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AVIZAT,
SECRETA
NERAL

PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea noului Regulament şi a noului Caiet de sarcini aL^viciului de
administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor aparţinând domenimai public şi privat al
Municipiului Zalău
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 4035/14.01.2022; Raportul comun de
specialitate al Direcţiei Tehnice, Serviciul MSCUP şi al Direcţiei Economice nr. 4036/14.01.2022;
- Adresa SADP Zalău nr. 11134/23.11.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr.
83155/24.11.2021
- Prevederile art. 5 pct. 2 lit. j, art. 7, art. 9 şi art. 10 din OG nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- Prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
- în baza art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g, din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
>
Art.l. Aprobarea noului Regulament al 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, conform Anexei 1, parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.2. Aprobarea noului Caiet de sarcini pentru activitatea de administrare, întreţinere şi
exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, conform Anexei 2,
parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa 2 şi Anexa 3 ale HCL nr.
165/2018 cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Serviciul
MSCUP şi SADP Zalău;
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj;
-Primarul municipiului Zalău;
-Direcţia administraţie publică; Direcţia Patrimoniu; Direcţia Tehnică; Direcţia Economică;
Centru Relaţii cu Publicul;
-SADP Zalău; Poliţia Locală Zalău; S.C. Citadin Zalău S.R.L..
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Nr. 4035/ 14.01.2022

Referat de aprobare
privind aprobarea noului Regulament si a noului Caiet de sarcini al 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

SADP Zalau, administratorul parcărilor din Mvmicipiul Zalau, in baza Contractului de administrare
nr.36269/10.08.2010 cu modificările ulterioare, prin adresa nr. 11134/24.11.2021 inregistrata la Primăria
Mimicipiului Zalau cu nr.83155/24.11.2021,inainteaza solicitarea de modificare si completare a
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 si a Caietului de sarcini aferent acestui serviciu.
Fata de regulamentul aprobat prin HCL nr. 165 din 24.05.2018, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt propuse următoarele completări si modificări;
-diversificarea comisionului plătit de SADP Zalau către societăţile comerciale, pentru vanzarea
tichetelor de parcare, astfel: până la limita a 20% pentru plata pe loc în numerar sau până la limita a 10%
pentru plata la 15 zile prin ordin de plată din valoarea tichetelor achiziţionate de societăţile comerciale
de la operator, sau maxim 5% din vânzările efectuate in cazul punerii la dispoziţia societăţilor
comerciale a tichetelor in vederea vanzarii; modificarea are la baza nevoia de asigurare si a altor
modalitati de plata pentru utilizatori, nu doar prin SMS, in condiţiile date prin regulamentul in vigoare(
la comisionul de maxim 5% din vânzările efectuate) fiind puţine societăţile care accepta vanzarea de
tichete;
-completarea secţiunii privind gratuitatile acordate prin regulament, in sensul asigurării gratuitatii si
pentru membri ai Asociaţiei Jurnaliştilor din Salaj si organizaţiile umanitare(ex Crucea Roşie) cu sediul
si activitatea in Municipiul Zalau;
-reducerea numărului de locuri de parcare aferente Centrului National de Informare si Promovare
Turistica Zalau, de la 11 plus 2 pentru autocare la 3 plus 1 pentru autocare, astfel incat acestea sa fie
adaptate cererii;
-includerea prevederii referitoare la prelungirea automata a contractelor de Închiriere pentru parcările de
resedinta,pana la data de 31 martie a anului următor emiterii, cu recuperarea sumei datorate, precum si
a altor prevederi clarificatoare cu privire la prelimgirea anuala a contractelor;
-revizuirea indicatorilor de performanta si calitate ai serviciului public, in sensul evaluării realizărilor in
funcţie de posibilităţile concrete de realizare( ex: asigurarea de locuri de parcare, raportat la posibilităţile
de amenajare existente in respectivele zone si corelat cu programele de dezvoltare);
-introducerea prevederii de actualizare a tarifelor pentru parcările de reşedinţa rezultate in urma
licitaţiilor, in cazul in care au fost adjudecate ta un tarif mai mare decât tariful de pornire la licitaţie
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aprobat prin HCL, cu suma aferenta creşterii tarifului de pornire la licitaţie aprobat anual prin hotarare
a Consiliului local;
- introducerea prevederii prin care se dă şansa celor mutaţi de curând într-un imobil, ca la prima licitaţie
din an a locurilor ramase disponibile, să beneficieze de condiţiile iniţiale ale licitaţiei ( adica sa fie
excluse de la licitaţie persoanele care deţin cu orice titlu garaje sau copertine amplasate pe domeniul
public sau privat al municipiului Zalău, persoanele care deţin curţi sau au alte posibilităţi de parcare,
persoanele care pe domiciliul/reşedinţa/sediul social/punctul de lucru din imobilele arondate
parcărilor de reşedinţă au înregistrate în evidenţe fiscal/patrimoniale garaje, copertine, parcari de
reşedinţă sau alte posibilităţi de parcare în zonă, prevăzute la art. 43 si 44 din regulament);
In ceea ce priveşte Caietul de sarcini se actuâlizeaza Anexa nr.l - Parcările publice aparţinând
domeniului public şi privat al municipiului Zalău , prin actualizarea listei parcărilor si modul de
finanţare conform prevederilor contractului in vigoare la aceasta data.
Ca urmare este necesara aprobarea noului regulamnet si caiet de sarcini.
Proiectul de hotarare va fi supus transparentei decizionale.
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:
1 .Aprobarea noului Regulament al 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, conform Anexei 1, la prezentul referat.
2. Aprobarea noului Caiet de sarcini pentru activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare
parcări aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, conform Anexei 2 la prezentul
referat.
2. Odata cu aprobarea hotărârii emise in baza prezentului referat se abroga Anexa 2 si Anexa
3 a HCL 165/24.05.2018 cu modificările si completările ulterioare.

