
    ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA Nr.         . 

privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului pentru 

înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe 

domeniul public şi privat al municipiul Ploieşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.263/2013  

 

 

         Consiliul Local al municipiului Ploieşti, 

 Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri locali Marilena 

STANCIU si Sorin VĂDUVA şi Raportul de specialitate al S.C. SERVICII DE 

GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L.,  prin care se propune aprobarea  

modificării şi completării Regulamentului pentru înfiinţarea organizarea şi 

exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al 

municipiului Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti nr.263/2013; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

nr.219/2010 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.306//2010 prin care 

s-a aprobat înfiinţarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.. 

        Ţinând cont de prevederile Legii nr.31/1990  (r2) republicată şi actualizată  

privind societăţile comerciale, prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea 

reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local ; 

          În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, modificată şi completată prin Legea nr.3/2003 ; 

Faţă de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

modificată şi completată ; 

         În temeiul Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia , actualizată ; 

        În temeiul  art. 36 alin.2 lit.a)  şi alin.3 lit. c) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Aprobă modificarea şi completarea Regulamentului pentru înfiinţarea 

organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public 

şi privat al municipiului Ploieşti, aprobat prin Hotărârii Consiliului Local al 



 

 

 

Muncipiului Ploieşti nr.263/2013, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

         (2) Parcările publice prevăzute în anexa nr.1, la prezentul proiect, au 

regim de «  parcare cu plată ». 

Art. 2 (1)Aprobă tariful de parcare în valoare de 2 lei/ora/loc parcare sau 

1leu/30minute /loc parcare, respectiv 1,5 lei/ora/loc parcare în cazul solicitării 

unui abonament, respectiv abonament lunar dupa cum urmează 

- Pentru societatile comerciale si persoanele fizice autorizate:250 

lei/auto/luna; 

- Pentru instituţii publice: 100 lei/auto/lună; 

- Pentru persoane fizice: 80 lei/auto/lună; 

Art. 3 Aprobă modelul de abonament conform Anexei nr. 3 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 4 Aprobă modelul de permis de parcare 2018 conform Anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre. 

Art. 5 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, prevederile Hotărârii 

Consilului Local nr.263/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru 

înfiinţarea organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe 

domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 6  S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L şi Poliţia Locală 

Ploieşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice 

Contracte va aduce la cunoştinţa publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, _________2018 

  

 

 

 

Preşedinte de sedinţă, 

 

  

 

 

 

 

 

        Contrasemnează  Secretar,           

              Laurenţiu DIŢU 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL  PLOIEŞTI 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 

Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor 

publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al municipiul Ploieşti, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

nr.263/2013  

 

Având în vedere suplimentarea numarului parcărilor cu plată din  

municipiul Ploieşti şi fluidizarea traficului în zonele aglomerate,  se impune o 

nouă reglementare a activităţii de funcţionare şi exploatare a parcărilor. 

În acest context şi ţinând cont de ritmul anual de creştere a numărului 

autoturismelor în municipiului Ploieşti, S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.R.L consideră necesară o mai bună  gestionare a  parcărilor publice cu 

plată. 

          Printr-o eficientă administrare, se vor crea venituri suplimentare care vor 

duce la identificarea şi amenajarea de noi parcări necesare cerinţelor cetăţenilor 

de a parca în mod civilizat. În pezent, S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.R.L. vine în sprijinul cetăţeanului care va avea posibilitatea de a 

achita tariful de parcare în funcţie de perioada de timp necesară staţionarii în 

parcare prin intermediul casierilor incasatori, automate de parcare (parcometre), 

abonamente de parcare si prin intermediul telefoniei mobile – SMS. 

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre aprobare proiectul 

de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului pentru înfiintarea, organizarea şi 

exploatarea parcărilor publice aflate pe domeniul public şi privat al Municipiul 

Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

nr.263/2013. 

