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PRIMAR AVIZAT,
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind modificarea Regulamentului serviciului de adminisfmre a domeniului 

public şi privat al Municipiului Zalău - activitatea de administfar^, întreţinere şi exploatare a 
parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalm, aprobat prin HCL nr. 66 din 31

martie 2022 şi modificat prin HCL nr. 220 din 30 iunie 2022

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere;
-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 89.614 din 08.11.2022 şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Tehnice -Serviciul MSCUP nr. 89.615 din 08.11.2022;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
-Adresa Serviciului de administrare al domeniului public Zalău nr. 8910 din 27.10.2022, înregistrată la 

Primăria Municipiului Zalău nr.85.939 din 27.10.2022;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.66 din 31 martie 2022 privind aprobarea noului 

Regulament şi a noului Caiet de sarcini al serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor 
aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, modificată prin HCL nr.220 din 30 iunie 2022;

-Prevederile art.65 alin.(5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată;

-Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nLr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publieă, 
republicată;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.e) şi alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit. g) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al 
Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului 
public şi privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 66 din 31 martie 2022 şi modificat prin HCL nr. 
220 din 30 iunie 2022, astfel:

-Articolul 50 va avea următorul conţinut:
” 1) în parcările curente de reşedinţă şi/sau cât mai aproape de domiciliu se pot repartiza locuri de 

parcare gratuită persoanelor cu handicap locomotor şi persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 
însoţitorilor sau după caz asistenţilor sociali ai acestora precum si reprezentanţilor legali ai acestora, care 
au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare.

(2)Benefîciază de prevederile alin. 1 următoarele categorii de persoane:
(2.1.)Persoanele cu handicap locomotor care deţin în proprietate un autoturism.

Acte doveditoare:
- cerere şi copie act de identitate a persoanei cu handicap;
-dovada domiciliului stabil/reşedinţă situată în apropierea amplasamentului (loc de parcare).

a persoanei cu handicap;
- certificat medical pentru încadrarea într-o categorie de persoană cu handicap;
-dovada deţinerii în proprietate a unui autoturism (certificatul de înmatriculare al 

autoturismului) cu ITP valabil (autovehicul, motocicletă cu ataş, motociclu) a cărui masă maximă 
autorizată nu depăşeşte 3,5 tone;
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- declaraţie pe proprie răspundere din care reiese că nu mai deţine alt loc de parcare gratuit 
(doar pentru un singur autoturism).

(2.2.)Persoanele cu handicap, încadrate în gradul I de invaliditate, însoţitorii, asistenţii sociali, 
precum si reprezentanţii legali ai acestora.

Acte doveditoare:
- cerere atribuire loc de parcare;
- copie act de identitate (certificat de naştere, in cazul copiilor) a persoanei cu handicap; 
-dovada domiciliului stabil/reşedinţă situată în apropierea amplasamentului (loc de parcare).

a persoanei cu handicap;
- copie act de identitate a însoţitorului, asistentului social sau a reprezentantului legal al

persoanei cu handicap;
- certificat medical pentru încadrarea în grad de handicap grav sau grav cu asistent personal

a persoanei cu handicap;
-act doveditor privind calitatea de însoţitor, asistent social sau reprezentant legal al

persoanei cu handicap;
-dovada solicitantului privind deţinerea în proprietate a unui autoturism (certificatul de 

înmatriculare al autoturismului) cu ITP valabil (autovehicul, motocicletă cu ataş, motociclu) a cărui masă 
maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone;

- declaraţie pe proprie răspundere din care reiese că nu mai deţine alt loc de parcare gratuit 
(doarpentru un singur autoturism).’^

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Tehnică - Serviciul MSCUP şi SADP Zalău. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia tehnică, Direcţia economică, Direcţia Patrimoniu, Centrul de Relaţii cu 
Publicul;
- SADP Zalău, Poliţia Locală Zalău, S.C. Citadin Zalău S.R.L.

Voturi: "pentru”
"împotrivă”
"abţineri”

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

DAP/SJ/PR/lEX
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Nr. 89614/08.11.2022

Referat de aprobare
privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi 

privat al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL 66/31 martie 2022, cu

modificările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.66 din 31 martie 2022 s-a aprobat noul Regulament şi a noului Caiet 
de sarcini al serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului 
public şi privat al Municipiului Zalău; Regulamentul a fost modificat prin HCL 220/30.06.2022.

