REGULAMENT
privind administrarea și exploatarea parcărilor publice cu plată
și a parcărilor de reședință din municipiul Târgu Jiu

Capitolul I
Dispoziții generale
Art.1
(1) Prezentul Regulament stabilește drepturile și obligațiile ce revin
utilizatorilor parcărilor publice cu plată și parcărilor de reședință ce aparțin
domeniului public al municipiului Târgu Jiu, precum și atribuțiile administrației
publice locale în acest sens.
(2) Dispozițiile prevăzute în prezentul Regulament au ca scop asigurarea
desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea
parcării autovehiculelor în condiții de siguranță, descongestionarea drumurilor
publice din zona centrală și a drumurilor publice cu trafic intens, facilitarea accesului
la obiectivele de interes public, protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiții
corespunzătoare de circulație pe trotuare.
Art.2 Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin intermediul Direcției Programe,
Managementul Calității și Parcări Publice, administrează parcările publice cu plată
și parcările de reședință din municipiul Târgu Jiu.
Art.3 Amenajarea parcărilor cu plată se face în conformitate cu legislatia
privind amenajarea teritoriului si urbanismul și cu Normativele de proiectare ale
parcărilor C79/80 si P 132/93.
Art.4 La elaborarea prezentului regulament s-a avut în vedere cadrul juridic
actual, respectiv dispozitiile:
- O.G.nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, modificată și
completată;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată;
- O.G.nr.2/2001 actualizată privind regimul juridic al contraventiilor
aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificata si completata prin Legea nr.
203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor
contraventionale;
- OMFP nr.2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, si normele metodologice de
aplicare;
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- H.G. nr. 965/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului de
aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,
republicată;
- Legea nr.155/2010 a Politiei Locale, republicată;
- Normativele de proiectare ale parcărilor C79/80 si P 132/93;
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotararea nr. 193/27.04.2018 a Consiliului Local al Municipiului Târgu
Jiu, privind aprobarea politicii de parcare în municipiul Târgu Jiu;
- Hotararea nr. 290/30.07.2018 a Consiliului Local al Municipiului Târgu
Jiu, privind completarea Regulamentului de administrare și exploatare a
parcărilor publice cu plată din municipiul Târgu Jiu – actualizat prin
H.C.L. nr.34 din 30.01.2017, în sensul implementării sistemului de plată
prin SMS pentru locurile de parcare aflate pe domeniul public al
Municipiului Târgu Jiu;
- Hotararea nr. 291 din 30.07.2018 a Consiliului Local al Municipiului
Târgu Jiu pentru aprobarea amenajării unei noi parcări cu plată în
Municipiul Târgu Jiu, pe terenul în suprafață de 2949 m2, cu număr
cadastral 38125, situat în Târgu Jiu, Piața Centrală, Tarla 135, Parcelele 4
și 5;
- Hotararea nr. 495 din 16.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului
Târgu pentru modificarea și completarea Regulementului privind
administrarea și exploatarea parcărilor publice cu plată din municipiul
Târgu Jiu;
- Hotararea nr. 22 din 27.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Târgu
privind modificarea și completarea H.C.L. nr.495 din 16.12.2019;
- Hotararea nr. 23 din 27.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Târgu
pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.398 din 22.10.2019;
- Hotararea nr. 66 din 24.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Târgu
privind aprobarea implementării sistemului de plată “TPARK” pentru
achitarea tarifului de parcare prin telefonul mobil sau prin aplicația
smartphone și încheierea la nivelul Municipiului Târgu Jiu a protocolului
de colaborare cu SC PICONET SRL;
- Hotararea nr. 145 din 31.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului
Târgu privind declararea de uz și de interes public local al Municipiului
- Târgu Jiu a mijlocului fix “Achiziție și montaj sisteme automate pentru
administrarea parcărilor zona Piața Centrală Municipiul Târgu Jiu”;
- Hotararea nr. 165 din 27.04.2020 a Consiliului Local al Municipiului
Târgu pentru modificarea și completarea art.23 alin.2 din Anexa la H.C.L.
nr.495 din 16.12.2019;
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- Hotararea nr. 62 din 18.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Târgu
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și
alte taxe asociate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu 01
ianuarie 2021;
- H.C.L. nr.77 din 22.02.2021 a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu
prin care s-a aprobat reorganizarea Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
Art.5
(1) În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au
următoarele semnificatii:
1. autovehicul oprit -autovehicul imobilizat pentru timp de maxim 5 minute cât
este necesar pentru luarea sau lăsarea de persoane, încărcarea sau descărcarea
de bunuri, timp în care conducatorul ramâne în autovehicul sau în apropierea
acestuia, pentru a putea la nevoie să–l deplaseze;
2. autovehicul parcat – autovehicul oprit/staționat într-un loc special rezervat
acestui scop și amenajat ca atare;
3. bandă de circulație - subdiviziunea longitudinală a părtii carosabile,
materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lățime
corespunzătoare pentru circulația într-un sens a unui șir de vehicule, altele
decât vehiculele care se deplasează pe două roti;
4. taxa de parcare – contravaloarea tarifului stabilit pentru ocuparea unui loc de
parcare și care se achită prin unul din instrumentele de plată menționate în
cuprinsul prezentului Regulament;
5. tichet cu valoare fixă - formular cu regim special de înseriere și numerotare
prevăzut la art. 2, lit. d) din O.U.G. nr. 28/1999 republicată si actualizată,
tipărit pe o singură față, în carnete a câte 100 de file, care servește ca document
pentru încasarea sumei de la client și ca document pentru înregistrarea în
contabilitate a volumului serviciilor prestate;
6. cardul de parcare - instrument de plată pe suport de plastic cu cip electronic
integrat;
7. drum public - orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate,
special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației
publice. Drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la
intrare cu inscripții vizibile;
8. exploatarea parcării - efectuarea unor operațiuni ce vor duce la obținerea unor
venituri din perceperea unei taxe pentru fololosirea pe o anumită perioadă de
timp (ora, lună, an), a unui spațiu special destinat parcării vehiculelor;
9. loc de parcare - loc amenajat în parcările auto, stabilite prin hotărârea consiliul
local, semnalizat cu panouri, indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat potrivit