 

 

 

Consilieri locali:  

 

Marilena STANCIU 

 

 

Sorin VĂDUVA 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 

Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor 

publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al municipiul Ploieşti, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

nr.263/2013  

 

 

 

         SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. s-a înfiinţat 

în baza Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.306//2010 prin care s-a aprobat înfiinţarea S.C. Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.., având obligaţia de a asigura exploatarea în 

condiţii de eficienţă economică a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public al 

municipiului Ploieşti, cât şi de a răspunde intereselor legitime ale cetăţenilor 

posesori de autoturisme. 

          Prin diversificarea metodelor de incasare a tarifului de parcare se vor crea 

venituri suplimentare necesare fluidizarii traficului în zonele aglomerate ale 

municipiului unde se vor  amenaja noi locuri de parcare.  

Modificarea Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi 

exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al 

municipiul Ploieşti, vine în sprijinul cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, prin 

posibilitatea acestora de a obţine abonamente în parcările publice cu plata după 

cum urmează: 

- Abonament persoane juridice, 250 lei/lună/auto TVA inclus cu 

posibilitatea reducerii tarifului în cazul plăţii în avans trimestrial 

(20%), semestrial (30%) si anual (40%); 

- Permis de parcare persoane fizice, 80 lei/auto/lună  TVA inclus cu 

posibilitatea reducerii tarifului in cazul platii in avans trimestrial 

(20%),semestrial(30%) si anual(40%) 



 

 

 

- Permis parcare instituţii publice, 100 lei/auto/lună TVA inclus cu 

posibilitatea reducerii tarifului în cazul plății în avans 

trimestrial(20%),semestrial(30%) și anual(40%) 

 
           

 

Având în vedere cele expuse mai sus, SERVICII DE GOSPODĂRIRE 

URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L propunem spre aprobare proiectul de hotărâre  

privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului pentru înfiinţarea, 

organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public 

şi privat al municipiul Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti nr.263/2013. 

 

 

 

 

Director General, 

Ovidiu Negulescu 
 

 

 

Director Economic, 

Mihaela Dumitrescu 

 

 

 

Birou Juridic Contencios 

Melania Dragomir 

 

 

 

Departament Administrația Domeniului Public, 

Cristinel Șchiopu 

 

 

 

Birou Parcari, 

Luminița Hainaroșie 

 
 





Anexa nr. 2 

la H.C.L. nr…………………                         

  

 

           Regulament 

pentru înfiinţarea, organizarea  şi exploatarea parcărilor publice cu 

plată aflate pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti 

 

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Prezentul Regulament reglementează înfiinţarea, organizarea, exploatarea 

spaţiilor aflate pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti şi care sunt 

destinate parcării vehiculelor. 

Art.2. În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos se 

definesc după cum urmează: 

                         Parcare publică- spaţiu special amenajat, aflat pe terenurile ce    

aparţin domeniului public sau privat al oraşului, delimitat prin 

parcaje orizontale perpendiculare sau oblice faţă de marginea părţii 

carosabile a drumului si semnalizate prin indicatoare cu simbolul 

“P”. 

        Tarif – suma de bani datorată în conformitate cu prezentul 

regulament, pentru ocuparea de către un autovehicul a domeniului 

public pe durata staţionării sau parcării, in locuri special amenajate. 

       Tichet de parcare  – document ce atestă plata  tarifului de parcare 

pe perioade determinate de 1/2 oră, 1 oră sau mai multe ore şi a cărui 

valabilitate dă dreptul posesorului să staţioneze legal în perioada 

indicată. 

        Valabilitatea tichetului – operaţiune prin care se verifică anul luna, 

ziua, ora şi minutul de la care incepe perioada de staţionare. 



       Prin autovehicul - se înţelege vehiculul prevăzut cu un dispozitiv 

mecanic de propulsie, care se deplasează prin mijloace proprii şi care 

circulă în mod obişnuit pe drumurile publice. 

      Abonament – document care atestă plata tarifului de parcare pe o 

perioadă determinată de timp (lună, trimestru, semestru, an) şi oferă 

posesorului posibilitatea de utilizare a oricărei parcări publice cu 

plată, în intervalul orar solicitat, dar nu mai putin de 8 ore/zi, de luni 

pana vineri, fara personalizarea locului de parcare; 

                         Permis de parcare- autorizaţie eliberată  de S.C. Servicii 

de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. în virtutea căreia o persoană 

fizică, instituție publică  pot beneficia de utilizarea unui loc 

de  parcare nepersonalizat  în parcările publice cu plată, înfiinţate 

şi  amenajate de către S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti, 

aflate în concesiunea acesteia.  

