. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice alte dispoziții 
contrare își încetează aplicabilitatea. 
 
 Art.5. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 
nr.554/2004-legea contenciosului adminsitrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 



 
 
 

Art.6. Hotărârea se comunică la: 
 
-Primarul municipiului Alba Iulia 
-Instituția Prefectului – Județul Alba 
-Serviciul  Administrarea Domeniului Public şi Privat   
-Serviciul Poliţia Locală a municipiului Alba Iulia 
-Serviciul administrare şi monitorizare utilităţi publice 
-Direcția tehnică, dezvoltare 
-Presa 
 
 
 
 

 
                                                            

                  Inițiator                                                                              Avizat 
  
                PRIMAR                                      SECRETAR GENERAL 
    PLEȘA CODRU GABRIEL                                                JELER MARCEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Înregistrat cu nr.               / 
ROMÂNIA                                     ANEXA NR.1 LA   HCL             /   
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR 

PUBLICE DE REŞEDINŢĂ  AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI ALBA 
IULIA 

 
Cap. I  Dispozitii generale: 

 Art.1. Prezentul regulament reglementează parcarea autovehiculelor în 
parcările de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia, precum şi modul de 
exploatare şi întreţinere a acestora de către serviciile din cadrul Primăriei municipiului 
Alba Iulia. 
 Art.2.  (1). În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni: 
 a. Parcarea reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării 
autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea 
carosabilă a drumului. 
 b. Parcarea de reşedinţă este situată pe domeniul public sau privat al 
municipiului Alba Iulia, lângă imobilele(locuințe colective) utilizate de locatari.  

(2). Staţionarea autovehiculelor este permisă contra cost, percepându-se o taxă 
anuală de 135 lei/an/loc de parcare cu TVA inclus pentru persoane fizice și 
270lei/an/loc de parcare cu TVA inclus pentru persoane juridice, taxă ce se modifică 
prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Alba Iulia. 

(3). Beneficiarii locurilor de parcare vor plăti şi taxa pe teren aferentă locului 
de parcare conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(4). Atribuirea unui loc de parcare este valabilă pe o perioadă de 12 luni pe 
bază de abonament, beneficiarul având obligaţia să achite contravaloarea integrală a 
taxei anuale aferente locului de parcare la data atribuirii acestuia, la sediul Serviciului 
Administrarea Domeniului Public şi Privat din subordinea Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia.  

(5). Dimensiunile unui loc de parcare se vor stabili ținându-se seama de 
posibilitățile reale din teren, cu respectarea dimensiunilor minime și maxime stabilite 
prin actele normative în vigoare. Exploatarea acestora se efectuează de Serviciul 
Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Serviciului Public 
Administrarea Patrimoniului Local din subordinea Consiliului local al municipiului 
Alba Iulia.  
 (6). Beneficiarii locurilor de parcare au dreptul exclusiv de a folosi locul de 
parcare de luni până vineri între orele 16.00 – 08.00, iar sâmbăta și duminica pe tot 
parcursul zilei. Locurile de parcare se vor marca cu culoare alba. 
 Între orele 08.00 – 16.00, de luni până vineri, locurile de parcare pot fi utilizate 
liber, de către orice persoană. 
 Persoanele cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora precum și 
persoanele juridice au dreptul de a utiliza locul de parcare permanent (24h/zi 7 
zile/săptămână). Aceste locuri de parcare se vor marca cu culoarea albastră. 
 Art.3. (1). Locurile de parcare care blochează accesul în spațiile comerciale, 
unităţile hoteliere, săli spectacole, unităţi bancare, instituţii de interes public, societăţi 
comerciale, baze sportive etc. se pot atribui cu prioritate persoanelor fizice sau 
juridice care dețin/folosesc aceste spații, cu precădere pentru aprovizionare, denumită 
parcare aprovizionare (PA) percepându-se taxa anuală stabilită la art.2 alin.2, titularii 



dreptului de folosință asupra unui astfel de loc de parcare beneficiind de aceleași 
drepturi și având aceleași obligații ca toți ceilalți deținători de locuri de parcare. 
 (2). În situația în care persoanele prevăzute la alin.(1) nu doresc aceste locuri 
de parcare, acestea  vor deveni părcări de reședință și se atribuie conform prezentului 
Regulament. 
 Art.4. Curăţenia/deszăpezirea în parcările de reşedinţă se asigură de către 
beneficiarii locurilor de parcare .  
 

