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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN   

MUNICIPIUL REŞIŢA                                                 

Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A 

Tel./Fax: 0255/221 692 

 

 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE CU 

PLATĂ FĂRĂ PAZĂ ÎN MUNICIPIUL REȘIȚA 

 

CAPITOLUL I. OBIECT 

Art.1.  Prezentul regulament stipulează modul de organizare şi funcţionare al 

sistemului de parcare cu plată pentru staţionarea autovehiculelor în parcările amenajate în 

acest scop în municipiul Resita 

Art.2.(1) Parcările cu plată din municipiul Resita care fac obiectul prezentului 

regulament sunt cele amenajate şi semnalizate ca atare prin marcaje rutiere și indicatoare cu 

simbolul P, însoțite de adiționalul cu tariful orar, orarul de funcționare și modul de achitare al 

tarifului. 

(2) Amenajarea parcărilor care au destinaţia de parcări cu plată va cuprinde 

trasarea,semnalizarea corespunzătoare şimontarea indicatoarelor de parcare cu plată, a 

aparatelor de taxare. 

(3) Sistemul de parcare se aplică în Municipiul Resita prin SERVICIUL PARCARI. 

(4) Parcările cu plată din Municipiul Resita sunt cele nominalizate în Anexa nr. 1 la 

prezentul Regulament. 

(5) În cazul amenajarii de noi parcări cu plata/locuri de parcare în parcările cu plată, 

acestea vor fi gestionate de către SERVICIUL PARCARI din cadrul Primaria Resita., anexa 

nr. 1 la prezentul Regulament completându-se corespunzător. 
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CAPITOLUL II. DISPOZIȚII GENERALE 

Art.3.(1) În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel: 

Parcare - spaţiu amenajat, delimitat prin marcaje orizontale, perpendiculare sau oblice 

faţăde marginea părţii carosabile a drumului, semnalizat prin indicatoare cu simbolul 

„parcare” P, destinat în mod special staţionării autovehiculelor. 

Parcare publică- totalitatea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public sau privat al 

municipiului Resita 

Parcare publică cu plată- parcare amenajată pe domeniul public sau privat al municipiului 

Resita,pentru folosirea căreia se percepe un tarif de staţionare, gestionată de către 

SERVICIUL PARCARI Resita, care în continuare se va numi „parcare cu plată”. 

Autovehicule- vehicule echipate, prin construcţie, cu un motor cu propulsie, în scopul 

deplasării pe drum, inclusiv mopedele şi motocicletele. 

(2) Astfel cum au fost definite la alin.(1) parcările se amenajează şi în afara părţii 

carosabile,delimitată prin linie continuă aplicată pe întreaga lungime a zonelor de parcare, 

stabilite în concordanţa cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,şi ale Regulamentului de 

aplicare a acesteia. 

Art.4.(1) Parcările cu plată din municipiul Resita pot fi utilizate contra cost, prin sistemul 

de autotaxare la aparatul de plata denumit Parcometru, prin achiziţionarea abonamentelor 

de parcare si plata prin transmitere SMS. 

(2)  Parcarea autovehiculelor în locurile de parcare aprobate și semnalizate este 

regulamentară dacă conducătorul auto respectă prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, și respectă 

cumulativ următoarele obligații: 

- achită contravaloarea timpului de parcare prin sistemul de autotaxare, prin achiziţionarea 

abonamentelor de parcare, prin plata prin transmitere SMS imediat dupa ocuparea locului de 

parcare sau in avans. 

- ocupă locul de parcare și poziționează autovehiculul în limitele marcajului rutier care 

delimitează locurile de parcare. 

- nu depășește timpul de parcare la care este îndreptățit potrivit termenului de valabilitate al 

abonamentului sau indicatiei parcometrului, mesajului sms. 
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CAPITOLUL III. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR  

ÎN SISTEM CU PLATĂ 

Art.5.  Sistemul de parcare cu plată în municipiul Resita se aplică în spaţiile special 

amenajate, trasate şi semnalizate, conform art.2 alin.2. 

Art.6.(1) Programul de funcţionare a parcărilor este afişat pentru fiecare parcare, sub 

indicatorul de parcare cu taxă. 

 (2) În afara programului stabilit potrivit alin.1parcarea este gratuită.  