 

Art.3  Parcarea  autovehiculelor, în parcările publice cu plată, se poate realiza doar 

pe sectoarele semnalizate prin marcaje rutiere şi indicatoare „P“  însoţite de plăcuţa 

adiţională pe care este menţionat tariful, orarul de funcţionare şi modul de achitare 

a tarifului. 

Art.4. Parcarea autovehiculului în zonele prevăzute în Anexa nr.1 la  H.C.L. 

nr.............. este regulamentară numai dacă utilizatorul îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii : 

a) achiziţionează  tichet de parcare înainte de ocuparea locului de parcare sau 

în max. 5 min. de la oprire ; 

b)  ocupă un loc de staţionare regulamentar ; 

c) poziţionează autovehiculul potrivit indicaţiilor conţinute de indicatorul „P cu 

plată“, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staţionare ; 

d) afişează pe bord la începutul perioadei de staţionare în interiorul 

autovehiculului, la loc vizibil, tichetul valabil, potrivit instrucţiunilor înscrise  pe el, 

permisul sau abonamentul de parcare valabil ; 



e) nu depăşeşte timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului de 

valabilitate al tichetului, permisului  sau abonamentului. 

Art. 5. Înfiinţarea, exploatarea şi organizarea parcărilor cu plată se face în 

conformitate cu avizul Comisiei Municipale pentru Transport şi Siguranţă 

Circulaţie. 

 

Capitolul II PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR 

Art. 6.  Programul de funcţionare a parcărilor în sistem de plată este următorul : 

                 - Luni – Vineri in intervalul 8.00 – 16.00 prin casier incasator ; 

                 - Luni-Duminică  nonstop prin parcometre si SMS                                      

             În cazuri bine justificate (condiţii meteo deosebite, manifestări publice etc.), 

precum şi în funcţie de eficienţa încasărilor, programul de funcţionare al parcărilor 

cu plată poate fi modificat de către conducerea S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.R.L. 

            De asemenea în situaţii excepţionale (avarii la reţelele de 

utilităţi  publice, condiţii meteo deosebite, manifestări publice) conducerea  S.C. 

Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. poate dispune închiderea 

temporară   a unor parcări  aflate în concesiunea sa .  

 

Capitolul III ÎNFIINŢAREA, EXPLOATAREA ŞI UTILIZAREA 

PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATA 

Art.7. Stabileşte că au acces la parcările publice cu plată concesionate de S.C. 

Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. autoturismele şi autovehiculele de 

transport marfă cu masa maximă autorizată mai mica sau egala cu 3,5 tone. 

Art.8. În exploatarea parcărilor amenajate, S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.R.L.  are următoarele obligaţii : 



 -să asigure semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a locurilor de parcare, în 

conformitate cu avizul Comisiei Municipale pentru Transport şi Siguranţa 

Circulaţiei a municipiului Ploieşti ; 

 -să asigure deszăpezirea parcării ; 

 -să asigure folosinţa netulburată de către utilizator a parcajului ; 

 -să afişeze la loc vizibil tarifele stabilite ; 

 -să nu practice tarife diferite de cele stabilite prin Hotărârile Consiliului Local ; 

 -să urmărească încasarea sumelor cuvenite de la beneficiarii locurilor de parcare ; 

 -să asigure eliberarea necondiţionată a locurilor de parcare în situaţia necesităţii 

efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a spaţiilor de parcare 

respective ; 

-să nu permită parcarea vehiculelor din altă categorie decât cea care corespunde 

destinaţiei parcării sau, în caz contrar, să încaseze contravaloarea folosinţei în raport 

de numărul de locuri ocupate de vehiculul în cauză ; 

 -să nu permită accesul în parcare a unui număr de autovehicule peste limita locurilor 

existente . 