Cap.II  Dispoziții aplicabile locurilor de parcare de reședință, întreţinerea şi 
exploatarea acestora 

  
Art.5. Parcările de reşedinţă se închiriază numai pentru autohevicule cu sarcină 

maximă autorizată mai mică de 3000 kg, înmatriculate în România. 
Art.6. (1). Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă se realizează prin 

încredinţare directă.  
 (2). Locurile de parcare atribuite vor fi utilizate doar de către beneficiarii 
acestora, subînchirierea sau utilizarea locurilor de parcare de către alte persoane cu 
acordul beneficiarilor fiind interzisă; nerespectarea acestei prevederi conducând la 
retragerea unilaterală a abonamentului şi se sancţionează cu pierderea locului de 
parcare, locul de parcare devenit vacant urmând să fie realocat în conformitate cu  
prezentul Regulament. 
 Art.7. Identificarea, asfaltarea (amenajarea), marcarea, numerotarea şi 
semnalizarea cu indicatoare de parcare, se asigură prin grija serviciilor de specialitate 
ale Primăriei municipiului Alba Iulia. 
 Art.8.(1). Locurile de parcare vacante din parcările publice de reședință vor fi 
atribuite pe bază de abonament : 
 - persoanelor fizice care au domiciliul/reședința în vecinătatea parcărilor și au 
un autovehicul în proprietate sau folosință, fiind menționat în certificatul de 
înmatriculare în calitate de utilizator sau deține autovehiculul în baza unor alte acte  
de folosință încheiate în formă autentică, cu excepția contractelor de leasing, care se 
vor prezenta în copie legalizată 
 -  persoanelor juridice care au sediul/punct de lucru în vecinătatea parcărilor 
 (2). Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) trebuie să dețină în proprietate sau 
folosință un autoturism cu inspecția tehnică periodică în valabilitate. 
 (3). Persoanele cu handicap și reprezentanţii legali ai acestora, pot beneficia de 
locuri de parcare cu titlu gratuit, având prioritate la atribuirea acestora cu respectarea 
criteriilor prevăzute la alin. (1). 
 (4). Poate fi atribuit un singur loc de parcare pentru aceeași proprietate, cu 
respectarea criteriilor prevăzute la alin. (1). 
 (5). În cazul în care nu există locuri de parcare disponibile, cererile celor care 
solicită locuri de parcare vor rămâne în aşteptare, urmând ca în momentul în care se 
eliberează un loc de parcare sau se creează locuri noi să le fie atribuite acestora în 
ordine cronologică. 
 (6). În cazul în care numărul solicitanţilor este mai mic decât numărul locurilor 
de parcare, repartizarea locurilor rămase libere se va face către locatarii imobilelor din 
apropiere care nu au primit locuri în parcarea aferentă acestora, iar în situaţia în care 
mai rămân totuşi locuri de parcare libere, acestea se vor putea atribui locatarilor din 
imobilele arondate care deţin şi al doilea autoturism, în limita locurilor disponibile, în 
ordinea cronologică a cererilor. 
 (7). În cazul atribuirii unui loc de parcare în condițiile prevăzute la alin. (6) , la 
expirare, dacă există listă de așteptare, nu se va mai prelungi dreptul de folosință al 
acestuia, locul de parcare urmând să fie atribuit conform listelor de așteptare. 



 (8). În zonele unde se atribuie pentru prima dată locuri de parcare de reședință 
persoanele care doresc un loc de parcare vor depune la Compartimentul presă, 
comunicare şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Alba Iulia, o cerere în care vor menţiona numărul locului de parcare 
dorit şi locul unde este situat acesta.  

(9). Perioada de depunere a cererilor este de 7 zile lucrătoare, iar data de la 
care doritorii pot depune solicitări în vederea atribuirii unui loc de parcare se va 
anunţa de către Primăria municipiului Alba Iulia prin presă și alte mijloace de 
informare .  

(10).Atribuirea locurilor de parcare prevăzute la alin.(8) se va face de către o 
Comisie formată din 3 consilieri locali, 3 reprezentanţi ai Primăriei municipiului Alba 
Iulia şi câte un reprezentant al Asociaţiei de proprietari, în ordine cronologică, în 
funcţie de numărul de înregistrare şi data la care a fost depusă cererea.  
 (12). În zonele unde există locuri de parcare de reședință deja atribuite, 
locurile vacante se atribuie în conformitate cu prezentul Regulament. 
 (13). Nu vor beneficia de locuri de parcare persoanele care deţin cu orice titlu 
garaje amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Alba Iulia sau pe 
proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, persoanele care deţin curti, 
copertine, sau au alte posibilităţi de parcare. 
 Toţi solicitanţii unui loc de parcare vor da o declaraţie pe proprie răspundere 
din care să reiese că sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus. 
 Prin excepție, pot dobândi un loc de parcare persoanele fizice sau juridice care 
îndeplinesc condițiile de atribuire prevăzute la alin. (1) și care nu au posibilitatea de a 
parca autovehiculul pe proprietatea privată deținută, dacă reprezentanți ai Primăriei 
Municpiului Alba Iulia constată acest fapt. 
 Art.9. (1). Abonamentul este valabil pe o perioadă de 12 luni, beneficiarul 
având obligaţia să achite contravaloarea integrală a taxei anuale aferente locului de 
parcare în termen de cel mult 30 de zile de la data atribuirii acestuia, la sediul 
Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din subordinea Consiliului 
Local al municipiului Alba Iulia, în caz contrar locul de parcare se va atribui în 
conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament. 