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, în locaţiile în care parcările cu taxă se suprapun 

cu parcările de domiciliu, nu este permisă parcarea în afara programului stabilit potrivit alin. 1 

daca nu poseda un abonament pentru parcare de domiciliu. 

(4) În timpul programului stabilit potrivit alin.1, pentru evenimente deosebite organizate de 

către Municipiul Resita, cu o prealabilă notificare privind parcările solicitate,parcarea este 

gratuită. 

CAPITOLUL IV SISTEMUL DE PLATĂ. REGULI APLICABILE 

Art.7.(1) Pentru stationarea/parcarea in parcările cu plată din municipiul Resita se 

percep următoarele tarife: 

1. tarife pentru autovehicule cu masa mai mica de 3,5 tone: 

- tarif parcare: tichet de parcare/autotaxare/sms  

- 2,50 lei/ora /0,71 euro cu TVA inclus (sms) 

- 12,00 lei/zi /2,86 euro TVA inclus (sms) 

- abonamente de parcare  

- 50,00 lei/luna / 59,50 lei cu TVA  

- 140,00 lei/3 luni / 166,60 lei cu TVA  

- 280,00 lei/6 luni / 333,20 lei cu TVA  

- 490,00 lei/an / 583,10 lei cu TVA  

- abonamente de parcare pentru riverani (locatar) – 50,00 lei/an.  /59,5 lei cu TVA  

Plata pentru abonamente se poate face prin aplicația TPARK sau la caserie (Blocul 

800)    

2. Abonamentul de parcare pentru riverani(locatar) se eliberează persoanelor fizice 

domiciliate în interiorul perimetrului de aplicare a acestuia(perimetrul unei parcari cu Taxa), 

persoane care detin obligatoriu si un abonament de domiciliu valabil și asigură dreptul de 



 

4 

 

staționare doar pentru zona corespunzătoare adresei de domiciliu.Locul de parcare pentru 

parcarea de domiciliu,trebuie sa fie in interiorul unei parcari cu taxa. 

- Eliberarea acestui tip de abonament( pentru riverani/locatar) se face anual, pe baza 

actelor de identitate ale proprietarului autovehiculului,abonamentul valabil pentru parcarea 

de domiciliu și pe baza certificatului de înmatriculare al autovehiculului(talon cu ITP la zi). 

- Abonamentul pentru riverani(locatar),confera dreptul de stationare pe perioada de 

timp pentru care a fost eliberat si nu este transmisibil.Abonamentul presupune inregistrarea 

numarului de inmatriculare intr-o baza de date.Nu este necesara afisarea unui abonamnet 

fizic in interiorul autovehiculului la loc vizibil din exterior. 

- În cazul modificării numărului de înmatriculare se va solicita in scris catre Seviciul 

Parcari schimbarea din baza de date a numarului de inmatriculare ,solicitare care trebuie sa 

aiba atasat si copie de pe talon(talon cu ITP valabil la zi), cat si actele de identitate ale 

solicitantului. 

3. Tarife pentru autovehicule cu masa peste 3,5 tone folosite la transportul 

persoanelor: 

- tarif parcare: tichet de parcare/autotaxare/sms – 10,00 lei/ ora /3,39 euro  cu TVA (plată 

prin sms); 

- tarif parcare: tichet de parcare/autotaxare/sms – 35,00 lei/ zi/ 41.65lei cu TVA (plată prin 

aplicație sau la caserie); 

(2) tarifele de parcare nu includ  T.V.A.se aplica si se calculeaza conform legii in vigoare 

și pot fi modificate prin Hotărâre a Consiliului Local Reșița; 

(3) denumirile de zi/lună/an fac referire strict la intervalele orare pentru care se percepe 

taxa de parcare; 

(4)  sumele încasate din tarifele de parcare nu se mai restituie; 

 (5) zonarea tarifară și modificarea planului de zonificare si a planului de reglementare al 
staționărilor în interiorul zonei tarifare se va face doar cu aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Resita; 

(6) în perimetrul sistemului de parcare se poate stabili ca pe anumite străzi perioada de 
staţionare, în intervalele orare cu taxă, să nu poată depăşi un anumit număr de ore, cu 
aprobarea Cosiliului Local al Municipiului Resita; 