normelor tehnice și destinat staționării unui singur mijloc auto;
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10.locuri de parcare rezervate pentru societăți bancare, unități hoteliere și unități
de alimentatie publică si alte societăti comerciale – locuri de parcare care pot
fi atribuite spre folosință contra cost prin eliberarea unui abonament;
11.locuri de parcare rezervate pentru persoane cu handicap -locuri amenajate în
parcările publice, semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu
handicap inscriptionate cu semnul international pentru persoane cu handicap;
12.marcaj rutier - modalitate de delimitare a terenului destinat parcărilor și
locurilor de parcare conform normativelor și reglementărilor tehnice în
vigoare;
13.panouri de semnalizare - panouri utilizate pentru direcționarea circulației către
locurile de parcare;
14.panouri de afișaj - panouri informative cuprinzând toate elementele de
identificare și de utilizare a parcărilor;
15.parcare - spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin
indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului.
16.parcări publice cu plată - parcări amenajate pe domeniul public al
municipiului Târgu Jiu, destinate stationării pe timp limitat a autovehiculelor
pentru care ocupanții au obligatia achitării unei taxe de parcare, stabilită prin
hotărârea consiliului local;
17.automat de taxare – aparat de taxare electronic pentru eliberat tichete prin
intermediul căruia se încasează anticipat taxele de parcare reprezentând
contravaloarea timpului de staționare a mijloacelor auto pe locurile de
parcare;
18.parte carosabilă - porțiunea din platforma drumului destinat circulației
vehiculelor;
19.riveran - persoana fizică care are domiciliul pe strada unde este amenajată
parcare cu plată sau pe străzile alăturate;
20.sistem de administrare a parcărilor publice cu plată - modalitate de exploatare
a parcărilor cu plată prin stabilirea unor reguli generale de administrare
referitoare la control, taxe, ore de functionare etc;
21.trotuar - spațiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea
carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației
pietonilor;
22.utilizatori – persoane fizice sau juridice care utilizează parcările publice și
care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv de serviciile de
utilităti publice, în condițiile legii și ale prezentului Regulament;
23.administratorul parcărilor publice cu plată – instituția publică subordonată
Primarului Municipiului Târgu Jiu, care administrează parcările publice cu
plată, conform hotărârii consiliului local;
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24.agent constatator – polițiștii locali din cadrul Direcției Poliției Locale a
Municipiului Târgu Jiu, potrivit competențelor stabilite de lege ;
25.taxe – toate taxele din prezentul Regulament sunt exprimate in lei si sunt
stabilite în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
Capitolul II
Parcări publice cu plată
Sectiunea 1 - Dotarea parcărilor publice cu plată
Art.6 Pentru echiparea unei parcări publice cu plată se stabilesc următoarele
dotări tehnice: indicatoare, marcaje, panouri informative pentru detalii de plată prin
SMS sau e-parking, camere video de supraveghere, stâlpișori, sisteme de rezervare
a locurilor de parcare, sistemul barieră pentru parcările cu plată, coșuri de gunoi,
dale, borduri, asfalt, spații verzi si alte dotari.
Art.7
(1) Indicatoarele instalate în parcările publice cu plată sunt cele prevăzute de
către OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
(2) Indicatoarele pot fi însoțite de panouri cu semne adiționale conținând
inscripții sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificația.
(3) Semnele adiționale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar
pe indicatoare, dacă înțelegerea semnificației acestora nu este afectată.
Art.8
(1) Pe panourile ce conțin indicatoare de restricție (parcare cu plată, parcare
cu locuri rezervate, parcare pe trotuar, parcare de scurtă durată, parcare pe baza de
abonament) se includ inscripții sau simboluri care le completează semnificația.
(2) Panourile ce conțin indicatoare de restricție (parcare cu plată, parcare de
domiciliu, parcare cu locuri rezervate, parcare pe trotuar) includ inscripții sau
simboluri care le completează semnificația. Acestea se amplasează în zona parcării
auto, la loc vizibil și conține în principal date privind: zona și tariful de parcare, orele
de funcționare, modalități de plată, sancțiuni, interdicții de parcare pentru anumite
mijloace auto și facilități dacă este cazul.
Art.9
Sistemul barieră se va amplasa în zonele de intrare/ieșire în acele parcări
publice care prin configurația lor permit acest lucru și va funcționa pe sistemul
tichetelor emise la intrare, taxarea facându -se în funcție de perioada de stationare,
la ieșirea din parcare.
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Art.10
(1) Stâlpișorii din metal sau bornele din beton se amplasează în zonele stabilite
de administratorul parcărilor publice cu plată pentru protejarea pietonilor,
delimitarea trotuarelor și a spațiului verde.
(2) Pentru asigurarea corespunzătoare a iluminatului, în parcările cu plată,
unde este necesar se vor amplasa stâlpi de iluminat.
Art.11
În parcările cu plată locurile de parcare pot fi: asfaltate, betonate, dalate sau
pavate si marcate corespunzator.
Art.12
(1) Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea
participanților la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace
de semnalizare rutieră pe care le completează, le întăresc sau le precizează
semnificația.
(2) Marcajele rutiere pentru delimitarea spațiilor de parcare se vor realiza
astfel încât:
a) autovehiculele parcate să nu stânjenească sau să împiedice circulația
normală a pietonilor pe trotuare și a celorlalte vehicule pe partea carosabilă
a drumului;
b) distanțele laterale și față-spate dintre autovehiculele parcate să permită
intrarea și ieșirea cu ușurință din locurile de parcare, precum și deschiderea
completă a ușilor pentru accesul persoanelor în deplină siguranță în și din
acestea.
(3) Mijloacele de semnalizare a parcărilor se realizează și se instalează astfel
încât să fie observate cu ușurință și de la o distanță adecvată, de cei cărora li se
adresează și trebuie să fie în deplină concordanță între ele, precum și într-o stare
tehnică de funcționare corespunzătoare.
(4) Mijloacele de semnalizare a parcărilor se asigură, se instalează și se întrețin
prin grija administratorului parcărilor.
Art.13 Marcajele rutiere care delimitează locurile de parcare, se stabilesc în
conformitate cu normele tehnice prevăzute în Normativul P136/1993 - Proiectarea
marcajelor și sunt amplasate față de bordură : paralel, perpendicular sau oblic la 30°,
45°, 60°.
Sectiunea 2 – Dotari minime ale administratorului parcarilor publice cu plată
6

