REGULAMENTUL PARCARILOR CU PLATA
SISTEMATIZATE CU BARIERE DIN MUNICIPIUL FOCSANI
PARCARE ,,ELECTRICA,,
CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spațiile special amenajate pe
aria administrativa a Municipiul Focsani, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice faţă de
marginea părţii carosabile.
Art. 2 Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât
să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate
în imediata apropiere.
Art. 3 Parking Focsani SA își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării în
care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabili Consiliul de Administratie.
Art. 4 Accesul în parcare se realizează prin solicitarea și obținerea tichetului de acces de la
barierele special amenajate la fiecare punct de intrare. Părăsirea parcării se realizează exclusiv în
urma validării și achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces.
CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRII CU PLATĂ
Art. 5 Programul de funcționare a parcării cu plată din municipiul Focsani este următorul:
Luni –Sambata în intervalul orar 08:00-21:00
Duminică în intervalul orar 08:00-14:00
Art. 6 În funcție de gradul de ocupare al locurilor de parcare sau de alte situații excepționale,
Parking Focsani SA poate restricționa temporar accesul în incinta parcării.
CAPITOLUL 3 – SISTEMUL DE PLATĂ – TARIFELE ȘI REGULILE APLICABILE
Art. 7 Parcarea cu plată în spațiile special amenajate, prevăzute în prezentul Regulament se
bazează pe principiul tarifului orar.
Art. 8 Tariful orar aplicabil pentru parcare, include TVA şi este următorul:
Luni – Sambata orele 08.00-21.00 =2,00 lei/ora
Duminica orele 08.00-14.00 = 2,00 lei/ora
primele 10 (zece) minute- GRATUIT;
Distrugerea/deteriorarea a oricaror componente ale sistemului de control al accesului in parcare sau a
sistemului de supraveghere video,atrage dupa sine achitarea contravalorii echipamentului
deteriorat/distrus si a contravalorii manoperei de montare si repunere in functiune,in termen de cel
mult 24 de ore.

Suma de plata pentru pierderea/distrugerea tichetului de parcare : 100,00 lei(unasutalei) TVA
inclus si se poate achita la casieria parcarii.
După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează. Ieșirea din parcare se va realiza în maximum
1(UNU) minute de la achitarea tarifului. În caz contrar se va datora tariful pentru încă o oră de
parcare.
Art. 9 Tariful pentru parcare se achită pe baza tichetului de acces, astfel: În sistem manual, la
punctul de plată special amenajat in incinta parcarii, respectiv la casieria situată la iesirea din
parcare.
Art. 10 Autovehiculele parcate cu încălcarea prezentului Regulament vor fi blocate şi/sau
ridicate, transportate și depozitate/ amplasate în locuri speciale în scopul fluidizarii traficului și
conștientizării conducătorilor acestora cu privire la necesitatea respectării prezentului Regulament,
pe cheltuiala deținătorului sau conducătorului autovehiculului respectiv.
Art. 11 Pentru deblocarea autovehiculelor , conducătorilor acestora li se va percepe conform
HCL 160/2017 un tarif de 50,00lei (cincizecilei TVA inclus), ce reprezintă contravaloarea
serviciului de deblocare. Suma va fi achitată la operatorul parcarii, care a efectuat blocarea.
Achitarea contravalorii deblocării nu exclude plata tarifului de parcare; de asemenea, în situația în
care autovehiculele au fost ridicate, contravaloarea eliberarii include taxa reprezentând serviciile de
ridicare, transport și depozitare conform HCL 160/2017.
CAPITOLUL 4 – REGULILE DE TRAFIC ȘI PARCARE
Art. 12 Parking Focsani SA își rezervă dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule în
incinta parcării.
Art. 13 Înălțimea maximă admisă în parcare este de 2,1 m. Autovehiculele care depășesc această
înălțime, nu vor fi admise în parcare.Viteza maximă de deplasare în interiorul parcării este de 5
km/h, iar conducătorii auto sunt obligați să respecte cu strictețe semnificațiile marcajelor și ale
indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală precum si a
celor cu remorci.
Art. 14 Parcarea autovehiculelor este permisă numai în spațiile special amenajate în acest scop.
Art. 15 Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare mai mari de 3,5 to si
lungime mai mare de 5m.
Art. 16 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către
autovehiculele ce au afișat cardul-legitimaţie eliberat de autoritățile competente, care conține semnul
internațional reprezentativ . Persoanele cu handicap care dețin cardul-legitimație au dreptul de a
parca gratuit pe locurile special amenajate marcate conform legii. În acest sens, se va prezenta
cardul-legitimaţie reprezentantului parcarii în vederea anulării tichetului de acces, implicit a tarifului
pentru parcare. Folosirea cardurilor-legitimații false în scopul obtinerii avantajelor mai sus
mentionate se va reclama organelor de poliție, iar conducătorul auto va fi obligat să achite integral
tariful de parcare.
Art. 17 Intrarea în parcare după emiterea tichetului de acces reprezintă acordul tacit al
conducătorului auto privind aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament, inclusiv cu privire la
blocarea şi/ sau ridicarea, transportul și amplasarea/ depozitarea în locuri speciale a autovehiculelor
parcate neregulamentar sau cu încălcarea prezentului Regulament, precum şi cu privire la aplicarea
tarifelor aferente blocării și/sau ridicarii, transportării și depozitării acestora.

