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MUNICIPIUL IASI 
 
 

REGULAMENT DE EXPLOATARE A DOMENIULUI PUBLIC DESTINAT 
PARCĂRII CU PLATĂ A  AUTOVEHICULELOR ÎN MUNICIPIUL IAŞI 

 
 

Iunie 2013 
 
 

Regulament de exploatare a domeniului public destinat 
parcării cu plată a  autovehiculelor în Municipiul Iaşi 

 
CAPITOLUL I  

DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1.  
 
(1) Prezentul regulament împreună cu anexele lui reglementează modul de gestionare şi de 

funcţionare al sistemului de parcare în Municipiul Iaşi şi reprezintă cadrul juridic care 
defineşte raporturile dintre Municipiul Iaşi (în calitate de administrator al domeniului public)  
şi proprietarul/şoferul autovehiculului care ocupă temporar domeniul public. 
 

(2) In sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel: 
 
a) Parcare – spaţiul destinat în mod special staţionării autovehiculelor, semnalizat prin 

indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau restul 
domeniului public şi privat. 

b) Parcare publică – totalitatea parcărilor amenajate în condiţiile stipulate la lit. (a) aflate pe 
domeniul public şi privat al Municipiului Iaşi. 

c) Parcare publică cu plată – parcare amenajată pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Iaşi, pentru folosirea căreia se percepe tarif de staţionare şi care poate fi gestionată prin 
gestiune directă de către autoritatea administraţiei locale sau gestiune indirectă de către 
un agent economic, amenajată în condiţiile stipulate la lit. (a). 

d) Parcare privată – orice parcare amenajată în condiţiile stipulate la lit. (a) pe un teren 
proprietate privată 

e) Parcare de reşedinţă – orice parcare amenajată în condiţiile stipulate la lit. (a) la mai puţin 
de 30 m de frontul imobilelor, destinată utilizării de către locatarii acestor imobile, cu 
excepţia parcărilor pe căile de comunicaţii semnalizate corespunzător. 

f) Mobile Parking Payment System – reprezintă un sistem de plată a parcării cu ajutorul 
telefoniei mobile pentru timpul efectiv de staţionare, măsurat în minute (SMPP). 

g) Pay and Display Parching System (Sistem de gestiune automata a parcarii). 
h) Operatori de parcare – sunt societăţile specializate prin intermediul cărora autorităţile 

administraţiei publice locale, în baza contractelor de concesiune incheiate in conditiile 
legii, întreţin şi exploatează locurile de parcare de pe raza Municipiului Iaşi; 

i) Controlorul operatorului – sunt acei angajaţi ai operatorului care au atribuiţii de verificare 
a modului parcare a  autoturismelor şi de aplicare de taxe majorate de parcare.  
 

(3) Acest regulament  reglementează taxarea parcării autovehiculelor în Municipiul Iaşi în scopul 
controlului traficului staţionar. 
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Art. 2. 
 
(1) Regulamentul se aplică în Municipiul Iaşi în zone delimitate prin indicatoare de circulaţie    

“PARCARE CU PLATA” – Anexa 1, precum şi prin marcaje rutiere, însoţite de adiţionalul cu  
orarul de funcţionare, modul de achitare a taxei. 
 

(2) Primăria va pune la dispoziţia operatorilor planuri (schiţe) cu delimitarea exactă a spaţiilor 
destinate locurilor de parcare, care vor fi aprobate de Comisia Municipală de Circulaţie. Lista 
străzilor este prezentata în Anexa 2. 

(3) Se disting următoarele tipuri de zone de staţionare: 
 

a. Spatiu de parcare cu barieră 
b. Spatiu de parcare fără barieră 
c. Zone de parcare delimitate la marginea carosabilului 

 
Art. 3.  
 
Parcarea autovehiculelor în locurile de parcare aprobate şi semnalizate este regulamentară dacă 
conducătorul auto respectă prevederile din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi îndeplineşte cumulativ 
următoarele obligaţii: 
 
(1) Achitarea contravalorii timpului de parcare la marginea carosabilului prin: 

 
1.1. Telefon mobil (Mobile Parking Payment System), sau 
1.2. Achiziţionarea de tichete de parcare înainte de ocuparea locului de parcare, sau 
1.3. Sistem de gestiune automata a parcarii („Pay and Display”) 
1.4. Alte tipuri de dispozitive propuse de operator si aprobate de concendent. 