Art. 14 – Pentru administrarea parcărilor publice cu plată, administratorul
trebuie să aibă urmatoarele dotari minime:
- software/aplicație mobilă care să asigure posibilitatea achitării taxei de
parcare cu plata prin SMS sau/și card;
- subsistem mobil care să asigure verificarea achitării taxei de parcare în
teren;
- mijloace de comunicație voce și date specifice;
- echipamente de înregistrare pentru dovada parcării neregulamentare
(aparat foto, cameră video, tabletă sau telefon);
- calculator portabil cu conexiune la internet și imprimantă mobilă pentru
tipărirea formularelor de constatare;
- alte dotări necesare administrării parcărilor publice.
Sectiunea 3 – Reguli privind utilizarea parcărilor publice cu plată
Art.15 Utilizatorii parcărilor publice cu plată au următoarele obligații:
a) să respecte semnalizarea rutieră verticală și/sau orizontală din parcările
publice;
b) să respecte indicațiile înscrise pe panourile adiționale ale indicatoarelor
de parcare;
c) să păstreze curățenia în parcare;
d) să expună la loc vizibil, pe toată durata parcării, tichetul sau
abonamentul, legitimația;
e) să nu execute în perimetrul parcării publice cu plată lucrări de reparații
și întreținere a vehiculelor;
f) să nu ocupe ilegal locurile de parcare cu autovehicule defecte sau cu
alte obiecte;
g) să raspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor
parcării ca urmare a unor manevre greșite;
Art.16 Staționarea în interiorul marcajelor trebuie să se facă în conformitate cu
orientarea acestora, paralel cu axul drumului, oblică sau perpendiculară, fiind
interzisă staționarea cu încălcarea marcajelor sau cu nerespectarea orientării
marcajelor.
Art.17 În parcările publice cu plată amenajate pe raza municipiului Târgu Jiu,
semnalizate și marcate corespunzător, se interzice:
a) parcarea tuturor mijloacelor de transport cu masa peste 3,5 tone în parcările
special amenajate, dacă nu se încadreaza în spatiile de parcare delimitate de
marcajele rutiere;
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b) obstrucționarea sub orice formă a accesului în parcările publice sau a căilor
de circulație din incinta parcărilor publice, inclusiv prin amplasarea,
depozitarea sau lăsarea de materiale ori obiecte (blocatoare, bariere, lăzi,
cutii, etc);
c) rezervarea locurilor de parcare cu alte dispozitive decat cele aprobate de catre
administratorul parcărilor publice sau cu diverse obiecte.
d) amplasarea de dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu
instalatiile ce servesc la semnalizarea parcării ori realizarea de amenajări sau
alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea
acestora, să stânjenească participantii la trafic sau să le distragă atentia,
punând în pericol siguranta circulatiei;
e) lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce
servesc la semnalizarea parcărilor, inclusiv pe suporturile acestora.
Art.18
(1) Parcările publice cu plată nu sunt păzite.
(2) Pentru a preveni furturile din autoturisme utilizatorii parcărilor trebuie să verifice
dacă portierele sunt închise și asigurate și dacă este activat sistemul de alarmă sau
trebuie să folosească sistemul mecanic antifurt (portiere, portbagaj, capotă, motor,
buson de benzină, roți, volan, pedale) atunci când autoturismul urmează să fie parcat
într-un loc nesupravegheat. Utilizatorii parcărilor trebuie să-și asigure autoturismul
chiar dacă lipsesc din el doar câteva minute și nu trebuie să lase la vedere în interiorul
mașinii diverse bunuri, valori sau înscrisuri care ar putea tenta (aparate, bani, obiecte
sau îmbracaminte etc.).
(3) Municipiul Târgu Jiu nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate
în acestea, în zona de acțiune a parcărilor publice.
(4) În caz de producere de eventuale daune, furturi, incendii la vehicule în zonele de
parcare publică, municipiul Târgu Jiu nu răspunde juridic.
(5) Camerele video instalate în parcări sunt destinate exclusiv supravegherii fluxului
de trafic, înregistrările video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la
dispoziția autorităților.
(6)Salubrizarea parcărilor publice se va efectua de operatorii serviciului de
salubrizare, conform contractului general încheiat la nivelul Primăriei Municipiului
Târgu Jiu, pentru salubrizarea domeniului public.
Secțiunea 4 – Modalități de taxare pentru parcările publice
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Art.19 Pentru asigurarea organizării funcționării și utilizării optime a parcărilor
publice cu plată prezentul Regulament oferă posibilatea mai multor forme de plată a
parcării utilizabile de toate categoriile de persoane.
Art. 20 Parcarea autovehiculelor în parcările publice cu plată este permisă numai cu
plata taxei de parcare cu tichete eliberate de automatele de taxare sau de personalul
din parcări, sau în baza abonamentelor si legitimațiilor eliberate de Primăria
Municipiului Târgu Jiu, prin Direcția Programe, Managementul Calității și Parcări
Publice, afișate la loc vizibil în interiorul autovehiculului în așa fel încât toate datele
înscrise pe acestea să fie vizibile sau utilizând aplicația de plată a taxei de parcare cu
telefonul mobil – SMS, card sau prin intermediul parcometrelor.
Art.21 În parcările publice cu plată din municipiul Târgu Jiu, taxarea este
diferențiată, în funcție de zona, stabilită în cuantum de 3 lei/ora (inclusiv costurile
aferente) în zona 1(cuprinsă în Anexa 1), respectiv 2 lei/oră(inclusiv costurile
aferente) în zona 2 (cuprinsă în Anexa 2), de luni până duminică, în intervalul orar
08:00 – 16:00.
Sectiunea 4.1 - Abonamente parcare
Art.22 Abonamentele de parcare se eliberează la sediul Direcției Programe,
Managementul Calității și Parcări Publice, situat în municipiul Târgu Jiu, str. Crișan
nr.3.
Art.23 Tipuri de abonamente:
1. Abonamente pentru persoane fizice (Anexa 3) și persoane juridice (Anexa
4), fără rezervarea locului de parcare, valabile în toate parcările publice
stradale cu plată și în parcările din Complexul Sportiv Municipal: 150
lei/lună;
2. Abonamente riverani/rezidenti, persoane fizice (fara rezervarea locului de
parcare) (Anexa 5), valabile în parcarea publică stradală cu plată solicitată:
100 lei/lună.
3. Abonament persoane juridice tip rezervat(Anexa 6): 350 lei/lună, în limita
a 15% din capacitatea parcărilor publice stradale și din Complexul Sportiv
Municipal Târgu Jiu;

Art.24
(1) Abonamentele de parcare se completează la eliberare cu numărul de
înmatriculare al autovehiculului și cu perioada pentru care este valabil.
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(2) La eliberarea abonamentelor utilizatorii vor prezenta certificatul de înmatriculare
al autovehiculului și alte documente necesare, după caz:
a) pentru persoane juridice: cerere tip completată, certificat de înregistrare, actul
de identitate al reprezentantului legal;
b) pentru persoane fizice și riverani: cerere tip completată, act de identitate.
(3) Abonamentele de orice tip nu asigură deținătorului rezervarea unui loc în
parcările publice cu plată, cu excepția abonamentului tip rezervat.