Art. 18 Parking Focsani SA va duce la îndeplinire prezentul Regulament . În cazul în care se
încalcă prevederile legale în vigoare, Parking Focsani SA va informa organele abilitate ale statului
în vederea constatării faptei și aplicării de sancțiuni corespunzătoare.
Art.19 În parcarile cu plata este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă prin orice cale sau
actiuni cu specific comercial, cu excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris emisa
de Parking Focsani SA.
Art. 20 Conducătorii auto, clienții și vizitatorii se obligă și acceptă următoarele:
-Să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea
cerşetoriei;
-Să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor, activităţilor de mentenanţă auto sau
altor activități de acest gen;
-Să nu organizeze în parcare nici o reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități
comerciale;
-Să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în aria acesteia;
-Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Parking Focsani SA;
-Să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente,
atât parcării cât și utilizatorilor acestora;
-Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;
-Să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate;
-Sa nu desfăşoare sesiuni foto profesionale fără acordul scris al Parking Focsani SA;
-Sa nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;
-Sa nu staţioneze voluntar autovehiculele cu motorul aflat în funcţiune;
-Sa nu polueze cu substanţe inflamabile, periculoase ori de natură organică;
-Sa nu initieze, sau sa participe la întreceri in cadrul parcarii;
-Sa nu-şi lase la vedere bunurile, Parking Focsani SA, neasumându-si răspunderea pentru dispariţia
acestora;
-Să păstreze curăţenia în cadrul parcării şi să arunce resturile în locurile special amenajate;
-Să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalţi participanţi la trafic;
-Să nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia
-Să parcheze în locurile special amenajate, fără a afecta dreptul la parcare al celorlalţi utilizatori ai
parcării;
-Să nu parcheze autovehiculele pe un interval mai mare de cinci zile consecutive;
-Să îşi deszăpezească autovehiculele în timpul sezonului rece, înainte de a accesa parcarea.
-Sa nu expuna spre vanzare autovehicolul in parcare
Art. 21 Parking Focsani SA va asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de parcare,
respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a parcarii. Camerele video instalate în parcare sunt
destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; inregistrările video nu vor fi disponibile
publicului, dar vor putea fi puse la dispoziţia autoritatilor.
CAPITOLUL 5 – SANCŢIUNI
Art. 22 Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament şi cu respectarea
prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de catre agenţii
Politiei Locale a Municipiului Focsani sau agentii Politia Municipiului Focsani.
CAPITOLUL 6 – BLOCAREA ŞI/SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI
Art. 23 Pentru blocarea rotilor se va folosi dispozitive speciale si omologate .
Art. 24 Anterior blocării roților sau ridicării autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate în
vederea dovedirii încălcării prezentului Regulament de către conducătorii auto. De asemenea, după
blocarea roții vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată. Pe parbrizul

autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea
săvârșită precum și la pașii pe care conducătorul auto trebuie să-i urmeze pentru deblocarea
autovehiculului, plata tarifului de deblocare și semnarea procesului verbal de deblocare a roții .
Art. 25 Personalul Parking Focsani SA nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în
incinta parcării .
CAPITOLUL 7 – DISPOZIȚII FINALE
Art. 26 Parking Focsani SA își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament de
parcare, fără o notificare în prealabil, insa cu aducerea la cunostinta clientiilor a noilor prevederi.
Art.27 Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor care efectuează servicii
de taximetrie.
Art. 28 Prezentul Regulament și extrase din acesta vor fi afișate cât mai vizibil atât la intrările cât
și în interiorul parcării.
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