(2). Abonamentul este netransmisibil. Schimbul de locuri de parcare între 
titulari se realizează în baza unei cereri scrise la care se vor anexa abonamentele în 
original. 
 (3). Abonamentul locului de parcare se va putea prelungi cu încă 12 luni cu 
condiţia achitării de către titular a taxei anuale aferente, în caz contrar locul de parcare 
va fi atribuit în conformitate cu prezentul Regulament. 
   (4). Taxa aferentă prelungirii locului de parcare poate fi achitată de la 
începutul anului până în ultima zi de valabilitate al abonamentului.  
 (5). Prelungirea anuală a abonamentelor se realizează cu respectarea 
condițiilor inițiale de alocare și cu prezentarea în original a următoarelor documente : 

− persoanele fizice: cartea de identitate/buletinul de identitate al 
utilizatorului din care să rezulte domiciliul sau reședința în apropierea 
parcajului și certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecția 
tehnică periodică în valabilitate, din care să rezulte calitatea de proprietar 
sau utilizator. În cazul locurilor de parcare atribuite pentru persoane cu 
handicap, dar utilizatorul locului de parcare este un aparținător al acesteia, 
se prezintă  și cartea de identitate/buletinul de identitate al persoanei cu 
handicap și acte  în valabilitate care dovedesc handicapul. 

− persoanele juridice : certificatul de înregistrare sau certificatul constatator 
al abonatului din care să rezulte că are sediul social/punct de lucru în 
apropierea parcajului 



 (6). În cazul în care utilizatorul locului de parcare nu se prezintă până în ultima 
zi de valabilitate trecută pe abonament pentru prelungirea valabilității abonamentului 
sau nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile necesare atribuirii unui loc 
de parcare ori nu îşi achită taxa anuală pentru ocuparea locului de parcare, locul de 
parcare devine vacant urmând a fi atribuit în conformitate cu prezentul Regulament, 
fără notificarea prealabilă și fără punerea în întârziere a titularului. 
 (7). În cazul în care titularul abonamentului își schimbă autovehiculul deținut, 
abonamentul poate fi modificat cu noul număr de înmatriculare, titularul având 
obligația prezentării documentelor doveditoare. 
 (8). Transmiterea dreptului de folosință a locului de parcare se poate face 
exclusiv către persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/reședința/sediul/punct 
de lucru pe aceeași proprietate.(de ex.: de la părinți la copii, de la persoană fizică la 
persoană juridică sau invers, de la un soț la altul, etc.) Cererea de transmitere se 
depune la Compartimentul presă, comunicare şi relaţii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia în perioada de valabilitate al 
abonamentului. 
 Art.10. În cazurile de ocupare fără drept a locurilor de parcare de reşedinţă, se 
va aplica amenda contravenţională conform dispoziţiilor art.11, lit.g, pct.15 din 
Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba 
Iulia precum și constatatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, 
aprobat prin HCL 255/2021, și se va aplica și măsura tehnico-administrativă prevăzute 
în art.4 alin.3 litera b din Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și sancționarea faptelor ce 
constituie contravenții, aprobat prin HCL 255/2021. 
 Art.11. (1).Pe locurile de parcare de reşedinţă nu este permisă 
amplasarea/construirea de garaje, ţarcuri, sisteme de blocare acces şi alte asemenea. În 
cazul constatării unei astfel de abateri se vor lua măsurile legale potrivit prevederilor 
Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și se va pierde dreptul de folosință asupra 
locului de parcare atribuit. 
 (2). Dezafectarea garajelor, ţarcurilor, sistemelor de blocare etc. și aplicarea 
sancțiunilor legale corespunzătoare se realizează de către Serviciul Poliția Locală a 
municipiului Alba Iulia, din oficiu, la sesizarea Serviciului Administrarea Domeniului 
Public şi Privat  din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia sau la 
sesizarea scrisă a oricăror alte persoane. 
 Art.12.(1). Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia de a elibera spaţiile de 
parcare în anumite zile şi intervale orare, pentru desfăşurarea unor evenimente 
speciale sau pentru a permite efectuarea reparaţiilor, marcajelor, intervenţiilor la 
reţelele de alimentare cu gaz, energie electrică, apă-canal, etc, unde este cazul ori de 
câte ori este necesar. 
 (2). În cazul in care proprietarii/utilizatorii autovehiculelor nu respectă această 
obligaţie, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia vor 
lua, în prima fază, măsura avertizării în scris a acestora, urmată de aplicarea unei 
amenzi contravenţionale. 
 Art.13. În cazul unor abateri repetate se pierde locul de parcare atribuit şi se 
anulează abonamentul înainte de termen, cu notificarea prealabilă emisă de Serviciul 
Administrarea Domeniului Public şi Privat  din subordinea Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia cu 10 zile înainte de luarea acestei măsuri. 
  Art.14. Intenţia de renunţare la locul de parcare atribuit, înainte de expirarea 
de drept a acestuia, se aduce la cunostinţă în scris Serviciului Administrarea 
Domeniului Public şi Privat  din subordinea Consiliului local al municipiului Alba 