Art.25
(1) Abonamentul de parcare pentru riverani persoane fizice se completează la
eliberare cu numărul de înmatriculare al autovehiculului, perioada pentru care este
valabil si parcarea pentru care este valabil.
(2) Eliberarea abonamentelor pentru riverani persoane fizice în parcarea din zona de
domiciliu se face pe baza actului de identitate si a certificatului de înmatriculare al
autovehiculului.
(3) Persoanelor juridice nu li se eliberează abonamente de riverani.

Art. 26
(1) În parcările publice cu plată fără controlul accesului, se pot elibera abonamente
pentru riverani/rezidenți – persoane fizice, fără rezervarea locului de parcare,
valabile doar în intervalul orar 16:00 – 08:00.
(2) Abonamentul conferă riveranilor dreptul de staționare în parcarea cu plată aflată
la o distanță de cel mult 50 de metri față de frontul imobilului în care au domiciliul.
(3) Unui riveran persoană fizică i se poate elibera un singur abonament de parcare.

Secțiunea 4.2– Legitimații de parcare
Art.27
(1) Legitimația de parcare este gratuită și se eliberează pe baza cererilor
beneficiarilor acestora și a actelor doveditoare, depuse la sediul Direcției Programe,
Managementul Calității și Parcări Publice.
(2) Legitimația de parcare se eliberează pentru anul în curs persoanelor/unităților
menționate la Capitolul II, Secțiunea 4.4 - Gratuități pentru persoanele care
utilizează parcările publice.
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(3) Legitimația de parcare pentru persoanele cu handicap (Anexa 7)se acordă în
baza unei solicitări scrise și conferă dreptul de staționare numai pe locurile de
parcare rezervate persoanelor cu handicap și semnalizate în acest sens și nu este
transmisibilă.
(4) Solicitarea scrisă va fi însoțită de actul de identitate al solicitantului, actul
doveditor al calității de reprezentant legal (certificatul de naștere al copilului,
dispoziția de curator/tutore, hotărâre judecătorească pentru punerea sub interdicție
și desemnarea reprezentantului legal), certificat de încadrare în grad de handicap și
fotografie color ¾ cm.
(5) Legitimatia de parcare se inscripționează cu numărul de înmatriculare al
autovehiculului și cu un cod de gratuitate stabilit la eliberare, nu este transmisibilă
și este valabilă numai în original pentru un singur autovehicul care utilizează
parcările cu plată din municipiul Târgu Jiu.
Art. 28 În cazul abonamentelor de parcare pierdute sau sustrase se vor elibera
duplicate, după achitarea taxei de 10 lei.
Secțiunea 4.3 – Autotaxarea și tichetele de parcare eliberate de personalul din
parcări
Art.29 Taxa de parcare pentru parcările cu plată se achită la personalul existent în
incinta acestor parcări, prin SMS sau card în cazul parcărilor stradale.
Art.30 În parcările publice cu plată, cu intrare – iesire, situate în zona comercială a
municipiului Târgu Jiu (Complex Comercial și Super 2000) se stabilește tarif fix 1
leu/30 min, indiferent de durata ocupării locului de parcare. În aceste parcări
programul de funcționare este Luni – Vineri 07,30 – 19,30, Sâmbătă – Duminică
07,30 – 17,30.
Art.31 În situația parcării autovehiculului în afara programului de funcționare a
parcării, taxarea se va calcula de la ora deschiderii parcării și până la ora ieșirii
autovehiculului din parcare.
Art.32 În parcările din zona Piața Centrală – Complex Comercial - Super 2000 și în
parcările din Complexul Sportiv Municipal, în situația neprezentării tichetului emis
la intrarea în parcare, pentru părăsirea incintei parcării, conducătorul autovehiculului
va achita o taxă de tichet pierdut, în cuantum de 25 lei, la casele automate de plată
din incinta acestor parcări.
Art.33(1) În parcările publice stradale cu plată și în parcările din Complexul Sportiv
Municipal există posibilitatea rezervării unor locuri de parcare in limita unui procent
de 15 % din locurile disponibile, de catre persoanele juridice, prin plata unui
abonament in valoare de 350 lei/lună.
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Art.34 În parcările publice situate în str. Unirii, sector cuprins între str. Victoriei și
B-dul Republicii, tariful este de 3 lei/oră. Taxa se achită prin intermediul aplicației
TPARK, prin SMS sau card.
Art.35 În parcările publice aferente Complexului Sportiv Municipal, tariful de
parcare Luni - Duminică, interval orar 08:00 – 16:00, în afara competițiilor sportive,
tariful este 3 lei/oră.
Secțiunea 4.4 – Gratuități pentru persoanele care utilizează parcările publice
Art.36
(1) Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plată,
următoarele categorii de autovehicule:
a) autovehiculele aflate în misiune apartinând Salvării, Politiei, Jandarmeriei,
Pompierilor, Politiei Locale, Serviciului Român de Informaţii, Ministerului
Apărării Naţionale, Ministrului Justiției, în baza însemnelor distinctive de
înmatriculare sau inscripționare;
b) beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plată, în
condițiile afișării la loc vizibil a legitimației de parcare gratuită eliberată de
administratorul parcărilor, persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai
acestora;
c) autovehicule aparținând instituțiilor mass – media (Anexa 8), dar nu mai mult
decât un autovehicul pentru fiecare redacție, în parte;
d) beneficiarii dispozițiilor Decretului Lege nr.118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive policice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri;
e) persoanele prevăzute la art. 3 alin.(1) lit.b) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.
341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;
f) unitățile care execută lucrări de utilitate publică, în conformitate cu
reglementările prevăzute de legislația în vigoare;
g) autovehicule electrice aparținând persoanelor fizice;
h) administratorul parcărilor publice eliberează legitimații pentru autovehiculele
prevăzute la art. 36, lit. b) și c) valabile în toate parcările publice cu plată din
municipiul Târgu Jiu, în urma unei solicitări scrise;

