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RAPORT 
privind  propunerea de aprobarea Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în 

parcările de domiciliu/reședință  sau sediu/punct de lucru în orașul Jibou 
 

Potrivit dispozitiilor art.5 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002,privind organizarea si 
funcționarea serviciilor    publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local,aprobată prin Legea nr.3/2003 coroborată cu prevederile art.24 din HG 955/2004,actualizată 
,privind aprobările reglementarilor cadru de aplicare ,autoritățile administratiei publice locale au 
obligația de a amenaja,întreține și exploata locurile de parcare în vederea staționarii vehiculelor. 
 Aducem la cunostința Consiliului local ca Regulamentul initial de atribuire/licitare a locurilor 
de parcare în parcările de domiciliu/reședință  sau sediu/punct de lucru în orașul Jibou a fost aprobat  
prin HCL nr.57 din 24.iunie 2014 ,modificat prin HCL 61 din 29.07.2014 ,completat prin HCL nr.60 din 
29 iulie 2014 prin care au fost aprobate instructiunilor pentru participarea la procedura de 
repartizare/licitare  alocurilor de parcare și  iar completat /modificat prin  HCL 105 din 27.10.2015. 

 In urma trasarii parcarilor de  domiciliu/resedinta  în orașul Jibou si a procedurii de 
atribuire/licitare din  cartierele de locuinte  1 Mai I și 1 Mai II au rezultat un numar de :  
         -335 parcari de domiciliu/reședința în cartierul 1 Mai II str.Avram Iancu si zona M30.M31,M 31 , 
        - 327 parcari domiciliu /resedință în cartier 1 Mai I respectiv str.Garoafelor,str.Stadionului  zona  
Bl.L 1-2 ,BlL3-4.,Bl S - S1. 
        - 56 parcări domiciliu/reședință în zona centrală ( intrare din spate incinta Primărie). 

Din totalul de  718 parcări de domiciliu/ reședința  situate în zonele amintite mai sus  s-au 
încheiat contracte pentru închiriere teren loc de parcare și s-au eliberat abonamente  pentru un 
numar de  610 persoane fizice și juridic,17 locuri din zona centrală ( intrare din spate incinta Primărie) 
fiind propuse pentru  rezervare Instituția Primăria orașului Jibou iar 91 sunt libere. 
 Față de aceste in acest moment au  ramas în procedura de atribuire/licitare un număr total 
de   111 parcari trasate ,din care  situate in cartierul Tudor Vladimirescu,str.Castanilor un nr. de 69 
iar  in str.Stadionului, parcari amplasate peste pârâul Cioncașului un număr de 42 locuri. 

In perioada de timp scursă de la ultima modificare a Regulamentului, modificare ce a avut loc 
în anul 2015, au fost observate atât de către noi cât şi de către unii cetățeni probleme în ceea ce 
priveşte interpretarea unor dispoziții cuprinse în Regulament şi au fost formulate de către cetățeni 
unele propuneri privind modificarea acestuia, una dintre modificările cele mai  solicitate fiind aceea 
privind dreptul exclusiv al persoanelor deținătoare ale unor locuri de parcare de a folosi aceste locuri 
24 de ore din 24, propunându-se reducerea acestei perioade pe motivul că în marea majoritate a 
zonelor din oraş, locurile de parcare au fost atribuite celor care locuiesc acolo, astfel că nu au mai 
rămas locuri de parcare pentru parcarea ocazională, pentru perioade scurte de timp, pentru alte 
persoane care au anumite probleme de rezolvat în zonă sau care merg în vizită la cunoştințe sau rude 
în acele zone. 

Față de cele relatate mai sus,pentru o corelare cat mai justa între contractele de închiriere 
loc de parcare  / abonamente emise  în anii precedenti  și cele care vor fi eliberate în urma 
procedurilor de atribuire/licitare , situate în cartierul Tudor Vladimirescu,str.Castanilor și în 
str.Stadionului, parcari amplasate peste pâraul Cioncasului, pentru a rezolva cat mai rapid si eficient 
problema locurilor de  parcare, în parcările de domiciliu/reședință  sau sediu/punct de lucru din 
orașul Jibou , considerăm oportun ,actualizarea  regulamentului  care să fie cadru legal pentru toate 
parcările de domiciliu/reședință  din oraș . 

 Propunem Consiliului Local Jibou dezbaterea și aprobarea acestuia conform anexelor parte 
integranta din prezentul raport. 

                                                                 INTOCMIT – Nagy Dorina 