Prin adresa nr. 8910/27.10.2022, Înregistrata la Primăria Municipiului Zalau cu nr. 85939/27.10.2022, 
SADP Zalau solicita modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare 
parcări aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, in vederea implementării 
prevederilor art.65, alin 5 din Legea 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap.

Articolul 6 , alin 5 prevede: “în spaţiile de parcare ale domeniului public şi cât mai aproape de 
domiciliu administratorul acestora repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap 
care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare. ”

Astfel, se propune modificarea art. 50 al Regulamentului, articol care reglementează doar dreptul 
persoanelor cu handicap locomotor la parcare gratuita in parcările domeniului public, cat mai aproape 
de domiciliu, in sensul introduceriii unor prevederi care sa reglementeze aceleaşi drepturi si 
persoanelor Încadrate in gradul I de invaliditate, Însoţitorilor sau, după caz, asistenţilor sociali ai 
acestora precum si reprezentanţilor legali ai acestora.

Având in vedere cele prezentate mai sus, in temeiul art.136, alin.l din OUG nr 57/2019 privind Codul 
administrativ , imi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotarare si solicit Consiliului 
Local al Municipiului Zalau, sa analizeze si sa hotarasca cu privire la adoptarea acestuia, astfel:

Art.l. Modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al 
MunicipiuluiZalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând domeniului 
public şi privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL 66/31 martie 2022, cu modificările ulterioare, 
in sensul modificării articolului 50, acestea urmând a avea următorul conţinut:

“ArtSO
1) în parcările curente de reşedinţă şi/sau cât mai aproape de domiciliu se pot repartiza locuri de 
parcare gratuită persoanelor cu handicap locomotor si persoanelor încadrate in gradul I de 
invaliditate, însoţitorilor sau după caz asistenţilor sociali ai acestora precum si reprezentanţilor 
legali ai acestora, care au solicitat si au nevoie de astfel parcare.
(2)Beneficiază de prevederile alin. 1 următoarele categorii de persoane:
(2.1.)Persoanele cu handicap locomotor care deţin în proprietate un autoturism.
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Acte doveditoare:
- cerere şi copie act de identitate a persoanei cu handicap;
-dovada domiciliului stabil/reşedinţă situată în apropierea amplasamentului (loc de parcare), 

a persoanei cu handicap;
- certificat medical pentru încadrarea într-o categorie de persoană cu handicap;
-dovada deţinerii în proprietate a unui autoturism (certificatul de înmatriculare al 

autoturismului) cu ITP valabil (autovehicul, motocicletă cu ataş, motociclu) a cărui masă maximă 
auturizată nu depăşeşte 3,5 tone;

- declaraţie pe proprie răspundere din care reiese că nu mai deţine alt loc de parcare gratuit 
(doar pentru un singur autoturism).
(2.2.)Persoanele cu handicap, incadrate in gradul I de invaliditate, insotitorii, asistenţii sociali, 
precum si reprezentanţii legali ai acestora.
Acte doveditoare:

- cerere atribuire loc de parcare;
- copie act de identitate (certificat de naştere, in cazul copiilor) a persoanei cu handicap;
-dovada domiciliului stabil/reşedinţă situată în apropierea amplasamentului (loc de parcare), 

a persoanei cu handicap;
- copie act de identitate a insotitorului, asistentului social sau a reprezentantului legal al 

persoanei cu handicap;
- certificat medical pentru încadrarea in grad de handicap grav sau grav cu asistent personal 

a persoanei cu handicap;
-act doveditor privind calitatea de insotitor, asistent social sau reprezentant legal al persoanei

cu handicap;
-dovada solicitantului privind deţinerea în proprietate a unui autoturism (certificatul de 

înmatriculare al autoturismului) cu ITP valabil (autovehicul, motocicletă cu ataş, motociclu) a cărui 
masă maximă auturizată nu depăşeşte 3,5 tone;

- declaraţie pe proprie răspundere din care reiese că nu mai deţine alt loc de parcare gratuit 
(doar pentru un singur autoturism). ”

Iniţiator,

Primarul Municipiului Zalau 

Ionel Ciunt |

DT-SMSCUP/RC /2ex.
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DIRECŢIA TEHNICĂ 
SERVICIUL MSCUP
Nr. 89615/ 08.11.2022

