ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500007 Tel : +(40)-268-472493 infopublice@brasovcity.ro

Direcţia Relaţii Comunicare
Biroul Informaţii Publice şi Mass-media

www.brasovcity.ro

Ind.: VII B
Nr. înreg. 48396/2017

Raport al dezbaterii publice
proiect de modificare a Regulamentului
de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov

Activităţi:
1. Publicarea proiectului de hotărâre, a expunerii de motive şi a raportului de specialitate pe
site-ul
Primăriei
Braşov,
http://www.brasovcity.ro/file-zone/proiectehotarari/PLPARCARE/Proiect%20de%20regulament.pdf – 19.05.2017
2. Transmiterea proiectului de hotărâre, a expunerii de motive şi a raportului de specialitate
către mass-media - 19.05.2017
3. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor sugestiilor şi opiniilor cu valoare de
recomandare 19 mai – 06 iunie 2017.
4. Primirea propunerilor. În perioada legală au fost înregistrate adrese cu propuneri venite de la
persoane fizice. Toate aceste adrese au fost transmise prin e-mail. După expirarea
termenului am mai primit trei adrese din partea unor persoane fizice, care au fost transmise
iniţiatorului pentru evaluare.
5. Nu s-a organizat nici o întâlnire publică, deoarece nu a existat nici o cerere în scris de către
o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
6. În urma evaluării acestor propuneri, proiectul de hotărâre a fost modificat. Din cele 11
propuneri, în proiectul de hotărâre au fost incluse 6 propuneri, proiectul urmând să intre în
şedinţa Consiliului Local din luna iunie 2017.

1
2
3

4
5

Propuneri
Numărul de propuneri de inclus în proiectul de regulament:
Număr propuneri incluse în proiectul de regulament
Numărul de propuneri care sunt incluse deja în proiectul de regulament
Numărul de propuneri care nu pot fi incluse în regulament, deoarece sunt
reglementate de acte normative superioare unei H.C.L.
Numărul de propuneri care nu au fost incluse în proiect
Numărul de propuneri a căror realizare este reglementată sau poate fi
reglementată de alte acte normative
Număr propuneri pentru care Primăria Braşov trebuie să realizeze o serie
de investiţii sau lucrări
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Propuneri primite în scris
1.Interzicerea ocupării locurilor de parcare în parcările de reşedinţă şi publice a dubiţelor de marfă,
furgonetelor, microbuze etc. (2 propuneri).
2. Regulamentul ar trebui să conţină şi măsuri pentru limitarea accesului autoturismelor poluante în
zona centrală.
3. Locuri de parcare speciale pentru maşinile electrice.

4. Abonamentul pentru riverani să se emită exclusiv pentru străzile unde parcarea este permisă
exclusiv riveranilor, altfel nu se justifică acest tip de abonament.
5. Parcările din zona centrul istoric să rămână în continuare la acelaşi tarif şi să fie introdus un
abonament de parcare la un preţ mai mic pentru cei care lucrează în zona centrală.
6. Taxarea locurilor de parcare pe toate străzile şi bulevardele din oraş unde există locuri de parcare
amenajate (2 propuneri).
7. Introducerea unei prevederi care să oblige şi persoanele cu handicap, care au locuri de parcare
speciale, să plătească locul de parcare.
8. Introducerea unui abonament comun atât pentru parcările publice cu plată P&P, cât şi pentru
parcarea publică Regina Maria.
9. Tariful să fie majorat la maximum 2,5 lei.
10. Taxarea locurilor de parcare publice în zona centrală să se facă 24/24 h, 7 zile din 7.
11. Obligarea proprietarilor de pensiuni din zona centrală să achiziţioneze un număr de abonamente
de locuri de parcare raportat la numărul de camere.
Regulament parcări rezidenţiale:
H.C.L. nr. 927/2006, republicată conform H.C.L. nr. 655/2014, republicată conform H.C.L. nr. 427/2013, republicată conform H.C.L. nr. 540/2009,
republicată conform H.C.L. nr. 572/2018, privind Aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în
municipiul Braşov.

1. Introducerea unor sancţiuni mai drastice pentru cei care ocupă ilegal locurile de parcare de
reşedinţă.
2. Locurile de parcare de reşedinţă plătite să poată fi identificate, pentru a putea parca autoturismul
pe locurile neplătite
3. Introducerea unei prevederi prin care locurile de parcare rezidenţiale neocupate de deţinător să
poată fi ocupate şi de alte persoane, pe perioada în care acestea sunt libere
4. Mărirea taxei pentru abonamentele de reşedinţă.
5. Acordarea mai multor locuri de parcare pentru cei care deţin autoturism personal şi autoturism de
serviciu să se facă doar după verificarea cererilor şi ale celorlalţi deţinători de autoturisme personale
din zonă, (este prevăzută în Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de
reşedinţă amenajate în municipiul Braşov) .
Propuneri de modificări de acte normative sau reglementări de circulaţie
1. Interzicerea parcării pe străzile înguste, în pantă, cu trotuare înguste.
2. Includerea în regulament a obligaţiei dezvoltatorului de proiecte imobiliare, ca odată cu vânzarea
apartamentului, să includă, obligatoriu, şi locul de parcare aferent apartamentului.
Propuneri de investiţii sau lucrări:
1. Amenajarea de locuri de parcare pentru riverani, în zona centrului istoric, în faţa locuinţei, pe
străzile pietonale, de ex. str. Politehnicii.
2. Crearea de noi locuri de parcare în zona Centrului istoric. (2 propuneri).
3. Amenajarea mai multor locuri de parcare în zona gării Braşov.
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