
Anunţ referitor la elaborarea unui proiect 

de act normativ 

 

Primăria Orașului Ghimbav și Consiliul Local al Orașului 

Ghimbav, astăzi, 20.07.2022 anunţă deschiderea procedurii 

de transparenţă decizională a procesului de elaborare al 

proiectului următorului act normativ: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

atribuire și funcționare a parcărilor de reședință, publice și 

private, aflate pe raza orașului Ghimbav 

          Localitatea Ghimbav, un oraș în plină ascensiune 

urbanistică cu probleme serioase privind capabilitățile de 

parcare în amenajările existente și pe străzi, nu are încă 

reglementată parcarea autovehiculelor pe domeniul public. 

Parcarea autovehiculelor în zonele de locuințe colective 

creează deseori dispute și revendicări de locuri de parcare, 

blocaje și dezordine în trafic. Pe străzile cu locuințe 

individuale s-a renunțat la gararea în curți și garaje personale, 

se parchează pe carosabil făcând imposibilă activitatea 

prestatorilor de servicii de salubrizare. 

Această formă de reglementare propune reguli clare pentru 

parcarea autovehiculelor ținând cont de: 

- categoria locuințelor (colective sau individuale) cărora sunt 

alocate parcările publice  

tipul parcărilor publice în funcție  de reședință:  



- cu abonament sau  

- cu plată 

categoria parcărilor publice în funcție de gabaritul 

autovehiculelor: 

- cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 tone 

- cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone 

Sunt expuse drepturile, obligațiile și răspunderile ce revin 

deținătorilor de autovehicule privind 

oprirea/staționarea/parcarea în parcări de reședință cu 

abonament sau în parcări publice cu plată, precum și 

obligațiile administrației publică referitor la modul de 

întreținere a parcărilor.  

Regulamentul  de atribuire  și funcționare a parcărilor de 

reședință publice și private, va asigura ordinea privind 

parcarea pe domeniul public, evitarea aglomerărilor din zona 

locuințelor colective și parcarea arbitrară din zona locuințelor 

individuale, fluidizarea arterelor de circulație. În aceeași 

măsură, sunt încurajate formele de transport alternativ, 

utilizarea mijloacelor de transport în comun, a bicicletelor,  

care nu generează problema găsirii unui loc de parcare.   

Documentaţia poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituţiei, pe 

relatiipublice@primăria-ghimbav.ro 

                     • la sediul instituţiei Str. Lungă nr.2 

 



Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare 

privind proiectul de act normativ supus procedurii de 

transparenţă decizională se pot depune până la 10 zile 

calendaristice de la data publicării anunţului. 

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: 

relatiipublice@primaria-ghimbav.ro 

- la sediul instituţiei, la Registratură, în format fizic pe 

hârtie, de Luni pănâ Joi, în intervalul 8.00-16.30,  

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri 

privind “Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de atribuire și funcționare a parcărilor de 

reședință, publice și private, aflate pe raza orașului Ghimbav“ 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare 

vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la prima 

pagină.  Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării 

unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act 

normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de 

către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 

autoritate sau instituţie publică. 

    Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la 

următoarele date de contact: telefon: 0268.258.006,  

e-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro ,  

persoană de contact: Viceprimar – Mihai Neagoe. 
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