(7) prin grija operatorului, străzile pe care s-a stabilit staţionarea pe perioadă limitată, vor 
fi semnalizate corespunzător; 

(8) tariful orar aplicat pe străzile cu staţionare pe perioadă limitată, este un tarif special 
care se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Resita; 
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(9) în perimetrul sistemului de parcare este interzisă parcarea autovehiculelor cu masă 
totală maximă autorizată peste 3,5 tone, cu excepţia celor folosite în transportul persoanelor 
care au obligativitatea de a achita tariful aferent lor pentru parcarea cu taxa. Operatorul 
sistemului de parcare nu va elibera abonamente acestor autovehicule. Operatorul va putea 
elibera permise temporare de parcare, în condiţii deosebite; 

(10) lista străzilor şi/sau a zonelor pe care se aplică sistemul de taxare este prezentată în 
Anexa nr. 2.Lista strazilorsi/sau a zonelor care fac obictul Parcarilor cu Taxa poate sa fie 
modificata ori de cate ori este nevoie de catre Serviciul Parcari doar cu aprobarea Cosiliului 
Local al Municipiului Resita; 

(11) în interiorul zonei de aplicare a sistemului de taxare, în parcări special amenajate, se 
pot aplica sisteme de control al accesului. Parcarile pot fi prevăzute cu camere video de 
supraveghere,bariere pentru control acces sau ori ce alt dispozitiv care asigura o mai buna 
gestionare a locurilor de parcare; 

(12) verificarea respectării de către conducătorii de autovehicule a prevederilor  prezentului 
regulament se face de către echipele de control din cadrul SERVICIULUI  PARCARI şi/sau 
de către Poliţia Locală Resita.În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament 
operatorul va putea emite procese verbale de constatare a contravenţiei. Echipele de control 
din teren  vor purta un echipament distinct, cu ecuson,in concordanta cu prevederile legale în 
vigoare. Verificarea respectării de către conducătorii de autovehicule a prezentului 
Regulament se va putea face de către echipe de control împuternicite de Primarul 
Municipiului Resita si/sau Poliție Locală; 

Personalul autorizat de control al Primăriei va fi personal calificat și avand 
împuternicire specială din partea Primarului. 

Art.8. Tariful de utilizare a parcărilor care au destinaţia de parcări cu plată se poate achita 

dupa caz astfel: 

a) prin sistem de autotaxare, utilizând parcometrele amplasate în apropierea locurilor de 

parcare cu plată, prin intermediul monedelor sau bancnotelor sau cardurilor bancare. 

b) sau prin achiziţionarea abonamentelor de parcare direct din aplicatie; 

c)  sau prin transmiterea unui SMS de pe telefonul mobil la un număr special scurt; 

 

Art.9. - AUTOTAXAREA se realizează prin intermediul aparatelor de taxare, prin efectuarea 

succesivă a următoarelor operaţiuni: 

(1) - Monedele/ bancnotele se introduc în fanta specială a aparatului de taxare, până la 

concurenţa sumei care reprezintă tariful aplicabil, pentru unitatea de timp solicitată. 

(2)  Se verifică validarea tuturor monedelor/bancnotelor introduse, sau a informaţiilor de 

pe card, prin citirea ecranului afişor al aparatului,se introduce numarul de inmatriculare al 

autovehiculului pentru care se doreste parcarea, apoi seapasă butonul pentru validarea plăţii 

şi printarea tichetului aferent perioadei solicitate,tichet care contine si datele de indentificare 
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fiscale(cu rol fiscal) sau butonul de anulare a plăţii în cazul în care nu au fost validate toate 

monedele/bancnotele/carduri bancare sau nu se mai doreşte efectuarea plăţii; 

(3)  Parcometrul va emite tichetul de parcare(cu rol fiscal), care va fi ridicat din fanta 

aparatului.Acest tichet nu trebuie sa fie in parbriz sau in loc vizibil din exterior. 

(4)  Tichetul de parcare este valabil pentru întreaga durata de timp plătită în intervalul 

orar de taxare, în parcările cu plată amenajate în municipiul Resita, potrivit art. 2 alin. 4. 