Raport de specialitate
privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat 

al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL 66/31 martie 2022, cu

modificările ulterioare

Având in vedere:
-Referatul de aprobare nr. 89614/ 08.11.2022 privind aprobarea modificării Regulamentului 
serviciului de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Zalău - activitatea de 
administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului 
Zalău, aprobat prin HCL 66/31 martie 2022, cu modificările ulterioare, elaborat de primar;

-adresa SADP Zalau nr. 8910/27.10.2022, Înregistrata la Primăria Municipiului Zalau cu nr. 
85939/27.10.2022;

-Prevederile Legii Nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art.65;
-prevederile art.136 alin.3, alin.8, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Republicată, privind protecţia şi

Urmare a analizării proiectului de hotarare si a Referatului de aprobare al iniţiatorului, precizam 
următoarele aspecte:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.66 din 31 martie 2022 s-a aprobat noul Regulament şi a noului Caiet 
de sarcini al serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domeniului 
public şi privat al Municipiului Zalău; Regulamentul a fost modificat prin HCL 220/30.06.2022.

Prin adresa nr. 8910/27.10.2022, înregistrata la Primăria Municipiului Zalau cu nr. 85939/27.10.2022, 
SADP Zalau solicita modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare 
parcări aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, in vederea implementării 
prevederilor art.65, alin 5 din Legea 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap.

Articolul 6 , alin 5 prevede: “în spaţiile de parcare ale domeniului public şi cât mai aproape de 
domiciliu administratorul acestora repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap 
care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare, ”

Astfel, se propune modificarea art. 50 al Regulanientului, articol care reglementează doar dreptul 
persoanelor cu handicap locomotor ia parcare gratuita in parcările domeniului public, cat mai aproape 
de domiciliu, in sensul introduceriii unor prevederi care sa reglementeze aceleaşi drepturi si 
persoanelor Încadrate in gradul I de invaliditate, Însoţitorilor sau după caz asistenţilor sociali ai 
acestora precum si reprezentanţilor legali ai acestora.

2. Impactul socio - economic
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-vor beneficia de gratuitate la parcare, in apropierea reşedinţei, persoanele cu handicap, conform 
prevederilor Legii 448/2006;
3. Impactul financiar: pentru aceste locuri de parcare nu se vor incasa venituri;numarul solicitanţilor in 
drept nu poate fi estimat la aceasta data;
4. Impactul asupra sistemului juridic: modificare HCL 66/31 martie 2022 , modificata prin HCL 
220/30.06.2022

Având in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare :

Art.l. Modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public şi privat al 
MunicipiuluiZalău - activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând domeniului 
public şi privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL 66/31 martie 2022, cu modificările ulterioare, 
in sensul modificării articolului 50, acestea urmând a avea următorul conţinut:

“Art.50
1) în parcările curente de reşedinţă şi/sau cât mai aproape de domiciliu se pot repartiza locuri de 
parcare gratuită persoanelor cu handicap locomotor si persoanelor încadrate in gradul I de 
invaliditate, însoţitorilor sau după caz asistenţilor sociali ai acestora precum si reprezentanţilor 
legali ai acestora, care au solicitat si au nevoie de astfel de parcare.
(2)BeneJîciază de prevederile alin. 1 următoarele categorii de persoane:
(2.1.)Persoanele cu handicap locomotor care deţin în proprietate un autoturism.

Acte doveditoare:
- cerere şi copie act de identitate a persoanei cu handicap;
-dovada domiciliului stabil/reşedinţă situată în apropierea amplasamentului (loc de parcare), 

a persoanei cu handicap;
- certificat medical pentru încadrarea într-o categorie de persoană cu handicap;
-dovada deţinerii în proprietate a unui autoturism (certificatul de înmatriculare al 

autoturismului) cu ITP valabil (autovehicul, motocicletă cu ataş, motociclu) a cărui masă maximă 
auturizată nu depăşeşte 3,5 tone;

- declaraţie pe proprie răspundere din care reiese că nu mai deţine alt loc de parcare gratuit 
(doar pentru un singur autoturism).
(2.2.)Persoanele cu handicap, incadrate in gradul I de invaliditate, insotitorii, asistenţii sociali, 
precum si reprezentanţii legali ai acestora.
Acte doveditoare:

-cerere atribuire loc de parcare;
- copie act de identitate (certificat de naştere, in cazul copiilor) a persoanei cu handicap; 
-dovada domiciliului stabil/reşedinţă situată în apropierea amplasamentului (loc de parcare),

a persoanei cu handicap;
- copie act de identitate a insotitorului, asistentului social sau a reprezentantului legal al 

persoanei cu handicap;
- certificat medical pentru încadrarea in grad de handicap grav sau grav cu asistent personal 

a persoanei cu handicap;
-act doveditor privind calitatea deinsotitor, asistent social sau reprezentant legal al persoanei

cu handicap;
-dovada solicitantului privind deţinerea în proprietate a unui autoturism (certificatul de 

înmatriculare al autoturismului) cu ITP valabil (autovehicul, motocicletă cu ataş, motociclu) a cărui 
masă maximă auturizată nu depăşeşte 3,5 tone;
- declaraţie pe proprie răspundere din care reiese că nu mai deţine alt loc de parcare gratuit (doar
pentru un singur autoturism). ”

Sef serviciu 
ing Rodi

Director fixecutiv, 
ing. Dănuf^ g^inyCurea

DT-SMSCUP/RC
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Nr. 8910 /27.10.2022

CA-TRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU

Prin prezenta în baza Contractului de administrare nr. 36269/10.08.2010 cu 

modificările ulterioare, solicităm modificarea şi completarea Regulamentului 
Serviciului de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Zalău - 

activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând domeniului 
public şi privat al Municipiului Zalău cu modificările şi completările ulterioare 

aferent acestui serviciu.

Această' solicitare are la* bază ort. 65 alin. 5 din Legea^ 448/2006^ privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap unde este prevăzut „în 

spaţiile de parcare ale domeniului public şi cât mai aproape de domiciliu 

administratorul acestora repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu 
handicap care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare".

Având în vedere aceste aspecte propunem modificarea art. 50 din 
regulament cu următorul conţinut:

Art. 50
(1) în parcările curente de reşedinţă şi/sau cât mai aproape de domiciliul se pot 
repartiza locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap locomotor şi 
persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, însoţitorilor sau după caz 

asistenţilor sociali ai acestora precum şi reprezentanţilor legali care au solicitat şi au 
nevoie de astfel de parcare.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane;

(2.1) Persoane/e cu handicap locomotor care deţin în proprietate un



autoturism.
Acte doveditciâre:
‘ cerere şi copie act de identitate a persoanei Cu handicap;
- dovada domitiliului stabil/reşedinţă situata în apropierea ampiasamentului 

(loc de parcare), a persoanei eu handicap;
- certificat medical pentru încadrarea într-o categorie de persoană cu

handicap;
- dovada deţinerii în proprietaţe a unui autoturism {certificatul de 

înmatriculare al autoturismului) cu IIP valabil (autovehiculv motocicletă cu ataş, 
motociclu) a tiărui masă maximă auturizată nu depăşeşte 3/5 tone;

- declaraţie pe proprie răspundere din care reiese că nu mai deţine alt loc de 
parcare gratuit (doar pentru un şlngur autoturism).

(2.2) Persoanele cu handicap încadrate în gradul I de invaliditate, însoţitorii, 
asistenţii sociali precum şi reprezentanţii legali ai acestora.

Acte doveditoare;
- cerere atribuire loc;
•• copie a actului de identitate ( certificat naştere, în cazul copiilor) a 

persoanelor cu handicap;
- dovada domiciliului ştabil/reşedinţâ situată în apropierea amplasamentului 

(loc de parcare), a persoanei cu handicap;
- copie a actului de identitate a însoţitorului, asistentului social precum şi a 

reprezentantului legal a. persoanei cu handieap;
- certificatul medical de încadrare în grad de handicap grav sau grav cu 

asistent perspnai a persoanei cu handicap;
- act doveditor privind calitatea de însoţitor; â$iştent social sau reprezentant 

legal al persoanei cu handicap;
- dovada solicitantului privind deţinerea în proprietate a unui autoturism 

(ceftifleatul de înmatricurare al autoturismului) cu ITP valabil (autovehicul, 
motocicietâ cu ataş, motociclu) a cărui masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 
tone;

- declaraţie pe proprie răspundere din care reiese că nu mai deţine alt loc de 
parcare gratuit (doar pentru un singur autoturism).

DIRECTOR,
Ing. Adridan Marcejuaşne
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GONSILIER jgRipie, 
Jrs. Ardele Rodica