Capitolul III
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Parcări de reședință
Art.37 Parcarea de reşedinţă este situată pe domeniul public al Municipiului Târgu
Jiu, lângă imobilele utilizate de proprietari/locatari. Un loc de parcare are cel mult
15 mp.
Art.38
Începând cu data de 01.01.2022, permisele de parcare dau dreptul folosirii locului
de parcare 16 ore/zi, în intervalul orar 16:00 – 08:00, tariful fiind de 10 lei/lună,
respectiv 120 lei/an și vor funcționa în regim de parcări fără plată în intervalul orar
08:00 – 16:00.
Art.39
(1) Deținătorii contractelor de parcare pot opta pentru utilizarea locurilor de parcare,
pentru o perioadă de 24 ore/zi, tariful fiind 30 lei/lună, respectiv 360 lei/an.
(2) Numărul de identificare al locurilor atribuite în folosință exclusivă se va marca
distinctiv, prin culoare roșie, de către administratorul parcării.
(3) Cererile pentru încheierea noului contract de parcare (Anexa 9), în care se va
menționa modul de folosință (16 ore/zi sau 24 ore/zi), se depun până la data de 30
iunie 2022, iar taxa de parcare se achită în aceeași perioadă.
(4) Tipul contractului de parcare se poate modifica în cursul anului doar de la
folosință, 16 ore pe zi, în intervalul 16:00 – 08.00, la folosință exclusivă 24 ore pe
zi.
Art.40
(1) Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate în parcările de
reşedinţă amenajate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, la mai
puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, în funcţie de configuraţia
perimetrului de amplasare, putându-se depăşi această limită.
(2) În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai
proprietarilor/utilizatorilor unui autoturism sau autovehicul funcţional a cărui masă
maxim autorizată să fie mai mică de 3,5 tone și care nu depășește dimensiunile unui
loc de parcare.

Secțiunea 1 - Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă
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Art.41
(1) Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite numai după
amenajarea, semnalizarea verticală şi orizontală şi numerotarea acestora de către
administratorul parcării.
(2) Se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament indiferent de
numărul de persoane/familii care îl locuiesc sau numărul de autoturisme deţinute.
Art.42
(1)Atribuirea locurilor de parcare se va face în următoarea ordine de prioritate:
1. persoanelor cu handicap, ori soțului/soției persoanei cu handicap. Titularul
contractului de parcare beneficiază de gratuitate și dacă deținătorul
autovehiculului este soțul/soția sau rudă de gradul I;
2. însoţitorilor sau asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, în baza
documentelor emise de către Direcţia Publică de Protecţie Socială;
3. reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap şi ai minorilor încadraţi în
gradul I de invaliditate;
4. persoanelor care au domiciliul în zona sistematizată şi au autovehicul în
proprietate, în ordinea vechimii dobândirii proprietăţii apartamentului şi nu
înregistrează datorii la bugetul local al Municipiului Târgu Jiu;
5. persoanelor fizice care au domiciliul în zonă și dețin autoturisme în folosință
(contract de comodat) şi nu înregistrează datorii la bugetul local al
Municipiului Târgu Jiu;
6. persoanelor fizice care nu au domiciliul/reședința, dar dețin în proprietate un
imobil în zona sistematizată, în limita locurilor disponibile şi nu înregistrează
datorii la bugetul local al Municipiului Târgu Jiu;
7. persoanelor juridice care dețin în proprietate/folosință apartamente/spații
comerciale în imobilul arondat parcării li se pot atribui locuri de parcare în
limita locurilor disponibile, făcând dovada achitării debitelor la bugetul local
al Municipiului Târgu Jiu.
8. persoanelor fizice/juridice care înregistrează datorii la bugetul local al
Municipiului Târgu Jiu, dar au solicitat eşalonarea obligaţiei de plată, în
măsura în care există locuri disponibile.
(2) Persoanele enumerate la alin. (1), punctele 1, 2 și 3 sunt scutite de la plata taxei
de parcare dacă au domiciliul în imobilul arondat parcării.
(3) Scutirea se acordă pentru un singur loc de parcare.
(4) În spaţiile de parcare unde se repartizeazã locuri de parcare gratuită persoanelor
cu handicap grav sau accentuat, acestea vor fi marcate şi semnalizate prin semn
internaţional.
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Art.43 Atribuirea locurilor de parcare se realizează de către Direcția Programe,
Managementul Calității și Parcări Publice.
Art.44
(1) Se interzice montarea dispozitivelor antiparcare în parcările publice de reședință
din municipiul Târgu Jiu.
(2) Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au obligația de a demonta
dispozitivele antiparcare, amplasate pe locurile de parcare deținute, începând cu data
intrării în vigoare a prezentului Regulament;
(3) După intrarea în vigoare a prevederilor art. 44, alin. (2), funcționarii din cadrul
Direcției Programe, Managementul Calității și Parcări Publice vor emite somații care
se vor afișa la sediul asociației de proprietari, ce obligă titularii contractelor de
parcare de reședință să demonteze dispozitivele antiparcare în termen de 5 zile de la
data afișării somației, în caz contrar, acestea vor fi demontate pe cale administrativă,
cu sancțiunea rezilierii contractului de parcare.
Art.45
(1) Repartizarea locurilor de parcare se face de către comisia special constituită, după
afișarea unui Anunț la avizierul asociațiilor de proprietari, care cuprinde condițiile
depunerii cererilor de către deținătorii locuințelor sau spațiilor cu altă destinație.
(2) Atribuirea se realizează pe baza prevederilor art.42.
Art.46 Beneficiarul locului de parcare are obligația ca, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data primirii dovezii de atribuire, să solicite Primăriei Municipiului
Târgu Jiu încheierea contractului de parcare (Anexa 11), în caz contrar locul se
declară vacant și se va atribui altui solicitant, conform criteriilor prevăzute la art. 42.
Art.47
(1)Tariful de parcare pentru parcările de reședință se stabilește prin hotărâre a
Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu și se achită, pentru contractele în
derulare, până la data de 31 martie, iar pentru contractele noi, la data încheierii
acestora, în această situație taxa achitându-se integral pentru luna în curs.
(2)Urmărirea încasării taxei de parcare se realizează de către Direcția Impozite și
Taxe, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
Art.48
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(1)Permisul de parcare (Anexa 12) se va elibera de către Direcția Impozite și Taxe
la data achitării tarifului de parcare, cu valabilitate până la 31 decembrie a fiecărui
an.
(2)Reînnoirea permisului de parcare se realizează până la 31 martie a anului următor,
dată scadentă pentru achitarea locului de parcare pentru anul în curs, cu excepția
anului 2022, pentru care se stabilește termenul de încheiere a unui nou contract 30
iunie. În această situație tariful de parcare se achită la data depunerii cererii,
cuantumul fiind corespunzător modului de folosință ales și se datorează începând
cu data de 01.01.2022.
Art.49 Permisele de parcare vor fi expuse la loc vizibil, pe bordul autoturismului,
pentru identificare în caz de control.
Art.50 Comisia de atribuire este numită prin dispoziția Primarului Municipiului
Târgu Jiu și este formată din 3 membri din cadrul Direcției Programe,
Managementul Calității și Parcări Publice, din care un reprezentant al
Compartimentului Parcări Publice, un reprezentant al Compartimentului Îndrumare
Asociații de Proprietari și Directorul executiv adjunct, care va îndeplini funcția de
președinte al comisiei. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către un reprezentant
al Compartimentului Parcări Publice.
Art.51 Direcția Investiții și Gospodărie Comunitară din cadrul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu asigură întocmirea planului de situație al parcărilor de
reședință în funcție de perimetrul existent; participă la măsurarea, marcarea,
numerotarea și inscripționarea parcărilor de reședință de pe raza municipiului Târgu
Jiu.
Art.52 În vederea participării la procedura de atribuire, solicitanţii, vor depune la
sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, în copie, următoarele documente:
 cerere (Anexa 10);
 BI/CI;
 contract de vânzare-cumpărare al apartamentului sau document justificativ
din care să rezulte forma de deținere;
 certificatul de înmatriculare al autoturismului, deţinut în proprietate sau
folosinţă;
 certificat încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
 document justifivativ privind valabilitatea stării tehnice a autovehiculului.
Art.53
(1) Comisia va analiza documentele depuse de către solicitanţi şi va întocmi
procesul-verbal de atribuire cu persoanele care participă la atribuirea locurilor de
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parcare de reşedinţă, excluzând pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele
sau cei care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
(2) După primirea repartiției, beneficiarii locurilor de parcare se vor prezenta la
Direcția Impozite și Taxe în vederea încheierii contractului de parcare și obținerea
permisului de parcare.
Art.54 În situația în care numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile,
cererea rămâne în aşteptare.
Art.55
(1) În condițiile vacantării unui loc de parcare, atribuirea se realizează de către
comisia special constituită, cu respectarea prevederilor art. 42 și a distanței dintre
locul de parcare și frontul imobilului cu destinație de locuință sau al spațiului cu altă
destinație.
(2) Dacă departajarea nu poate fi realizată conform prevederile prezentului
Regulament, se va respecta criteriul ordinii cronologice a înregistrării cererilor.
Art.56 În cazul în care numărul locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă
aferentă este mai mare decât numărul solicitanţilor admişi, locurile de parcare
excedente vor fi atribuite locatarilor ce deţin un al doilea autoturism, dacă solicită
acest lucru.
Art.57 În situaţia în care solicitările pentru cel de-al doilea loc de parcare depăşesc
numărul locurilor de parcare rămase libere, atribuirea se va face în ordinea depunerii
cererii, condițiile prevăzute la art. 42.