 
(2) Achitarea contravalorii timpului de parcare în spaţiile amenajate ca parcări cu sau fără barieră 

prin: 
 
2.1. Telefonul mobil; 
2.2. Primirea unei cartele magnetice la punctul de control acces aflat la intrarea în   

parcare; 
2.3. Achiziţionarea de cartele magnetice de la punctul de control acces, aflat la intrarea 

în parcare sau alte locatii specializate. 
2.4. Alte solutii de achitare a contravalorii serviciului prestat de operator si aprobate de 

concendent. 
 

(3) Ocuparea unui loc de parcare regulamentar potrivit art. 3, în afara celor rezervate şi 
însemnate corespunzător pentru handicapaţi, mame cu cărucioare pentru copii sau loc 
rezervat pentru instituţii publice. 
 

(4) Poziţionarea autovehiculului în limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare. 
 

(5) Cei care vor achita valoarea timpului de parcare prin metodele (1) 1.2 sau (1) 1.3 vor afişa la 
bord în interiorul autovehiculului, vizibil din exterior, tichetul validat. 
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(6) Cei care achită valoarea timpului de parcare prin metoda (1) 1.1 sau (2) 2.1 vor fi înregistraţi 
electronic, nefiind nevoie sa prezinte vreun tichet; la fel şi posesorii de abonamente.  

 
(7) Nedepăşirea timpului de parcare la care are dreptul potrivit termenului de validitate al 

tichetului, abonamentului sau indicaţiei parcometrului. 
 
Art.4.  
 
Tarifele practicate se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi cu avizul Direcţiei Tehnice 
si Investitii şi Direcţiei Economice si de Finante Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi 
în cazul administrării directe, sau la  propunerea operatorului de parcare în cazul unei administrări 
delegate, de asemenea cu avizul Direcţiei Tehnice si Investitii şi Direcţiei Economice si de Finante 
Publice Locale. 
 
(1) Fondurile rezultate din exploatarea parcajelor publice în regim de gestiune directă se fac venit 

la bugetul Municipiului Iaşi. Aceste fonduri vor fi folosite cu precădere pentru amenajarea de 
noi locuri de parcare şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a circulaţiei. 
 

(2) Fondurile rezultate din exploatarea parcajelor publice în regim de gestiune delegată constituie 
venituri ale operatorilor economici responsabili cu gestionarea parcărilor publice respective. 
Operatorii de parcare vor fi obligaţi la plata unor redevenţe către Primăria Municipiului Iaşi în 
termenii şi condiţiile prevăzute în contractele de concesiune. Redevenţele astfel plătite 
constituie venituri ale bugetului Primăria Municipiului Iaşi, folosindu-se cu precădere pentru 
amenajarea de noi locuri de parcare şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a 
circulaţiei. 

 
Art. 5. 
 

(1) Sunt exceptate de la plata taxei de parcare: 
 
a) vehicule ale corpului diplomatic; 
b) vehicule de intervenţie (salvare, SMURD, pompieri, poliţie, jandarmerie şi poliţie locala, 

M.Ap.N.) aflate în misiune; 
c) autovehicule aparţinând persoanelor cu handicap in funcţie de locurile rezervate, cu condiţia 

sa fie înscrişi in Baza de Date a primariei, înregistrare care e nevoie să fie reînnoita o dată la 6 
luni; 

d) autovehiculele aflate in proprietatea/utilizarea Primariei Municipiului Iasi sau entitati juridice 
din subordinea sa in timpul programului de lucru, cu aprobarea Primariei Municipiului Iasi. 

 
(2) Autovehiculele care funcţionează pe bază de baterie si care sunt inregistrate la Directia 

Economica si de Finante Publice Locale de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului 
Iasi, parcate în locuri special amenajate pentru încărcare şi pe durata incarcarii vor plati ½ 
din tarif. 

 
Art. 6.  
 
a. Parcarea fără respectarea obligaţiilor de la art. 3 constituie abatere de la prezentul 

Regulament şi va fi sancţionată cu avertisment, taxă majorată de parcare, blocarea şi/sau 
ridicarea autovehiculului, după caz. 
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b. Parcarea autovehiculelor în locuri neautorizate pentru parcare cu plată constituie 
contravenţie şi va fi sancţionată cu amendă, blocarea şi/sau ridicarea autovehiculului, după 
caz. 

 
c. Parcarea pe trotuar este strict interzisă cu excepţia vehiculelor menţionate în art. 5b, si daca 

conditiile tehnice ale trotuarului permit parcarea fara deteriorarea acestuia. 
 

d. Parcarea pe trotuar este permisă doar dacă în zonă există semnul Parcare cu plată şi marcaj 
rutier corespunzător. 