 

 

 

 

 

Art.10. - ABONAMENTUL 

(1) după caz pentru utilizarea parcărilor cu plată din municipiul Resita se emit la cerere 

abonamente de parcare pentru persoane fizice şi persoane juridice, valabile in toate zonele 

de parcare de la Serviciul Parcari din cadrul primariei Resita,sau se pot achizitiona direct din 

aplicatia mobila unde plata se va face cu cardul dupa introducerea corecta a datelor bancare 

ale unui cont care are bani suficienti in el. 

(2) abonamentele pot fi lunare, trimestriale, semestriale sau anuale. Preţurile 

abonamentelor sunt cele cuprinse la art.7 alin. 1 din prezentul Regulament. 

(3) regulile generale aplicabile pentru utilizarea abonamentelor sunt: 

a)abonamentul se eliberează numai pentru autovehicule a căror masă maximă autorizată nu 

depăşeşte 3,5 tone din talonul autovehiculului 

b) dupa caz abonamentele se pot obţine cu condiţia efectuării plăţii în avans la 

SERVICIUL PARCARI sau din aplicatia destinata dispozitivelor mobile care au o conexiune 

la internet 

c) abonamentul, indiferent de tip, se eliberează pentru un singur autovehicul si va avea 

ca si corespondent un singur numar de inmatriculare valabil 

d) abonamentul va cuprinde în mod obligatoriu perioada de valabilitate a acestuia; 

e) în timpul parcării, abonamentul nu se poziţionează in parbrizul 

autovehiculului,abonamentul se face prin simpla inregistrare a numarului de inmatriculare 

intr.o baza de date.Activarea abonamentului se va face automat in sistem imediat dupa ce 

se confirma plata.Utilizatorul o sa primeasca pe adresa de e.mail inregistrata de acesta in 

sistem o factura care o sa contina numarul de inmatriculare al autovehiculului pentru care a 
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fost facuta solicitarea, numele si datele beneficiarului,cat si perioada de valabilitate a 

abonamnetului. 

 

Art.11. – PLATA PARCĂRII PRIN SMS 

(1)  O altă modalitate de plată a staţionării în parcările cu plată este prin intermediul 

telefonului mobil, prin transmiterea unui mesaj, SMS, către un număr scurt în reţelele de 

telefonie mobilă.  

(2)  Utilizatorul trimite un SMS la un numar scurt din retelele de telefonie mobile,care va 

conţine “numărul de înmatriculare al autovehiculului”, ex. CS01XXX, şi eventual 

corespondentul timpului,sau un cod de identificare a parcarii,ex. 551 NrMasina, iar  acesta 

va primi pe telefon un mesaj de confirmare a plătii, precum şi timpul alocat parcării. 

Trimiterea consecutive a doua sau mai multe mesaje insumeaza timpul de parcare iar lipsa 

SMS-ului de raspuns inseamna neplata parcarii. 

(3)  Înainte de expirarea timpului de parcare, utilizatorul va primi o notificare prin care 

este anunţat că valabilitatea se apropie de sfârşit şi îi dă posibilitatea de a prelungi şederea. 

(4)  Acest serviciu implică instalarea pe serverul beneficiarului a unei aplicaţii software 

care înregistrează solicitările, gestionează baza de date, generează rapoarte în timp real şi 

monitorizează întregul sistem. Se va putea vizualiza în această aplicaţie în orice moment 

situaţia plăţii tarifului prin SMS şi a deconturilor lunare cat si situatia la zi a abonamentelor de 

parcare. La sfârşitul fiecărei luni se va încasa de la furnizorul serviciului contravaloarea 

tuturor încasărilor realizate prin SMS si/sau card bancar  

(5)  Deasemenea, pentru funcţionarea sistemului este necesară încheierea unor 

contracte cu operatorii de telefonie mobilă pentru abonamentele lunare aferente numerelor 

scurte disponibile la cerere, precum şi servicii de internet pe mobil pentru dispozitivele de 

control, PDA – uri/Smartphone,imprimante portabile. 

(6) Tarifele aplicate pentru plata parcării prin transmiterea unui mesaj text (sms) de pe 

telefonul mobil sunt similare cu tarifele aprobate la care se adaugă costul procesatorului de 

plati(daca se aplica costuri suplimentare)initial cat si a TVA-ului . 

