Anexa la HCL________/_____________
Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/29.11.2011
1. Se modifica art. 28¹ alin. 1, care va avea urmatorul continut:
(1) Stationarea autovehiculelor in zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si
oboarelor, precum si in zonele cu stationare pe perioada limitata, aprobate de Consiliul Local al
Municipiului Timisoara, se poate face fara depasirea intervalului de timp permis in aceste zone cu
durata limitata a stationarii la 2 (doua) ore, in baza tichetelor de parcare care pot fi procurate atat de
la sediul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cat si de la centrele de distributie a presei sau
alte puncte de distributie, in baza unor abonamente eliberate de S.C. Administrarea Domeniului
Public S.A., sau prin modalitatea alternativa de plata a stationarii prin intermediul telefoniei mobile
care functioneaza pe raza Municipiului Timisoara. In aceasta zona este interzisa stationarea
vehiculelor destinate transporturilor de marfuri.
2. Se modifica art. 28¹ alin. 2, care va avea urmatorul continut:
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala si dupa caz cu
lipire de colante autoadezive pe parbrizul autovehiculelor, precum si cu ridicarea sau blocarea
autovehiculelor cu plata contravalorii prestatiei efectuate, urmatoarele fapte:
3. Se modifica art. 28¹ alin. 2 lit. b, care va avea urmatorul continut:
b) Ocuparea locurilor de parcare din zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si
oboarelor cu depasirea timpului de stationare limitata, de catre autovehicule incarcate cu produse
destinate comercializarii de marfuri in aceste locuri sau prin folosirea lor ca depozite de marfa.
4. Se modifica art. 28¹ alin. 2 lit. d, care va avea urmatorul continut:
d) Neafisarea tichetelor de parcare sau abonamentelor, la loc vizibil in interiorul
autovehiculului - astfel incat sa permita controlul validitatii - in zona adiacenta pietelor
agroalimentare, targurilor si oboarelor, respectiv in zonele cu stationare pe perioada limitata.
5. Se introduc la art. 28¹ alin. 2, lit. e si f, care vor avea urmatorul continut:
e) Stationarea fara tichete de parcare sau abonamente valabile in aceste zone, cu tichete sau
abonamente neconforme, cu tichete nevalidate corespunzator, respectiv neachitarea stationarii prin
celelalte forme alternative de taxare a staţionării.
f) Ocuparea locurilor de parcare din zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si
oboarelor cu vehicule destinate transporturilor de marfuri.
6. Se modifica art. 28¹ alin. 3, care va avea urmatorul continut:
(3) Amenda contraventionala pentru nerespectarea prevederilor art. 28¹, alin.2, este cuprinsa
intre 200 – 300 lei, atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice.
7. Se modifica art. 28¹ alin. 5 si 6, care vor avea urmatorul continut:
(5) In cazul in care contravenientul este de fata, acesta va fi legitimat de catre agentul
constatator care va intocmi, pe loc, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
(6) In cazul in care contravenientul nu este de fata, agentul constatator poate dispune
ridicarea vehiculului. Ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului respectiv, in spatii special
amenajate, se efectueaza de catre unitatile specializate si autorizate in conditiile legii, in
conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 149/2001.
8. Se completeaza art. 28¹ cu aliniatul 11, care va avea urmatorul continut:
(11) Se suspenda aplicarea tuturor dispozitiilor din art. 28¹, care privesc strazile cu stationare
pe perioada limitata din zona centrala a Municipiului Timisoara, aprobate prin Hotararea Consiliului
Local nr. 420/13.12.2011 (Anexa nr. 1), pana la finalizarea proiectului de reabilitare a spatiilor
publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara. Data de la care aceste dispozitii vor intra in
vigoare, va fi stabilita pe baza unei hotarari a Consiliului Local.”
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