Iniţiator,
Primarul Mvmicipiului
Ionel Ciunt

f
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Raport de specialitate
privind aprobarea noului Regulament si a noului Caiet de sarcini al 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

Având in vedere:
-Referatul de aprobare nr. 4035/ 14.01.2022 elaborat de primar;
-Adresa SADP Zalau nr. 11134/23.11.2021, Înregistrata la Primăria Municipiului Zalau cu nr.
83155/24.11.2021, prin care inainteaza propunerea de modificare a 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 si
completările ulterioare si a Caietului de sarcini aferent acestui serviciu;
-prevederile art.136 alin.3, alin.8, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Urmare a analizării proiectului de hotarare si a Referatului de aprobare al iniţiatorului, precizam
următoarele aspecte:
1. SADP Zalau, administratorul parcărilor din Municipiul Zalau, in baza Contractului de administrare
nr.36269/10.08.2010 cu modificările ulterioare, prin adresa nr. 11134/24.11.2021 inregistrata la Primăria
Municipiului Zalau cu nr.83155/24.11.2021,inainteaza solicitarea de modificare si completare a
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 si completările ulterioare si a Caietului de sarcini aferent acestui
serviciu.
Fata de Regulamentul aprobat prin HCL nr. 165 din 24.05.2018, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt propuse următoarele completări si modificări;
-diversificarea comisionului plătit de SADP Zalau către societăţile comerciale, pentru vanzarea
tichetelor de parcare, astfel: până la limita a 20% pentru plata pe loc în numerar sau până la limita a 10%
pentru plata la 15 zile prin ordin de plată din valoarea tichetelor achiziţionate de societăţile comerciale
de la operator, sau maxim 5% din vânzările efectuate in cazul punerii la dispoziţia societăţilor
comerciale a tichetelor in vederea vanzarii; modificarea are la baza nevoia de asigurare si a altor
modalitati de plata pentru utilizatori, nu doar prin SMS, in condiţiile date prin regulamentul in vigoare(
la comisionul de maxim 5% din vânzările efectuate) fiind puţine societăţile care accepta vanzarea de
tichete;
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-completarea secţiunii privind gratuitatile acordate prin regulament, in sensul asigurării gratuitatii si
pentru membri ai Asociaţiei Jurnaliştilor din Salaj si organi2atiile umanitare(ex Crucea Roşie) cu sediul
si activitatea in Municipiul Zalau;
-reducerea numărului de locuri de parcare aferente Centrului National de Informare si Promovare
Turistica Zalau, de la 11 plus 2 pentru autocare la 3 plus 1 pentru autocare, astfel incat acestea sa fie
adaptate cererii;
-includerea prevederii referitoare la prelungirea automata a contractelor de Închiriere pentru parcările de
resedinta,pana la data de 31 martie a anului următor emiterii, cu recuperarea sumei datorate, precum si
a altor prevederi clarificatoare cu privire la prelungirea anuala a contractelor;
-revizuirea indicatorilor de performanta si calitate ai serviciului public, in sensul evaluării realizărilor in
funcţie de posibilităţile concrete de realizare( ex: asigurarea de locuri de parcare, raportat la posibilităţile