 
Art. 7.  
 
(1) Verificarea respectării de către conducătorii de autovehicule a prezentului regulament se va 

putea face de către echipe de control împuternicite de Primarul Municipiului Iaşi, Poliţie sau 
Poliţie Locală şi/sau de către controlorii operatorului de parcare autorizat care exploatează 
locurile de parcare în baza contractului de concesiune. 
Personalul de control al Primăriei/controlorii operatorului de parcare autorizat va fi personal 
calificat şi dotat cu împuternicire specială din partea Primarului si/sau operatorului de parcare 
autorizat. 
 

(2) Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament  personalul de control al 
Primăriei/operatorului de parcare autorizat este autorizat să blocheze autoturismele parcate 
ilegal cu sisteme de blocare speciale, urmând ca, după plata taxei de parcare, a taxei majorate 
de parcare sau a amenzii, precum şi a cheltuielilor de blocare/deblocare, să deblocheze 
autoturismul (vezi Anexa 3).   
Sumele acumulate reprezinta venituri care se repartizeaza intre operator si concendent, dupa 
cum urmeaza: 

- Taxa de parcare = venit al operatorului supus prevederilor art.4 (2); 
- Taxa majorata de parcare = venit al operatorului supus prevederilor art.4 (2); 
- Amenda = venit al concendentului 
- Cheltuielile de blocare/deblocare = venit al operatorului supus prevederilor art.4 (2). 
 

(3) Taxa majorată de parcare, precum şi tariful pentru cheltuielile de blocare/deblocare se 
stabilesc de către Consiliul Local Iaşi. 
 

(4) Echipele de control ale Primăriei/Operatorului de parcare autorizat vor purta echipament 
distinct şi cu ecuson. De asemenea, personalul va fi dotat cu un permis de activitate din partea 
Primăriei. 

 
(5) Lista cu numele şi datele personalului de control se va înregistra în baza de date a Primăriei şi 

va fi facil de verificat de către organele abilitate. 
 
Art. 8.  

Obligaţiile serviciului de administrare a sistemului de plată a parcării pe domeniul public al 
Municipiului Iaşi/operatorului de parcare autorizat: 

(1) Să asigure facilitatea de plată a parcării prin intermediul telefonului mobil si a altor mijloace 
electronice; 

(2) Să doteze parcările cu parcometre şi cu distribuitoare de tichete sau personal calificat, astfel 
încât să asigure o sursă de tichete la o distanţă de până la 250 m, să marcheze periodic 
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locurile de parcare, să le doteze cu indicatoare de semnalizare rutieră corespunzătoare şi să 
întreţină marcajele şi semnalizarea rutieră, inclusiv pe perioada de iarna; 

(3) Să întreţină, să modernizeze parcometrele şi distribuitoarele de tichete  
(4) Să asigure evidenţa informatizată a activităţii desfăşurate; 
(5) Să prezinte spre verificare compartimentelor de specialitate ale Primăriei toate documentele 

privitoare la activitatea desfăşurată, inclusiv cea economică in cel mult 10 zile de la solicitare; 
(6) Să finanţeze dezvoltarea de noi locuri de parcare.  
 
 
 
Art. 9.  
 
Obligaţiile Municipiului Iaşi/operatorului de parcare: 
 
(1) să întocmească planşele cu delimitarea exactă a locurilor de parcare; 
(2) să sprijine pe toate căile legale realizarea cât mai operativă a obiectului acestui regulament 
 

 
CAPITOLUL II  

ZONE TARIFARE, TARIFE ŞI METODE DE TAXARE, 
CU EXCEPTIA CELOR REZIDENTIALE 

 
A. ZONE TARIFARE 
 
Art. 10.  
 
(1) Se instituie 3 zone tarifare funcţie de gradul de solicitare:  

 
ZONA TARIFARA 0 
ZONA TARIFARA I 
ZONA TARIFARA II 

 
(2) Perimetrele celor 3 zone tarifare precum şi lista străzilor sunt prezentate în Anexa 2. 

Individualizarea acestor zone se face prin culoarea de fond a plăcuţei adiţionale de indicatorul 
„P cu Plata” şi textul „ZONA 0”, „ZONA I”, „ZONA II”. 
 