Iulia de către beneficiar cu cel puţin o lună inainte, locul de parcare devine vacant 
urmând a fi atribuit în conformitate cu prezentul Regulament. 
 Art.15. (1).Iniţiativa amenajării de noi locuri de parcare de reşedinţă o pot 
avea Primăria municipiului Alba Iulia, asociaţiile de proprietari, diverse persoane 
fizice sau juridice interesate. 
 (2).Documentaţia în vederea amenajării de noi locuri de parcare de reşedinţă 
(emitere HCL, avize, autorizaţii, etc.), precum și executarea lucrărilor de amenajare se 
realizează de către serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Alba Iulia. 
 
  

CAP. III.  Contravenţii şi sancţiuni  
  

Art.16. Constituie contravenţie următoarele fapte: 
 a). Montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de 
parcare sau a unor sisteme de blocare acces; 
 b). Necurăţarea parcărilor de către beneficiarii locurilor de parcare(de frunze, 
vegetație, gunoi,etc) 
 c). Distrugerea platformei de parcare precum şi a însemnelor/plăcuţelor pentru 
rezervarea locurilor de parcare; 
 d). Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei 
Municipiului Alba Iulia sau a unităţilor cu care colaboreaza primăria  în vederea 
efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări la  reţelele edilitare, etc. 
 Art.17. Faptele prevăzute la art. 16 se sancţionează cu amendă 
contravențională astfel: 

− faptele prevăzute la art.16 lit.a), lit.b) și lit.d) cu amendă între 200-500 
pentru persoane fizice și 500-1000 pentru persoane juridice 

− faptele prevăzute la art.16 lit.c) cu amendă între 1000-2500 pentru 
persoane fizice și 1000-2500 pentru persoane juridice 

 Art. 18. Contravenientul poate achita amenda conform legislației în vigoare. 
 Art. 19. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către 
angajaţii Serviciului Poliția Locală a municipiului Alba Iulia în conformitate cu 
legislația în vigoare. 
 Art. 20. Amenzile aplicate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare, se 
vor achita la  Direcţia Venituri a Primăriei municipiului Alba Iulia. 
 Art. 21. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi 
hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu 
executoriu, fără vreo altă formalitate. 
 Art. 22. Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 180/2002, cu  
modificările şi completările ulterioare. 
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ANEXA NR.2  LA HCL      /     
 

FAȚĂ 
 
 

 
VERSO 

 

 INSTRUCȚIUNI:    

1.Taxa aferentă prelungirii locului de parcare poate fi achitată de la începutul anului 

până în ultima zi de valabilitate al abonamentului.  

2.Prelungirea anuală a abonamentelor se realizează cu respectarea condițiilor inițiale 

de alocare și cu prezentarea în original a următoarelor documente : 
 - persoanele fizice: cartea de identitate/buletinul de identitate al utilizatorului 
din care să rezulte domiciliul sau reședința în apropierea parcajului și certificatul de 
înmatriculare al autovehiculului cu inspecția tehnică periodică în valabilitate, din care 
să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator. În cazul locurilor de parcare atribuite 
pentru persoane cu handicap, dar utilizatorul locului de parcare este un aparținător al 
acesteia, se prezintă  și cartea de identitate/buletinul de identitate al persoanei cu 
handicap și acte în valabilitate care dovedesc handicapul . 

− persoanele juridice : certificatul de înregistrare sau certificatul 

constatator al abonatului din care să rezulte că are sediul 

social/punct de lucru în apropierea parcajului 
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ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

PRIMÂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Moților nr.5A

Telefon:+40 258815324; +40 258815367; fax: +40 258812545

ABONAMENT PARCARE
Nr. /

NUME SI PRENUME : 
ADRESA PARCARII : 
LOC NR.:    
NR. AUTO:  Întocmit

Valabil : 
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