 

CAPITOLUL V. GRATUITĂŢI 

Art.12.(1) În zonele de parcare cu plată se semnalizează prin marcaj specific, locuri 

pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. Persoanele 

cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card–
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legitimație/abonament gratuit pentru locurile gratuite de parcare sau introducerea numerelor 

de inmatriculare in sistem, care se obține la cerere, în baza documentelor de identitate ale 

solicitantului si/sau a actului doveditor al calității de persoana îndreptățită, certificat de 

incadrare într-o grupă de handicap, certificatul de inmatriculare al autovehiculului și/sau 

documente privind dreptul de folosință al autovehiculului.  

(2)  Parcările pot fi utilizate gratuit pentru staţionarea autovehiculelor 

speciale(inscriptionate special cu modelul prevazut de lege),dotate conform legii cu 

echipamente de semnalizare sonoră şi optică, aflate în misiune, conform prevederilor legale 

în vigoare. 

(3) Parcările cu plată din municipiul Resita vor putea fi folosite fără achitarea tarifelor 

prevăzute în prezentul Regulament, în situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale 

organizează acţiuni de interes public,cu o prealabilă notificare adresată catre SERVICIUL 

PARCARI. 

(4) Parcările cu plată din municipiul Resita vor putea fi utilizate fără achitarea tarifelor 

prevăzute în prezentul Regulament, pentru staționarea autovehiculelor ce desfășoară 

activități pentru servicii publice în caz de intervenție, aflate în misiune.  

Art.13.(1) Se acorda gratuităţi următoarelor categorii: 

a) Autovehiculelor de intervenţie (salvare, pompieri, politie, jandarmerie, Ministerul 

Justiţiei, M.Ap.N.) aflate in misiune; 

b) Autovehiculelor aparţinând următoarelor instituţii de interes public(daca se solicita) 

- Primăria municipiuluiResita; 

- Poliția Locală Resita; 

- Inspectoratul de poliție al Județului Caraş-Severin 

- Instituţia Prefectului Caras-Severin; 

- Consiliul judeţean Caras-Severin; 

- Reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale; 

- Delegaţiilor străine, nominalizate, la invitaţia instituţiilor de interes public. 

c) Autovehiculelor corpului diplomatic. 

(2) Gratuitatea prevăzută la alin. 1 lit. b şi c se acordă în baza unei solicitări timisa catre 

SERVICIUL PARCARI, care va conţine numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru 

care se doreşte gratuitate,persoanele care vor conduce autovehiculul,statutul autovehiculului 

cat si proprietarul de drept inscris in acte . 
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CAPITOLUL VI. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 

Art.14. (1) Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite decătre persoane fizice 

şi juridice, proprietari, deţinători sau conducători cu orice titlu ai autovehiculului: 

a) Staţionarea în parcările cu plată fără achitarea tarifului de parcare,sau respectiv fara plata 

la parcometru, sau abonament, sau fără plata prin mesaj text (SMS); 

b) Staţionarea în spaţiul de parcare cu abonament expirat sau cu abonament eliberat pentru 

alt autovehicul, sau cu depăşirea timpului de staţionare conferit de parcometru sau cu mesaj 

text (SMS) expirat; 

c) Staţionarea autovehiculelor în locurile rezervate persoanelor cu handicap, fără a avea 

dreptul de a ocupa un asemenea loc/făra card – legitimaţie/abonament gratuit eliberat de 

către SERVICIUL PARCARI; 

d) Neexpunerea de către conducătorii auto la loc vizibil, în interiorul autovehiculului, pe 

parbriz, pe toată durata de staționare a legitimatie care atesta utilizare autovehiculului de 

catre persoane cu dizabilitati(legitimatie pentru persoane cu handicap) 

e) Modificarea datelor inscrise în mesajul text primit (SMS); 

f) Nerespectarea marcajului rutier de parcare, astfel încât se ocupa mai multe locuri de 

parcare, sau parcarea pe zonele interzise ori în dreptul zonelor de acces în incinta unor 

imobile; 

g) Executarea la autovehicule de lucrări de reparaţii şi întreţinere pe locurile de parcare in 

parcarea cu plată;  

h) Amplasarea sau montarea ilegala a unor insemne/placate pentru rezervarea locului de 

parcare sau a unor sisteme de blocare a accesului, sau ocuparea unui loc în parcarea cu 

plată cu diferite obiecte; 

i) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea administratorului parcarilor, angajaţilor 

administraţiei publice locale sau a unităţilor care execută lucrări de marcare, modernizare, 

lucrări edilitare etc., în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea 

temporară a spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a repartizat o altă destinaţie publică. 