ZONA 0  – culoare verde 
ZONA I  – culoare roşu 
ZONA II  – culoare galben 
 

(3) Zonarea tarifară precum şi modificarea planului de zonificare şi a planului de reglementare al 
staţionărilor în interiorul zonei tarifare se va face doar cu aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Iaşi. 
 

(4) Operatorul de parcare va respecta prevederile prezentului regulament. Prevederile 
prezentului articol se referă atât la parcarea delimitată la marginea carosabilului, cât şi la 
parcările cu/fara barieră. 

 
B. TARIFE, METODE DE TAXARE: 
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Art. 11.  
 
(1) Tarifele de parcare pentru autovehicule sunt exprimate valoric în raport cu tariful orar pentru 

1 oră de parcare în zona, simbolizat T.O., astfel: 
 
a) Tarife orare Zona 0  - 1,5 lei/30 min. 

       - 3,0 lei/60 min. 
 

b) Tarife orare Zona I  - 0,75 lei/30 min. 
- 1,50 lei/60 min.  

  
c) Tarife orare Zona II  - 0,75 lei/60 min. 
        - 1,50 lei/120 min. 
 
d) Abonamente pentru locatari: 
  

- 80 lei/lună zona 0 
- 40 lei/lună zona I 
- 20 lei/lună zona II 

 
Art. 12.  
 
(1) Tariful de parcare se poate achita prin: 

 
a) telefon mobil (Mobile Parking Payment System) – reprezintă o modalitate de plată prin 

intermediul telefonului mobil concepută astfel încât taxarea contravalorii pentru 
parcare să se facă la minut (pentru timpul efectiv de parcare). 

b) Tichete de parcare răzuibile - instrumente de plată pentru parcări de scurtă durată, 
concepute astfel încât să poată fi utilizate în regim de autotaxare şi unică folosinţă. 
 

b1) Se vor emite tichete de parcare pentru fiecare zonă de parcare în parte. 
b2) Tichetele se validează prin răzuirea poziţiilor care indică anul, luna, ziua şi, după 

caz, ora şi minutul sosirii la locul de staţionare. Tichetul validat se expune în 
interiorul autovehiculului la loc vizibil (pe unul din geamurile laterale sau pe 
bord).  

b3) Timpul de staţionare conferit de tipul tichetului şi de zona tarifară poate fi 
dublat prin validarea simultană şi expunerea a două tichete. 

b4) Tichetele sunt tipărite în regim de securitate şi înseriate în regim special. 
 

c) tichete de parcare (Pay and Display) – instrumente de plată pentru parcări de scurtă 
durata predeterminate de utilizator şi emise de un aparat numit parcometru. Tichetul 
primit din aparat se expune in interiorul autovehiculului, la loc vizibil. Tichetele sunt 
înseriate şi au printate pe ele indicativul parcometrului de la care a fost emis. 

d) Abonamentele - asigură staţionarea pe timp nelimitat în zona pentru care au fost 
cumpărate, pentru perioada de valabilitate a acestuia. 

 
d1) Primăria/operatorul de parcare va emite 2 tipuri de abonamente: 

 
d1.1. Abonament locatar: 
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A. Va fi emis abonamentul tip „LOCATAR” (la domiciliu) - se eliberează 
pentru un singur autovehicul, numai persoanelor fizice cu domiciliul în 
perimetrul de taxare şi care fac dovada de proprietate asupra 
autovehiculului şi domiciliului. Abonamentul dă dreptul de parcare pe o 
rază de 100 m faţă de domiciliu (perimetru de parcare).  

B. Nu se eliberează astfel de abonamente proprietarilor de imobile cu curte 
interioara şi acces auto sau cu parcări de domiciliu în afara zonei de 
taxare. 

C. Toate abonamentele se eliberează numai  prin sistemul de taxare prin 
telefon.  

D. Abonamentele eliberate asigură staţionarea până pe data de 5 ale lunii 
următoare ultimei luni pentru care a fost valabil abonamentul, respectiv 
până pe data de 10 ianuarie a anului următor, pentru abonamente 
eliberate până la sfârşitul anului. 

E. Abonamentul nu asigură rezervarea unui loc de parcare. 
 

d1.2. Abonament locatar nominalizat  
Se acordă posesorilor de parcare rezidenţială care au contract cu Primăria 
pentru un loc de parcare: 
A. Nu se eliberează astfel de abonamente proprietarilor de imobile cu curte 

interioara şi acces auto sau cu parcări de domiciliu în afara zonei de 
taxare. 

