
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: www,grimariabuţtea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 17 
din 22 ianuarie 2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.141/31.07.2018 privind actualizarea 
Regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 
Locativ, Autorizaţii şi Avize, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Direcţia 
Economică; 
Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. nr. 444/16.01 .2020, înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr. 931 /16.01 .2020, prin care solicită modificarea Regulamentului 
de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local nr .141 /31.07.2018 privind actualizarea Regulamentului 
de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea; 

■ Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Activităţi Financiare şi Economice; 
■ Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism; 

În conformitate cu prevederile: 
• Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
■ Art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Legii nr. 227 /2015 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c), lit. (d), alin. (14) din Codul administrativ aprobat 

prin Ordonanţa de urgenţă nr.57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1 ), art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.I. - Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de administrare a 
parcărilor publice din oraşul Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 
141 /31.07.2018, după cum urmează: 

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Utilizatorul este pe deplin responsabil de integritatea tichetului. În cazul 
deteriorării, pierderii sau distrugerii, utilizatorul parcării este obligat să achite 
contravaloarea acestuia în cuantum de 15 lei." 



2. La articolul 18 alineatele (1 )-(5) se modifică şi se introduc 2 alineate noi, după cum 
urmează: 

,,(1) Cererea de reînnoire a permisului de parcare, însoţită de documentele 
menţionate în prezentul regulament se va depune la biroul administratorului 
parcărilor, cu 30 de zile înainte de expirarea datei de valabilitate a permisului. 
(2) În cazul în care utilizatorul parcării nu mai deţine proprietatea/folosinţa 
apartamentului căruia îi este arondat locul de parcare acesta este obligat să anunţe 
administratorul parcării cu privire la aceasta în termen de maxim 30 de zile de la data 
încetării proprietăţii/ folosinţei. 
(3) Cererea de renunţare în cazurile prevăzute la alin. 1) la locul de parcare se va 
depune la administratorul parcării cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea datei 
de valabilitate a permisului. 
(4) Dacă data renunţării la locul de parcare depăşeşte cu 60 de zile data expirării 
permisului ori data anunţului prevăzut la alin.2), pe lângă penalităţile prevăzute la 
art. 39, beneficiarul va putea fi obligat să achite şi taxa de parcare pentru anul în 
curs, dacă nu face dovada lipsei de folosinţă a parcării în perioada dintre data 
expirării valabilităţii permisului şi data cererii de renunţare ori data anunţului 
prevăzut la alin 2). 
(5) În toate cazurile de depăşire a termenelor de mai sus, administratorul parcării va 
fi în drept să redistribuie locul de parcare, utilizatorul având posibilitatea să 
prelungească permisul numai pentru locurile disponibile la data depunerii unei noi 
cereri. 
(6) Taxa de parcare se achită pentru un an întreg indiferent de perioada utilizată de 
către beneficiar si nu este fractionabilă. 
(7) Depăşirea termenelor prev"ăzute în acest articol dă dreptul administratorului să 
perceapă penalităţile prevăzute la art. 39." 

3.La Articolul 21 se introduc 3 noi alineate cu următorul cuprins: 
,,(4) La vânzarea sau încetarea folosinţei apartamentului căruia i-au fost arondate 
locuri de parcare fostul proprietar/ detentor nu mai are drept asupra niciunuia dintre 
locurile de parcare distribuite, acestea rămânând la dispoziţia Primăriei şi a 
administratorului parcării care le poate redistribui. 
(5) Fostul proprietar/ detentor este obligat să anunţe administraţia parcării în 
termenul prevăzut de art.18 de mai sus, sub sancţiunea prevăzută de art. 39 din 
prezentul regulament. 
(6) Este considerată nulă orice convenţie privată cu privire la locurile de parcare." 

4.La Articolul 43 alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Anularea permisului de parcare sau încetarea perioadei sale de valabilitate se face în 
următoarele condiţii: 

a) La cererea utilizatorului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen de minim 30 
de zile. 

b)La iniţiativa administratorului când: 
b.1 utilizatorul nu a respectat dispoziţiile prezentului regulament; 
b.2. prin Hotărârea Consiliului Local se stabileşte că spaţiul sau terenul respectiv va 
primi o altă destinaţie sau va face parte dintr-un program de modernizare sau 
reorganizare, cu notificarea prealabilă a utilizatorului într-un termen de 30 de zile 
anterior preluării; 
b.3.în condiţiile în care, pe perioada valabilităţii permisului de parcare se constată că 
utilizatorul nu mai îndeplineşte condiţiile de eliberare a unui permis; 
b.4. în condiţiile în care, cu privire la aceeaşi parcare se constată că, ulterior 
eliberării permisului pentru un titular care foloseşte autoturismul de serviciu şi îl 
parchează la domiciliu, s-au depus alte cereri care sunt însoţite de toate actele 
solicitate de prezentul regulament, ce îndeplinesc condiţiile pentru eliberarea unui 



permis de parcare în rang prioritar. În acest caz, permisul de parcare al utilizatorului 
autoturismului de serviciu se va anula începând cu data expirării perioadei de 
valabilitate şi se va elibera un alt permis de parcare pentru noul utilizator care are 
rang prioritar; 
b.5. în condiţiile în care se constată, ulterior eliberării permisului de parcare, că: 

-titularul autovehicului are maşina scoasă din circulaţie 
-autovehiculul nu s-a deplasat din parcare o perioadă de minim 6 luni, fapt 

constatat de poliţia locală prin proces-verbal încheiat la faţa locului. 
- autovehiculul nu mai este în stare de functionare; 

b.6. În toate cazurile menţionate la b.5, proprietarul este obligat să-şi ridice maşina 
de pe locul de parcare, pe cheltuiala proprie, în termen de 15 zile de la emiterea 
procesului verbal de constatare sub sancţiunea prevăzută la art.45 alin.1) aplicabilă 
la fiecare constatare. 

5. La art. 46 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data 
înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii." 

Art.li. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 141 /31.07.2018 privind 
actualizarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea, rămân 
neschimbate. 

Art.III. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire 
şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

LILIANA - MIHAELA ANGHEL 
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