Art.58
(1) Pentru primul loc de parcare, contractul de parcare se încheie pe o perioadă de 5
ani.
(2) Modificările cu privire la clauzele contractuale se realizează prin act aditional,
la inițiativa titularului contractului de parcare sau a administratorului parcării de
reședință.
(3) În condițiile în care nu sunt înregistrate alte cereri pentru atribuirea primului loc
de parcare, deținătorii unui loc de parcare pot solicita, în scris, încheierea unui
contract de parcare pentru cel de-al doilea loc de parcare, perioada contractului în
acest caz fiind de 1 an.
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Art.59 La solicitarea, în scris, a persoanei interesate, contractul de parcare încetează
cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea, în
următoarele situații:
a) renunțare la locul de parcare;
b) înstrăinarea locuinței sau a spațiului cu altă destinație;
c) înstrăinarea autovehiculului, iar beneficiarul locului de parcare nu mai
deține un alt autovehicul pentru care este necesară parcarea pe domeniul
public;
Art.60 În condițiile prevăzute la art.59 taxa de parcare achitată se restituie
solicitantului, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.
Art.61
(1) În cazul decesului titularului locului de parcare, contractul încetează de drept de
la data comunicării documentelor justificative de către persoana interesată.
(2)Locul de parcare poate fi atribuit, în baza unei solicitări, formulată în scris,
moștenitorului care domiciliază în același imobil, taxa achitată integral putând fi
transferată în contul noului beneficiar.
Art.62
(1)La cererea titularului contractului de parcare, locul de parcare poate fi atribuit
rudelor de gradul 1, dacă au domiciliul comun, în imobilul arondat parcării
respective.
(2)În această situație contractul titularului inițial se modifică prin act adițional, plata
efectuată transferându-se în contul noului beneficiar.
Art.63 În condițiile neachitării taxei pentru utilizarea locului de parcare, la data
expirării termenului de plată, se va proceda la rezilierea contractelor de parcare, iar
măsura se va comunica titularului locului de parcare.
Secțiunea 2 - Obligaţiile deţinătorilor de locuri de parcare de reşedinţă
Art. 64 Prin contractul de atribuire vor fi stabilite următoarele obligaţii în sarcina
conducătorilor de autovehicule:
a) respectarea indicatoarelor şi marcajelor;
b) păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de parcare;
c) interzicerea executării de lucrări de reparaţie şi întretinere a autoturismelor în
zona de parcare;
d) eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia efectuării unor lucrări
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edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau dacă
locului i s-a atribuit de către Consiliul Local o altă destinaţie publică, cu
restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea parcajului.
Capitolul IV
Răspunderi și sancțiuni
Art.65
(1) În parcările publice și de reședință din municipiul Târgu Jiu, constituie
contraventii si se sanctionează cu amendă contraventională de la 200 lei la
500 lei următoarele fapte:
a) parcarea autovehicului fără plata taxei de parcare ori fără afisarea la vedere a
tichetului, abonamentului sau a legitimatiei;
b) depăşirea timpului de parcare conferit de tichetul folosit;
c) parcarea cu tichete, legitimații, abonamente neconforme sau expirate;
d) utilizarea unui abonament de parcare valabil pentru o alta parcare;
e) parcarea autovehiculului fără respectarea marcajelor si indicatoarelor (parcare
longitudinală, oblică sau perpendiculară);
f) ocuparea locurilor din parcările publice cu panouri, cu materiale sau alte
obiecte în scopul rezervării locurilor de parcare sau a locurilor alăturate
acestora;
g) parcarea autovehiculelor expuse spre vânzare, cu excepția autovehiculelor
personale pe care proprietarii intenționează să le înstrăineze procedând astfel,
la afișarea anunțului de vânzare;
h) ocuparea cu autovehicule a locurilor nemarcate pentru parcare ori a locurilor
cu marcaje de interdictie aflate în parcările cu plată;
i) blocarea autovehiculelor care sunt parcate regulamentar pe locurile de parcare
cu plată;
j) parcarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru organizarea
manifestărilor sociale, culturale, sportive, religioase, electorale sau a altor
manifestări aprobate de Primăria Municipiului Târgu Jiu;
k) parcarea autovehiculelor pe locurile de parcare de domiciliu rezervate
autoturismelor persoanelor care au domiciliul în imobilele apropiate;
l) ocuparea locului de parcare de reşedinţă atribuit conform prevederilor
prezentului Regulament, de către altă persoană decât cea căreia i-a fost
atribuit, în intervalul orar când nu este permis;
m) montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare
sau a dispozitivelor antiparcare
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n) neexpunerea la loc vizibil în interiorul autovehiculului a permiselor de
parcare, astfel încât să permită descifrarea lor;
o) refuzul eliberării locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei
Municipiului Târgu-Jiu sau a unităţilor care execută lucrări pentru
municipalitate, în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare,
modernizare, lucrări la reţele edilitare etc;
(2) Constituie contravenții si se sanctionează cu amendă contravențională de la 300
lei la 600 lei nerespectarea prevederilor art. 15, lit. a)-f) și art.17.
(3) Constituie contravenții si se sanctionează cu amendă contraventională de la 500
lei la 1000 lei următoarele fapte:
a) neprezentarea la sediul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu, la data stabilită în
”INVITAȚIE”;
b) neprezentarea documentelor solicitate de polițiștii locali.
(4) Pentru contravențiile prevăzute la art. 65, lit. b), e), h), i), j), k), l), o), polițiștii
locali pot dispune și măsura complementară de ridicare a autovehiculului, în
condițiile prevăzute prin hotărâre a consiliului local.
(5) Constituie contravenție si se sancționează cu amendă contravențională în valoare
de 2500 lei marcarea, fără drept, a locurilor de parcare de reședință.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenționale din
prezentul Regulament se face de către polițiștii locali, potrivit comptetențelor
stabilite prin lege.
(7) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii contravenționale, în
termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare.
(8) Împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se
poate face plângere în termen de 15 de zile de la data comunicării acestuia. Plângerea
se depune la instanta competentă din raza teritorială unde îsi are sediul institutia din
care face parte agentul constatator care a aplicat sanctiunea.
Capitolul V
Procedura operațiunilor de constatare și sancționare contraventională
Secțiune 1 – Procedura operațiunilor de constatare și sancționare contraventională
în parcări publice cu plată
Art.66
(1)Agenții constatatori identifică autovehiculele care ocupă ilegal locurile de parcare
din parcările publice cu plată și întocmesc documentele necesare în vederea punerii
în aplicare a prevederilor legale.
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(2) În cazul ocupării locurilor de parcare cu abonamente, legitimații, tichete, sau alte
documente care conferă dreptul de a parca autovehiculul într-o parcare publică cu
plată, agentul constatator va verifica dacă acestea sunt afișate la vedere și vor
examina valabilitatea și conformitatea acestora;
(3) În cazul în care documentele enumerate la alin. (2) nu sunt afișate la vedere, se
va proceda la scanarea numărului de înmatriculare al autovehiculului, prin
intermediul aplicației instalate pe subsistemele mobile din dotare (smartphone,
tabletă sau alte terminale), pentru a verifica dacă a fost achitată taxa de parcare prin
SMS, card sau aplicație mobilă;
(4) În cazul în care taxa de parcare nu a fost achitată, programul va genera automat
o „NOTĂ DE CONSTATARE”, care va fi listată pe imprimanta portabilă aflată în
dotarea agentului constatator, conform modelului prezentat în Anexa 13, prin care
utilizatorul autovehiculului este invitat la sediul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu
cu documentele menționate pentru luarea măsurilor legale ce se impun;
(5) În cazul în care se constată încălcarea altor prevederi din prezentul Regulament,
decât cele referitoare la neachitarea taxei de parcare, polițiștii locali vor întocmi o
”ÎNȘTIINȚARE”, conform modelului prevăzut în Anexa 14 prin care utilizatorul
autovehiculului este invitat la sediul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu cu
documentele menționate, pentru luarea măsurilor legale ce se impun;
(6) „NOTA DE CONSTATARE” sau „ÎNȘTIINȚAREA”, după caz, pot fi protejate
prin folie de protecție, pentru evitarea deteriorării acestora de fenomene
meteorologice (ploi, ninsori, etc.) și se vor afișa sub ștergătorul de parbriz al
autovehiculului;
(7) Pierderea sau deteriorarea „NOTEI DE CONSTATARE” sau a
„ÎNȘTIINȚĂRII” nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională;
(8) Autovehiculul se va fotografia cu aparatul foto din dotarea polițistului local;
(9) Din fotografii trebuie să reiasă numărul de înmatriculare al autovehiculului,
locul abaterii, data, ora si minutul înregistrarii, precum și alte date relevante pentru
luarea măsurilor legale.
Art.67
(1) Dacă persoana care a parcat autovehiculul, cu nerespectarea prevederilor
prezentului Regulament, este de față, agentul constatator poate dispune măsurile de
sancționare contravențională pe loc, fără a mai afișa pe parbrizul autovehiculului
„NOTA DE CONSTATARE” sau ”ÎNȘTIINȚAREA”, acestea urmând a se arhiva,
potrivit prevederilor legale în vigoare.
21