-să înmâneze celor ce folosesc locurile de parcare bonuri/tichete cu valoare fixă ; 

- în cazuri excepţionale (avarii la reţele de utilitate publică, manifestări publice 

situaţii de urgenţă etc.) S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. poate 

dispune ridicarea şi mutarea autovehiculelor aflate în parcările cu plată .  

  

   Art.9. Utilizatorii parcărilor de utilitate publică  cu plată au următoarele obligaţii: 

 -să respecte semnalizarea rutieră  verticală sau orizontală ; 

 -să păstreze curăţenia în parcare ; 

 -să achite contravaloarea prestării serviciilor asigurate stabilite prin Hotărâri ale 

Consiliului Local pentru locurile de parcare utilizate ; 



 -să expună la loc vizibil, pe toată durata parcării, tichetul, permisul sau abonamentul 

de parcare ; 

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

uşilor, a capotei motorului şi a portbagajului,sa nu lase la vedere lucruri de valoare, 

bani sau bijuterii, precum şi punerea în funcţiune a sistemului antifurt ; 

 -să nu execute, în perimetrul parcării publice cu plată, lucrări de reparaţii şi 

întreţinere a vehiculelor ; 

-să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcării ca 

urmare a unor manevre greşite. 

       

      Art. 10. Se interzice blocarea accesului/ieşirii în/ din parcare. 

  

 

Capitolul IV     SISTEMUL DE PLATĂ, REGULI APLICABILE  

Art. 11.  Obligaţia de plată, ce revine utilizatorilor parcărilor publice cu plată, se 

realizează prin următoarele modalităţi : 

A. Plata tichetului de utilizare a parcărilor ; 

B. Plata abonamentului ; 

C. Plata permiselor de parcare ; 

                     D. Plata tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile. 

  

A. Plata tichetului de utilizare a parcărilor 

Art. 12. Tariful de utilizare a parcărilor se plăteşte la casierii încasatori, 

angajaţi ai S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. 



Art. 13. Autotaxarea se realizează în parcările care dispun de aparate de taxat 

automat (parcometre) semnalizate corespunzător, prin efectuarea succesivă a 

următoarelor operaţiuni: 

        a) după oprirea vehiculelor, în spaţiul special amenajat pentru parcare, se 

introduce în parcometru numărul necesar de monede sau bancnote până la 

completarea sumei care reprezintă tariful aplicabil pentru perioada dorită de 

staţionare ; 

        b) parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va afişa în mod obligatoriu 

în interiorul vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat în suport special, astfel 

încât toate datele să fie vizibile din exterior. Dacă tichetul de parcare nu se poate 

identifica şi citi datorită aşezării sale necorespunzătoare pe bordul autovehiculului 

se va bloca/ridica autovehiculul. 

  

    

     B.  Abonamentul 

Art. 14. Pentru utilizarea parcărilor se emit la cerere abonamente, conform 

modelului din Anexa nr. 3 la H.C.L. nr…………. 

            Valoarea tarifului pentru un loc de parcare pentru care se solicită abonament 

valabil în  toate parcările administrate de S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.R.L., exceptand parcarea supraterana supraetajata din strada Cuza Voda, 

nr.8C,  este de 1,5 lei/ora /loc parcare . 

            Valoarea abonamentului se calculează înmulţind numărul de ore pentru care 

se solicită abonament cu 1,5lei/ora/loc parcare, cu menţiunea că numărul de ore nu 

poate fi mai mic de 8 de ore/zi in intervalul de Luni până Vineri în cursul unei luni. 

Avand in vedere ca numarul zilelor lucratoare difera de la o luna la alta, se practica 

un pret mediu lunar, respectiv 250 lei/luna/auto, 

             In cazul achitarii in avans trimestrial, semestrial sau anual, pretul 

abonamentului va fi dupa cum urmează: 

             Pentru abonament trimestrial se aplică o reducere de 20%, rezultând  600 

lei/auto/trimestru, T.V.A. inclus; 



              Pentru abonament semestrial se aplică o reducere de 30%, rezultând  1050 

lei/auto/semestru,T.V.A. inclus; 

              Pentru abonament anual  se aplică o reducere de 40%, rezultând 1800 

lei/auto/ an, T.V.A. inclus . 

