ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr.83
din 30 iunie 2022
pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de utilizare a parcării cu plată,
situată în Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr.67
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 11212 din 27.06.2022 a Preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate nr. 11213 din 27.06.2022 al Direcţiei patrimoniu;
- - prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) raportate la cele ale art.173 alin.(1) lit.f) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația public, cu modificările și comletările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă condițiile de utilizare a parcării cu plată situate în Zalău, str. Simion Bărnuțiu,
nr.67, aflată în proprietatea Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj, conform anexei
care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia patrimoniu.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
 Direcţia juridică şi administraţie locală;
 Direcţia patrimoniu;
 Direcția monitorizare și investiții publice.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu IANCU-SĂLĂJANU
Cosmin - Radu VLAICU

Anexă
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.83 din 30 iunie 2022 pentru aprobarea
regulamentului privind condițiile de utilizare a parcării cu plată, situată în Zalău,
str. Simion Bărnuțiu, nr.67
CONDIȚII DE UTILIZARE A PARCĂRII CU PLATĂ
- str. Simion Bărnuțiu, nr.67, Zalău
Imobilul situat în municipiul Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr.67, aflat în
proprietatea județului și administrarea Consiliului Județean Sălaj, este construit pentru
satisfacerea necesităților de locuri de parcare din zona Spitalului Județean de Urgență
Zalău, fiind de interes public deschis accesului autovehiculelor, în condițiile legii și cu
respectarea prezentului regulament.
În incinta parcării se aplică legislația română privind circulația vehiculelor pe
drumurile publice, fără a fi limitativă.
Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcarea cu plată, conducătorul
autovehiculului și pasagerii acceptă și se obligă să respecte condițiile de utilizare a
parcării.
1. Accesul în parcarea cu plată se realizează exclusiv prin solicitarea și obținerea
tichetului de acces de la punctul de intrare.
2. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul,
numai în spațiile special amenajate în acest scop, marcate corespunzător, astfel încât să
ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze ori să împiedice ocuparea locurilor de
parcare aflate în imediata apropiere.
3. În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații
excepționale, accesul în incinta parcării poate fi restricționat temporar.
4. Părăsirea parcării de către autovehicule se realizează exclusiv în urma achitării
tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces la automatul de plată. În cazul în care
tichetul este pierdut sau deteriorat, va trebui achiziționat un TICHET TEMPORAR pentru
ieşirea din parcare, tasta TICHET PIERDUT. După efectuarea plății, părăsirea parcării se
poate realiza în termen de 15 minute.
5. Este obligatorie respectarea semnificației indicatoarelor rutiere amplasate și
instalate în perimetrul parcării și a tuturor informațiilor afișate.
6. Înălțimea maximă admisă a autovehiculelor în parcarea subterană este de 2,5 m.
Autovehiculele care depășesc această înălțime nu vor fi admise în parcare.
7. Viteza maximă de deplasare în interiorul parcării este de 5 km/h, limita de tonaj
maxim este de 3,5 tone.
8. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală, precum și a

autovehiculelor dotate cu instalații GPL sau cu remorci având patru sau mai multe axe.
9. Locurile de parcare special amenajate și rezervate persoanelor cu handicap vor
putea fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor ce au afișat cardul-legitimație
eliberat de autoritățile competente.
10. Utilizatorii parcării sunt obligați să păstreze curățenia și să arunce deșeurile în
locurile special amenajate.
11. Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii, cât și altor autovehicule
sau instalații, de către conducătorii auto pe timpul deplasării ori staționării în incinta
parcării cu plată vor fi suportate de către persoanele vinovate.
12. La parcarea autovehiculelor, conducătorii auto sunt obligați să își asigure
bunurile lăsate în interiorul autovehiculelor prin închiderea ușilor, capotelor motor și
portbagajului, a geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., securitatea bunurilor de orice
fel din interiorul autovehiculelor fiind în sarcina acestora, în sens contrar riscul de
dispariție a acestora este asumat de utilizatorul autoturismului.
13. Conducătorii auto și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor aflate în parcarea cu plată
sunt obligați să respecte normele P.S.I. specifice.
14. Responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat
autovehiculelor, inclusiv pentru bunurile ori persoanele lăsate în interiorul acestora sau
pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de
terțe persoane autovehiculelor aflate în parcarea cu plată, revine exclusiv persoanelor
vinovate de producerea pagubelor ori prejudiciului și nu proprietarului ori persoanei
desemnate cu întreținerea parcării.
15. În parcarea cu plată sunt interzise următoarele:
 orice fel de manifestare zgomotoasă;
 fumatul, utilizarea focului deschis și a surselor de incendiu;
 descărcarea și depozitarea de obiecte de orice fel, mai ales dacă sunt inflamabile;
 efectuarea alimentării cu carburant, efectuarea de reparații, schimb de ulei, spălarea
vehiculului, reîncărcarea bateriei sau acumulatorului și, în general, efectuarea
oricărei operațiuni de mentenanță a vehiculului;
 staționarea pe termen lung cu motorul pornit ori ambalat, sau utilizarea claxonului;
 staționarea cu vehicule care au pierderi de combustibil sau cu alte defecțiuni, care
pot avaria parcarea;
 parcarea vehiculelor fără număr de înmatriculare;
 parcarea vehiculelor în zonele de tranzit sau la ieșirea din parcare.
 desfășurarea de activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea
cerșetoriei;
 organizarea de reuniuni publice sau activități comerciale;
 camparea și organizarea de picnicuri, activități sportive etc.;

 perturbarea ordinii publice, producerea de pagube sau inconveniente atât parcării
subterane, cât și utilizatorilor acesteia;
 lăsarea în autovehicule a minorilor nesupravegheați, a animalelor de companie
nesupravegheate ori a substanțelor periculoase;
 utilizarea de substanțe inflamabile, periculoase ori de natură organică.
16. Prezentele condiții de utilizare sau extrase din acestea vor fi afișate în locuri
vizibile, atât la intrare, cât și în interiorul parcării cu plată.
17. Tarifele percepute pentru utilizarea parcării cu plată sunt stabilite prin hotărârile
anuale ale consiliului județean de aprobare a taxelor și tarifelor percepute în derularea
activității.