(2) Dacă persoana NU este de față, după verificările efectuate în Baza de Date a
instituției se va identifica proprietarul autovehiculului și i se va comunica o
„INVITAȚIE”, potrivit modelului prevăzut în ANEXA 15.
Art. 68
Proprietarul autovehiculului are obligația de a se prezenta la sediul Direcției Poliția
Locală Târgu Jiu, cu documentele solicitate, la data menționată în ”INVITAȚIE”;
Secțiune 2 – Procedura operațiunilor de constatare și sancționare
contraventională în parcări de reședință
Art. 69
(1)Agenții constatatori identifică autovehiculele care ocupă ilegal locurile de parcare
din parcările publice de reședință și întocmesc documentele necesare în vederea
punerii în aplicare a prevederilor legale, la solicitarea deținătorului legal al locului
de parcare de reședință.
(2) În cazul în care se constată că locul de parcare este ocupat ilegal, agentul
constatator va face verificările necesare pentru a identifica proprietarul
autovehiculului.
(3) În cazul în care proprietarul autovehiculului nu este identificat la fața locului,
agentul constatator va proceda la afișarea unei înștiințări.
(4) În continuarea verificărilor efectuate se va proceda conform prevederilor art. 66,
alin.(5) – (8) și art. 67 art. 68 din prezentul Regulament.

