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GRUPUL DE CONSILIERI LOCAL PNL 

Amendamente propuse la modificarea, prin completare, a Regulamentului privind
aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor 

pe domeniul public al Mun. Craiova

Conform legii 52/2003 privind transparența decizionala in administratia publica,
Municipiului Craiova a initiat procedura de consultare pana la data de 11.05.2018.

Partidul  Național  Liberal,  conform  art.7,  alin.9,  din  legea  52/2003  solicita
organizarea  unei  dezbateri  publice  in  legatura  cu  acest  proiect  de  act  normativ,
executivul primariei avand aceasta obligativitate sub sanctiunea nulitatii.

Referitor la abordarea generala a problemei parcarilor, consilierii  PNL sunt de
parere ca ar  trebui  infiintate  noi  parcari  ce ar  putea fi  supuse taxarii,  nicidecum
taxarea celor deja existente si amortizate deja. 

 Partidul Național Liberal considera că aceasta extindere a locurilor de parcare cu
plată nu este in interesul cetațenilor, ci se dorește insituirea de noi taxe strict pentru
a colecta bani la bugetul local, deoarece cetatenii municipiului platesc deja o taxa de
40 de RON, care le permite sa parcheze pe locurile de parcare din municipiu; astfel,
consideram aceasta taxare suplimentara ca fiind o dubla impunere.

Daca  renuntarea  la  extinderea  taxarii  parcarilor  nu  este  o  optiune  pentru
administratia  PSD,  avem  pentru  proiectul  in  forma  propusa  urmatoarele
amendamente:    

 Stabilirea  ca  intervalul  orar  pentru taxarea  locurilor  de parcare  sa  fie
08:00-17:00, iar sambata si duminica si in zilele legale de sarbatoare sa
fie gratuit, conform solicitarilor cetatenilor (in acest sens au fost depuse
deja  1700  de  semnaturi).

 Referitor  la  modalitatea  de  plata,  grupul  de  consilieri  PNL  considera
discriminatorie  plata  doar  prin  SMS;  astfel,  propunem  infiintarea  de
parcometre, utile cetatenilor care nu detin telefon mobil sau au cartela
preplatita  si  nu pot  efectua plati  suplimentare  prin  SMS;  astfel,  toate
articolele  care  fac  referire  la  modalitatea  de  plata  vor  fi  amendate
corespunzator. Exemplu:



Art. 6 alin 2 – parcarea pe domeniul public cu plata prin SMS – se va modifica
si va avea urmatorul continut: ‘parcare pe domeniul public cu plata prin SMS
sau alte mijloace de plata, semnalizata cu indicator -Parcare cu plata-‘.

 In ceea ce priveste stabilirea cuantumului contraventiilor, consideram ca
este o masura discriminatorie ca sanctiunea pentru persoanele fizice sa
fie intre 500 si 1000 lei si cea pentru persoanele juridice sa fie intre 1500
si 2500 lei; propunem un cuantum fix de 250 lei, tinand cont de faptul ca
ne raportam la aceeasi contraventie.

 De asemenea,  consideram ca  nu trebuie  lasat  la  latitudinea agentului
constator sa stabileasca cuantumul amenzii deoarece aplicarea ei poate
fi una discriminatorie pe motive eventual  subiective (exemplu:  masina
‘rosie’ – amenda 500 RON; masina ‘galbena’ – amenda 1000 RON). Din
acest motiv propunem stabilirea unei valori fixe a sanctiunii – in cuantum
de 250 RON.

 In ceea ce priveste taxarea a inca 654 de locuri de parcare existente pe
strazile  Calea  Bucuresti,  Ioan  Maiorescu,  Matei  Basarab,  Stirbei  Voda,
Strada  Unirii,  Strada  Kogalniceanu,  grupul  de  consilieri  PNL  solicita
organizarea unei dezbateri de catre Primaria Municipiului Craiova, la care
sa fie invitati agentii economici si riveranii strazilor mai sus mentionate,
prin intermediul asociatiilor de propietari, pentru a concluziona daca este
oportuna taxarea acestor locuri de parcare.

 Propunem  actualei  administratii  ca  banii  colectati  din  aceste  parcari
platite  sa  fie  folositi  pentru  infiintarea  de  noi  locuri  de  parcare,
construirea  unor  parcari  supraterane  sau  subterane,  care  sa  vina  in
sprijinul cetatenilor si agentilor economici.