j) Producerea de pagube materiale prin vandalizarea aparatelor de autotaxare(parcometre) 

sau provocarea de stricăciuni la dotările parcării; 

k) Provocarea de stricăciuni la dotările ce aparţin parcării ca urmare a nerespectării regulilor 

de parcare, a indicatoarelor, a marcajelor sau datorită unor manevre greşite; 
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(l) Staţionarea necorespunzătoare, respectiv într-un mod prin care se ocupa 2 locuri de 

parcare, acolo unde locurile de parcare sunt marcate. 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. 1 nu înlătură răspunderea penală. 

Art.15. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravențională în 

cuantum de 140 lei, faptele prevăzute la art. 14 lit. a),b),c),d),e),f),h),i)-l) și cu amendă între 

1000–2000 lei faptele prevăzute la art. 14 lit.g), j) și k) atat pentru persoanele fizice cat si 

pentru persoanele juridice.Persoanele care sunt amendate pentru incalcarea prezentului 

regulament,vor putea sa plateasca in termen de 15 zile jumatate din valoarea amenzii 

aplicate. Termenul de 15 zile curge de la data comunicarii sau inmanarii procesului verbal de 

contraventie. 

      În cazul depistării unui autovehicul ce staționează sau parchează cu încălcarea 

prevederilor stabilite de acest regulamet, controlorul fixează sub ştergătorul de parbriz actul  

de constatare al abaterii, intitulat înștințare pentru plata sancţiunii, ce conține locul staționării 

sau parcării, data și ora constatării, natura abaterii constatate, numărul de înmatriculare al  

autovehiculului, precum și instrucțiuni pentru plată. Documentele  se protejează cu o pungă 

de poliester transparentă. 

 Staționarea sau parcarea cu încălcarea prevederilor prezentului regulament se înregistrează 

pe suport dupa caz video sau poza si trebuie sa contină: 

a) numarul de înmatriculare al autovehiculului; 
b) locul abaterii; 
c) data, ora și minutul înregistrării; 
d) elementele definitorii ale abaterii stabilite de prezentul regulament 

Termenul de depunere a contestației este de 15 zile calendaristice de la data primirii 

somaţiei şi a actului de constatare al abaterii.  

Sumele de bani încasate din exploatarea sistemului se constituie in venituri ale UAT 

Municipiul Reşiţa. 

Art.16. Constatarea contravenţiilor stabilite prin prezentul regulament si 

întocmireaprocesului verbal al contravenţiei, se face de cătrePoliția Locală a municipiului 

Resita, ori reprezentaţi ai Primarului municipiului Reşiţa,împuterniciţi prin dispoziţie. 
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CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE 

Art.17. Forma grafică şi conţinutul tichetelor/abonamentelor/cardurilor(daca sunt 

necesare)-legitimaţie(daca este necesara) se stabileşte de SERVICIUL PARCARI. 

Art.18. De întreținerea și curățarea parcărilor se va ocupa SERVICIUL PARCARI cu 

ajutorul direct al departamentelor din cardul Primariei Resita 

Art.19. SERVICIUL PARCARInu răspunde de securitatea autovehiculelor şi a bunurilor 

aflate înacestea,în perimetrul de taxare.Parcarile cu plata din municipiul Resita vor putea fi 

monitorizate cu camere video(camere de supraveghere). 

Art.20. Pentru abandonarea autovehiculelor în parcările cu platăse vor aplica 

sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare. 

Art.21. Ocuparea locurilor de parcare din zona de aplicare a sistemului de taxare 

cudiferite obiecte este interzisă, obiectele vor fi ridicate de îndată, faptele sancţionându-se 

conform prevederilorlegale. 

Art.22. Prevederile prezentului Regulament se aplicăşi autovehiculelor 

destinateaprovizionării, transportului de marfăa căror greutate maximă autorizată nu 

depăşeşte 3,5 tone. 

Art.24. Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile cuprinse în O.U.G. nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cu prevederile altor acte normative incidente. 

Art.25.  Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat, ori de căte ori 

necesităţile o impun, cu aprobarea Consiliului local al Municipiului Reşiţa. 

 

 