 Art.15. Reguli generale aplicabile pentru utilizarea abonamentelor : 

         a)abonamentele sunt lunare, trimestriale, semestriale sau anuale ; 

         b)abonamentele se achiziţionează de la sediul S.C. Servicii de  Gospodărire 

Urbană Ploieşti S.R.L., strada Văleni, nr.32 ; 

         c)abonamentul se eliberează persoanelor juridice(societati 

comerciale,persoane fizice autorizate), pentru un singur vehicul ; 

         d) în timpul parcării, abonamentul se afişează în mod obligatoriu în interiorul 

autovehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate elementele inscripţionate să 

fie vizibile; 

         e)abonamentele deteriorate sau distruse se înlocuiesc, la cererea efectuată în 

scris, cu plata contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere; 

        f)abonamentul nu se eliberează pentru vehicule a căror masă maximă 

autorizată depăşeşte 3,5 tone .  

C.   Permis de parcare 

     Art. 16  Autorizaţie, conform modelului prevăzut in Anexa nr. 4, HCL nr……. 

eliberată de S. C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. în baza căreia o 

persoană fizica și instituție publică pot beneficia de utilizarea unui loc de parcare în 

parcările publice cu plată, înfiinţate şi  amenajate de către S.C. Servicii de 

Gospodărire Urbană Ploieşti, aflate în concesiunea acesteia, dupa cum urmează: 

a)  permise de parcare pentru instituții publice – pret 100 lei/ auto/luna 

            În cazul achitării în avans trimestrial, semestrial sau anual, prețul  permisului 

pentru instituțiile publice va fi după cum urmează:           

             Pentru permis trimestrial se aplică o reducere de 20%, rezultând 240 

lei/auto/trimestru, T.V.A. inclus; 



              Pentru permis semestrial se aplica o reducere de 30%, rezultând 420 

lei/auto/semestru,T.V.A. inclus; 

              Pentru permis anual  se aplică o reducere de 40%, rezultând  720 lei/auto/ 

an, T.V.A. inclus.  

 b) permise de parcare pentru persoane fizice- pret 80 lei/ auto/ lună 

          În cazul achitării în avans trimestrial, semestrial sau anual, prețul  permisului 

pentru persoane fizice va fi după cum urmează:         

          Pentru permis trimestrial se aplică o reducere de 20%, rezultând 192 

lei/auto/trimestru, T.V.A. inclus; 

          Pentru permis semestrial se aplica o reducere de 30%, rezultând  336 

lei/auto/semestru,T.V.A. inclus; 

         Pentru permis anual  se aplică o reducere de 40%, rezultând 576 lei/auto/ an, 

T.V.A. inclus. 

             Art. 17. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate închiria spaţii 

cu destinaţia de parcare, aflate în concesiunea sa, sau care vor fi preluate în 

concesiune, persoanelor juridice a căror activitate impune rezervarea unui loc de 

parcare ( unităţi medicale, bănci etc.)  dacă se îndeplinesc următoarele condiţii: 

- solicitarea referitoare la închirierea de spaţii cu destinaţia de parcare are aprobarea 

Comisiei Municipale pentru Transport şi Siguranţa Circulaţiei; 

-  S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. îi sunt concesionate  de 

Municipiului Ploieşti  suprafeţele de teren care fac obiectul cererii de închiriere; 

- numărul de ore/loc parcare pentru care se solicită  închirierea să nu fie mai mic 

de 8 de ore/zi in intervalul de Luni până Vineri în cursul unei saptămâni. 

În aceste situaţii, se vor încheia convenţii de folosinţă cu solicitanţii locurilor de 

parcare şi se va percepe tariful de 1,5 lei/oră/loc parcare inclusiv T.V.A. Locurile de 

parcare vor fi marcate şi semnalizate corespunzător de către S.C. Servicii de 

Gospodarire Urbană Ploieşti S.R.L. 