de amenajare existente in respectivele zone si corelat cu programele de dezvoltare);
-introducerea prevederii de actualizare a tarifelor pentru parcările de reşedinţa rezultate in urma
licitaţiilor, in cazul in care au fost adjudecate la un tarif mai mare decât tariful de pornire la licitaţie
aprobat prin HCL, cu suma aferenta creşterii tarifului de pornire la licitaţie aprobat anual prin hotarare
a Consiliului local;
- introducerea prevederii prin care se dă şansa celor mutaţi de curând într-un imobil, ca la prima licitaţie
din an a locurilor ramase disponibile, să beneficieze de condiţiile iniţiale ale licitaţiei ( adica sa fie
excluse de la licitaţie persoanele care deţin cu orice titlu garaje sau copertine amplasate pe domeniul
public sau privat al municipiului Zalău, persoanele care deţin curţi sau au alte posibilităţi de parcare,
persoanele care pe domiciliul/reşedinţa/sediul social/punctul de lucru din imobilele arondate
parcărilor de reşedinţă au înregistrate în evidenţe fiscal/patrimoniale garaje, copertine, parcari de
reşedinţă sau alte posibilităţi de parcare în zonă, prevăzute la art. 43 si 44 din regulament);
In ceea ce priveşte Caietul de sarcini se actualizeaza Anexa nr.l - Parcările publice aparţinând
domeniului public şi privat al municipiului Zalău , prin actualizarea listei parcărilor si modul de
finanţare conform prevederilor contractului in vigoare la aceasta data.
Ca urmare este necesara aprobarea noului regulamnet si caiet de sarcini.
Proiectul de hotarare va fi supus transparentei decizionale.
2. Impactul socio - economic
-se vor asigura condiţii echitabile de participare la licitaţii pentru inchirierea parcărilor de reşedinţa si a
plaţii tarifelor de Închiriere;
-o mai huna oferta raportata la nevoi;
-adaptarea la condiţiile de pandemie;
3. Impactul financiar
Vor creste veniturile din Închiriere prin actualizarea tarifelor parcărilor licitate la tarife mai mari decât
preţul de pornire, cu suma cu care creste anual tariful de pornire la licitaţie.
4. Impactul asupra sistemului juridic
Se vor abroga Anexele 2 si 3.a HCL nr. 165 din 24.05.2018, cu modificările şi completările
ulterioare, care reglementează activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând
domeniului public şi privat al Municipiului Zalău,
5. Modul de implementare:
-contractele de Închiriere parcari de reşedinţa noi vor fi Întocmite conform prevederilor prezentului
regulament; contractele existente vor fi actualizate odata cu prelungirea acestora;
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Având in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare :
1.Aprobarea noului Regulament al 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, conform Anexei 1 la prezentul referat.
2. Aprobarea noului Caiet de sarcini pentru activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare parcări
aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, conform Anexei 2 la prezentul referat.
3. Odata cu aprobarea hotărârii emise in baza prezentului referat se abroga Anexa 2 si Anexa 3 a HCL
165/24.05.2018 cu modificările si completările ulterioare.

Director Exefeutiv,
ing. Dănuţ Cosmin Curea

Director
ec. Maria

icutiv,
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