Capitolul VI
Dispoziții finale și tranzitorii
Art.70 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozitiile
OG.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si
completările ulterioare, Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, OG nr.195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte
reglementări în vigoare cu privire la administrarea domeniului public si circulația pe
drumurile publice.
Art.71 Cu excepția prevederilor art. 44, care intră în vigoare la data aducerii la
cunoștință publică a prezentei hotărâri, Regulamentul privind administrarea și
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exploatarea parcărilor publice cu plată și a parcărilor de reședință din municipiul
Târgu Jiu intră în vigoare la data de 01.01.2022.
Art.72 Sumele încasate din taxele pentru parcare vor fi utilizate cu prioritate pentru
modernizarea parcărilor si înființarea de noi locuri de parcare.
Art.73 Parcările cu plată din municipiul Târgu Jiu vor putea fi utilizate fără achitarea
taxelor de parcare, în situații în care autoritățile administrației publice locale
organizează acțiuni de interes public.
Art.74 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului Regulament își încetează
aplicabilitatea dispozițiile hotărârilor de consiliu care contravin prezentului
Regulament.
Art.75 Începănd cu data adoptării prezentei hotărâri, compartimentele de
specialitate vor asigura popularizarea prevederilor prezentului Regulament,
informând cetățenii cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin, în calitate de
utilizatori ai parcărilor publice.
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ANEXA 1
PARCARI CU PLATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Zona 1
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Nr.

Parcare publică cu plată

Numar de

crt.

Interval de taxare

locuri

1.

PIAȚA CENTRALĂ
stradal

33

Luni – Duminică
08,00-16,00

2.

PIAȚĂ –FINANȚE
stradal

36

Luni – Duminică
08,00-16,00

3.

PARCUL CENTRAL
stradal

14

Luni – Duminică
08,00-16,00

4.

B.C.R. –UNIVERSITATE
stradal

24

Luni – Duminică
08,00-16,00

5.

ȚIRIAC I
stradal

53

Luni – Duminică
08,00-16,00

6.

TIRIAC
stradal

34

Luni – Duminică
08,00-16,00

7.

ASIROM
stradal

26

Luni – Duminică
08,00-16,00

8.

PIAȚA CENTRALĂ –
SUPER 2000
De incintă

100

Luni – Vineri
7,30-19,30
Sâmbăta – Duminica
07,30-17,30
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9.

PIAȚA CENTRALĂ –
COMPLEX COMERCIAL
De incintă

121

10.

STRADA SIRETULUI, sectorul

20

cuprins între Direcția Finanțelor

Luni – Vineri 7,3019,30
Sâmbăta – Duminica
07,30-17,30
Luni – Duminică
08,00-16,00

Publice Gorj și str. Victoriei
11.

STRADA TUDOR

30

Luni – Duminică
08,00-16,00

10

Luni – Duminică
08,00-16,00

25

Luni – Duminică
08,00-16,00

21

Luni – Duminică
08,00-16,00

49

Luni – Duminică
08,00-16,00

VLADIMIRESCU – latura de
nord a Muzeului Județean Gorj,
sectorul cuprins între str.
Geneva și str. I. C. Popilian
12.

STRADA GRIVIȚEI – zona
Asociației Vânătorilor și
Pescarilor Gorj

13.

STRADA VASILE ALECSANDRI,
zona Teatrului de vară

14.

BULEVARDUL ECATERINA
TEODOROIU, Zona Parc
Valentin Merișescu

15.

STRADA VICTORIEI
Între str. 30 Decembrie și
Magazin “Infomanu”
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16

STRADA VICTORIEI

51

Luni – Duminică
08,00-16,00

18

Luni – Duminică
08,00-16,00

Sector cuprins între Restaurant
„Ambasador” și stația taxi
17

Bulevardul Ecaterina
Teodoroiu – zona bust Lt. Col.
Dumitru Petrescu
stradal

ANEXA 2
PARCARI CU PLATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU
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Zona 2
Nr.

Parcare publică cu plată

Numar de

crt.

Interval de taxare

locuri

1.

PIAȚA CENTRALĂ
stradal

33

Luni – Duminică
08,00-16,00

2.

PIAȚĂ –FINANȚE
stradal

36

Luni – Duminică
08,00-16,00

3.

PARCUL CENTRAL
stradal

14

Luni – Duminică
08,00-16,00

4.

B.C.R. –UNIVERSITATE
stradal

24

Luni – Duminică
08,00-16,00

5.

ȚIRIAC I
stradal

53

Luni – Duminică
08,00-16,00

6.

TIRIAC
stradal

34

Luni – Duminică
08,00-16,00

7.

ASIROM
stradal

26

Luni – Vineri
08,00-16,00

8.

PIAȚA CENTRALĂ –
SUPER 2000
De incintă

100

Luni – Vineri
7,30-19,30
Sâmbăta – Duminica
07,30-17,30
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Anexa 14 – Înștiințare
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Anexa 15 - Invitație
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