  



D. Plata tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile 

Art. 18. Tariful de parcare se va putea plăti şi prin intermediul telefoniei mobile, 

respectiv SMS. 

Utilizatorii parcărilor publice cu plată  vor putea plăti parcarea printr-un 

simplu  SMS  la numărul 7420, cu textul: 

“601 NR.  MAŞINĂ” pentru parcare 60 minute (Tarif: echivalentul în  lei a   0,4 
euro + T.V.A.) /loc parcare  

          După trimiterea SMS-ului, utilizatorul va primi un  răspuns care va confirma 

înregistrarea plăţii parcării. Dacă se trimit mai multe SMS-uri pe timpul de parcare, 

acestea se cumulează. 

          Verificarea plăţii parcării prin SMS se efectuează de către angajaţi ai S.C. 

Servicii de Gospodarire Urbană Ploieşti S.R.L. pe toată durata de funcţionare a 

parcărilor. Controlul se realizeaza prin intermediul unui telefon cu acces la internet 

care are instalată o aplicaţie ce permite interogarea bazei de date pentru a verifica 

dacă a fost sau nu plătită parcarea pentru un anumit autoturism. 

        Controlorul face verificarea prin tastarea numărului de înmatriculare a 

autovehiculului pentru care se doreşte verificarea plăţii parcării, pe ecranul 

telefonului va apărea dacă a fost plătit tariful de utilizare al parcării. În cazul în care 

se constată că autovehiculul este parcat fără plată tarifului de parcare acesta va fi 

supus măsurii de ridicare/blocare. 

 

Capitolul  V  FACILITĂŢI - GRATUITĂŢI 

 Art. 19. Se acordă gratuităţi pentru urmatoarele tipuri de autovehicule :  

       a)Vehicule care aparţin fundaţiilor şi asociaţiilor cu activitate umanitară, care 

asigură transporturi, în interesul persoanelor asistate; 

        b)Vehicule apartinand persoanelelor fizice cu domiciliul stabil în zona riverană 

unei parcări de utilitate publică cu plată şi care deţin autoturisme înmatriculate la 

adresa respectivă. Acestea beneficiază de gratuitate în acel parcaj, pe bază de permis 

parcare riveran obţinut de la S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L, cu 



mentiunea ca se poate obtine un singur permis riveran/persoana, cu achitarea contra 

costului emiterii permisului, conform devizului anexat la hotărâre; 

     c)Vehicule aparținand persoanelor cu domiciliul în municipiul Ploieşti si care au 

Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat in baza Legii nr. 448/2006 

privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile 

si completarile ulterioare. Aceasta gratuitate oferita persoanelor cu dizabilități, 

reglementată prin  Legea 448/2006, Cap. II, art. 7, alin.(1), Cap. III, art. 33, alin.(1) 

revine autorităților administraței publice locale unde își are domiciliul sau reședința 

persoana cu handicap. În consecință, gratuitatea sus mentionată, la care se adaugă 

costurile aferente emiterii permisului, conform devizului anexat, se achită de 

Primaria Ploiești către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.în calitate 

de prestator al acestui serviciu. 

      d)Vehicule apartinând persoanelor persecutate politic. 

  

Capitolul. VI     CONSTATAREA UTILIZĂRII 

NEREGULAMENTARE A PARCĂRILOR PUBLICE   

Art. 20. Se consideră autovehicule care ocupă ilegal domeniul public şi vor fi supuse 

măsurii de blocare/ridicare următoarele autovehicule, conform hotărârilor de 

Consiliu Local : 

        a) autovehicule care staţionează fără tichet de parcare, permis sau abonament 

valabile sau care staționează fără să achite tariful de parcare prin SMS în parcările 

administrate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.; 

         b) autovehicule parcate cu abonament expirat, cu abonament eliberat pentru alt 

autovehicul sau cu depăşirea timpului de staţionare stabilit prin tichet cu mai mult 

de 10 minute; 

         c) autovehicule care staţionează pe locuri de parcare special rezervate, 

semnalizate cu indicator sau inscripţionate, chiar dacă au tichet de parcare, 

abonament sau permis de parcare valabile; 

         d)  autovehicule care ocupă locurile din parcările publice fară număr de 

inmatriculare, respectarea marcajelor şi indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică 

sau perpendiculară) sau cele care ocupă locurile din dreptul altor autovehicule 

staţionate regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulaţia 



autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare, ori 

blochează ieşirea/accesul autovehiculelor la locurile de parcare.  

