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21EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare, exploatare şi atribuire a
locurilor de parcare în parcări le de reşedinţă din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Am iniţiat acest proiect de hotărâre având în vedere obiectivul general al Primăriei
municipiului Câmpulung Moldovenesc de a asigura fluidizarea traficului şi utilizarea în mod
neîngrădit a trotuarelor de către pietoni şi protecţia spaţiilor verzi.
Prin exploatarea parcajelor de reşedinţă se înţelege activitatea de a pune parcajul la
dispoziţia utilizatorilor în vederea parcării autovehiculelor şi de a obţine venituri din această
activitate prin încasarea de tarife, în conformitate cu dispoziţiile legale.
Pentru atingerea obiectivului menţionat, Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc
intenţionează să realizeze noi spaţii de parcare şi să încurajeze parcarea autovehiculelor în acestea.
Totodată, am avut în vedere:
- necesitatea reglementării unitare a modului de atribuire a spaţiilor pentru parcarea
autovehiculelor în zonele blocurilor de locunţe,
- solicitările persoanelor fizice/juridice pentru rezervarea unor spaţii destinate parcării
autovehiculelor
Regulamentul propus stabileşte condiţiile de organizare, utilizare şi exploatare a spaţiilor
destinate parcării autovehiculelor în zonele rezidenţiale, de pe terenurile aparţinând domeniului
public al municipiului Câmpulung Moldovenesc. Sunt prevăzute atât modul în care terenurile
proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc pot fi atribuite (direct/licitaţie),
perioada
determinată de timp (maxim 12 luni), precum şi condiţiile, obligaţiile şi răspunderile viitorilor
beneficiari ai permiselor de parcare cu rezervare din zonele rezidenţiale.
Regulamentul are ca obiect spaţiile de parcare situate în cartierele municipiului cu locuri de
parcare în regim de abonamente anuale - permise de parcare cu rezervare şi sunt destinate
riveranilor.
Prevederile regulamentului nu sunt aplicabile pentru parcări le publice cu plată. Aceste
spaţii fac obiectul unui alt proiect de hotărâre, după o analiză mai detaliată a tuturor aspectelor
economice şi financiare ce implică aceasta (tipul de organizare, alocarea resurselor financiare
pentru achiziţionare parcometre, asigurarea de personal pentru această activitate, stabilire tarife,
etc.)
Cu această prezentare supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre.
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