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AMENDAMENT
la proiectul de hotãrâre privind modificarea ~i completarea HCL nr. 356 din 28.08.2008
pentru aproba rea Regulamentului privind regim ul parcãrilor ~i procedu rile aplicabile

vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate,

Având In vedere discutiilor purtate in ~edinta publica de dezbatere a proiectului de hotãrâre din
data de 22.02.202 1, coroborând propunerile depuse In scris, cele rezultate din dezbateri ~i prevederile
legale In vigoare la aceastä datA, propun, In calitate de initiator, amendarea proiectului de hotArâre,
respectiv modificarea ~i completarea HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului
privind regimul parcArilor ~i procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau
abandonate, in sensul urmAtor:

Art.1. Incepand cu data de 1.01.2022, acordurile de rezervare pentru al doilea ~i al treilea
bc de parcare, aferent aceluia~i apartament se reziliazA, iar bocurile de parcare vor fi scoase Ia
licitape. Prin excep~ie de Ia articolul 111.13, persoanele cãrora Ii s-au reziliat acordurile de
rezervare pentru aceste locuri de parcare, se pot Inscrie Ia licitatia publicA In vederea
redobândirii br.

Art.2. Se rnodificA ~i se cornpleteazA art. 111.11 din Anexa Ia HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul parcArilor ~i procedurile aplicabile vehiculelor pacate
neregulamentar sau abandonate, acesta urmAnd sA aibA urrnAtorul continut:

,,III.11 Amplasamentele de parcare disponibile prin neplatA ~i cele nou-amenajate se
rezervA mai Intâi prin licitatie publicA en strigare, iar cele rAmase neocupate vor fi puse la
dispozi~ie conform principinlui primul venit - primul servit, persoanebor fizice care domiciliazA
pe o razA de maxim 60 metri fatA de amplasamentul parcArii, In intervalul de timp cuprins Intre
o lunA de Ia data licitatiei ~i pânA la sfâr~itul anulul calendaristic. La licitatia publicA cat ~i
ulterior licitatiei publice, pot participa persoanele fizice care detin autovehicul proprietate
personalA san utilizat In baza unni contract de leasing, contract de comodat/Inchiriere san In
baza unor adeverinte (In cazul autovehiculelor folosite In interes de servicin de Ia institutii
publice san persoane juridice). In cazul parcarilor non-Inflintate licitatia publicA va II
organizatA numai dupA amenajarea, trasarea, semnalizarea verticalA ~i orizontalA ~i
numerotarea acestora, prin grija Directiei Edilitare ~i a Serviciulni Patrimonin. DesfA~urarea In
concret a licitatiel este dispusA de cAtre comisia numitA prin HotArâre a Consiliulni Local.”;

Art.3. Se rnodificA ~i se completeaza art. 111.16 din Anexa Ia HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru
aprobarea Regularnentului privind regirnul parcAribor ~i procedurile aplicabile vehiculelor pacate
neregularnentar sau abandonate, acesta urmAnd sA aibA urrnAtorul continut:

“111.16. ~n parcArile de re~edintA se vor atribui bocuri de parcare numai
proprietaribor/utilizatoribor de autovehicule al cArni numAr de locuri pe scaune, In afara
conducAtorulni, nu este mai mare de 8, care nu depA~esc dimensiunile de 5,2 m lungime ~i 2 m
latime, fArA oglinzi ~i care au Inspec~ia TehnicA PeriodicA ~i Asigurarea Obligatorie de
RAspundere CivibA vababibe. SubInchirierea san transmiterea fobosintei bocuribor de parcare de
cAtre titubarul acordulni de rezervare este interzisA, iar nerespectarea acestei prevederi conduce
ba annlarea acordulni de rezervare a boculni de parcare. Periodic, administratorul bocuribor de
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parcare In colaborare cu Directia Taxe ~i Impozite Locale Boto~ani ~i Poli~ia Localà a
Municipiului Boto~ani va urmàri respectarea acestor conditii ~i va dispune rezilierea
acordurilor de rezervare a locurilor de parcare In cazul constat~rii neIndeplinirii acestor
conditii. In cazurile In care administratorul locurilor de parcare este informat asupra faptului
cii un posesor al unui bc de parcare nu mai Indepline~te criteriile prin care i-a fost atribuit un
bc de parcare ~i se constatii cii utilizatorii flu mai Indeplinesc cel puUn una dintre aceste conditii,
jar in termen de 30 de zile, acestia nu I~i reglementeazii situatia autovehicului In sensul
Indeplinirii conditiilor stipulate, Politia Locala a Municipiului Boto~ani constatii aceste fapte ~
va notifica administratorul locurilor de parcare , In vederea rezilierii acordurilor de parcare
care nu indeplinesc conditille prezentului regulament, locurile de parcare urmind a ft rezervate
prin licitatie publlcii.

Art.4 Se modificA ~i se comp1eteaz~ art. 111.32 din Anexa la HCL nr. 356 din 28.08.2008 pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul parcarilor ~i procedurile aplicabile vehiculelor pacate
neregularnentar sau abandonate, acesta urmând sii aibã urmiitorul con~inut:

111.32 “Persoanele care-si Instriineazii autoturismul pentru care au Incheiat acord de
rezervare a locului de parcare, au dreptul sii piistreze bocul cel mult o perioadii de 6 luni, fiiri ca
sii detina un autoturism, urmind ca In urma achizitioniirii san dobindirii In fobosintii a unui alt
autovehicul, sa depunii cerere de modificare a acordului cu certificatul de Inmatriculare
corespunziitor. In caz contrar, respectiv In termenul de 6 luni nu-~i achizitioneaza san nu
dobindesc un drept de folosinta pe un alt autovehicul, acordul de rezervare a locului de parcare
Inceteazii de drept, jar locul de parcare va fi scos la licitatie.

Prim r,
Cosmin~~~n~çei
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