Capitolul VII        SANCTIUNI SI CONTRAVENTII 

Art.21 Constituie contravenţie următoarele fapte şi se 

sancţionează  contravenţional, dacă nu au fost savărşite în asemenea condiţii încât 

sa fie considerate, potrivit legii penale-infracţiuni, după cum urmeaza: 

       a) Pentru autovehicule care staţionează fără tichet de parcare, permis sau 

abonament  valabile sau care staționează fără să achite tariful de parcare prin SMS 

în parcările administrate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiesti S.R.L. și 

pentru autovehicule parcate cu abonament expirat, cu abonament eliberat pentru alt 

autovehicul sau cu depăşirea timpului de staţionare stabilit prin tichet cu mai mult 

de 10 minute, se aplică sancțiunea de blocare a autovehicului si se va achita 

contravaloarea tarifului de deblocare  în valoare de 110 lei, conform  H.C.L. 

214/2015, Cap. III, Art. 10, Alin 1. pct.a ;        

       b) Pentru autovehicule care staţionează pe locuri de parcare special rezervate 

persoanelor cu handicap, semnalizate cu indicator sau inscripţionate, chiar dacă au 

tichet de parcare, abonament sau permis de parcare valabile se aplica sanctiunea de 

blocare a autovehiculului si se va achita contravaloarea tarifului de deblocare in 

valoare de 200 lei, conform H.C.L. 214/2015, Cap. 3, Art. 10, Alin.1. pct.b ;        

      c) Pentru autovehicule care ocupă locurile din parcările publice, fără număr de 

înmatriculare, respectarea marcajelor şi indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică 

sau perpendiculară) sau cele care ocupă locurile din dreptul altor autovehicule 

staţionate regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stanjenesc circulaţia 

autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor, pe trotuare ori 

blochează ieşirea/accesul autovehiculelor la locurile de parcare, se aplica sanctiunea 

de blocare a autovehicului si se va achita contravaloarea tarifului de deblocare  in 

valoare de 110 lei, conform  H.C.L. 214/2015, Cap. III, Art. 10, Alin 1. pct.a .        

 Art.22  Prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzator. 

Art.23  Constatarea și încasarea tarifului de deblocare, prevăzute de prezenta 

hotărâre, se face de către  angajaţii  S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti 

S.R.L. 



Art. 24. Controlul parcărilor se va efectua pe toată durata de funcţionare a parcărilor 

de catre angajaţii  S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. 

 Art.  25.  S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. nu răspunde de 

securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în interiorul acestora. 
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ANEXA 3 

la H.C.L. nr…………… 

Model abonament parcare 

 

 
S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. 

Str. Valeni, nr.32 tel: 0244/525252  
  

 

                                          Nr………. 

ABONAMENT PARCARE 
 aprobat prin HCL NR…….. /20… 

valabil in toate parcarile cu plata administrate de S.C. SGU Ploiesti S.R.L.  

         cu exceptia parcarii supraterane din strada Cuza Voda nr. 8C  

  Posesorul acestui abonament are dreptul de parcare libera in perioada:                               

__________________   pentru auto nr.___________________ 

   Luni             intervalul orar___________________ 

   Marti  intervalul orar___________________ 

   Miercuri  intervalul orar___________________ 

   Joi  intervalul orar___________________ 

   Vineri          intervalul orar___________________  

   Sambata       intervalul orar___________________ 

   Dumnica      intervalul orar___________________ 

 

 

Stampila 

 

 

Verso 
S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. 

Str. Valeni, nr.32 tel: 0244/525252 

 

  

 

  Abonamentul este valabil doar daca este expus la loc vizibil 

pe bordul autovehiculului! 
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