B. Toate abonamentele se eliberează numai prin sistemul de taxare prin 
telefon.  

C. Abonamentele eliberate asigură staţionarea până pe data de 5 ale lunii 
următoare ultimei luni pentru care a fost valabil abonamentul, respectiv 
până pe data de 10 ianuarie a anului următor, pentru abonamente 
eliberate până la sfârşitul anului. 

D. Abonamentul asigură locul de parcare nominalizat între orele 17,00 – 
08,00. 

 
Notă: Eliberarea abonamentului pentru locatari se va face numai în baza unui aviz 
al Biroului Străzi Municipale din cadrul Primăriei Iaşi care va verifica la faţa locului 
inexistenţa unei alte alternative de parcare în afara zonelor de taxare şi de către 
Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat care va verifica 
proprietatea Municipiului Iaşi asupra parcării. 

 
Nu se eliberează abonament de tip LOCATAR persoanelor fizice sau juridice care 
deţin garaje sau parcare în proprietate privată. 
 
d1.3. Abonament nominalizat ”full time”: 
Abonamentul asigură locul de parcare nominalizat 24h din 24h, iar tariful este: 

– pentru zona 0  - 120 lei/loc/lună  
– pentru zona I  - 60 lei/loc/lună  
– pentru zona II  -   40 lei/loc/lună  

 
e) Alte mijloace de taxare propuse de operator: 

 
(2) Tarife pentru rezervare loc parcare se eliberează pentru instituţii publice numai cu avizul 

Comisiei Municipale de Circulaţie: 
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– pentru zona 0  - 195 lei/loc/lună  
– pentru zona I  - 100 lei/loc/lună  
– pentru zona II  -   50 lei/loc/lună  

  
Art.13.  
 
(1) Tarifele prevăzute la art. 11 sunt percepute pentru ocuparea unui loc de parcare potrivit STAS 

1848/1985 şi Normativul pentru proiectarea parcărilor P 132 – 93 în vigoare. 
 

(2) Autovehiculele al căror gabarit nu se încadrează în aceste limite – exclusiv în situaţia parcărilor 
longitudinale – vor fi taxate proporţional cu numărul de locuri de parcare ocupate. 

 
(3) Toate tarifele se vor actualiza cu aprobarea Consiliului Local Iaşi, urmare a propunerii 

Operatorului.  
 

CAPITOLUL III  
CONTROLUL, CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA NEÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR 

 
Art.14.   
 
Parcarea fără îndeplinirea obligaţiilor precizate la art. 3 constituie abatere de la prezentul 
Regulament şi se sancţionează cu avertisment (numai pe o perioada limitată de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a Sistemului), taxa majorată de parcare sau amendă, blocare sau tractare, după 
caz.  
Art. 15.  
 
(1) Controlul şi constatarea abaterilor de la prezentul Regulament cad în sarcina personalului de 

control al Primăriei/operatorului de parcare autorizat (denumiţi în continuare Controlori), 
Poliţie sau Poliţie Locală - agenţi autorizaţi.  
 

(2) Controlorii/agenţii autorizaţi vor fi sprijiniţi, după caz, de angajaţi ai instituţiilor abilitate prin 
lege în realizarea prevederilor prezentului regulament şi menţinerea ordinii publice. 

 
(3) Controlorii Primăriei/operatorului de parcare, sau, după caz, angajaţii instituţiilor abilitate prin 

lege sus menţionaţi, vor întocmi procese verbale de constatare a contravenţiei aplicând şi 
sancţiunea contravenţională, cu respectarea prevederilor OG 2/2001. 

 
(4) Procesul verbal de constatare a contravenţiei neatacat sau hotărârea judecătorească definitivă 

de respingere a contestaţiei constituie titlu/titluri executoriu/executorii în baza cărora se va 
proceda la recuperarea amenzii şi a taxei de parcare majorată prin serviciul specializat al 
Primăriei. 

 
Art. 16.  
 
În cazul în care parcarea se efectuează fără respectarea prevederilor prezentului regulament, 
persoanele abilitate menţionate la art. 15 alin (3) vor lua următoarele măsuri: 
 
(1) În funcţie de tipul abaterii vor fi aplicate taxe de parcare majorate după cum urmează: 
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a) Staţionarea fără tichet sau abonament de parcare valabil: 
15 x T.O.  

b) Staţionarea cu tichete sau abonamente expirate recent (max. 15 min. pt. tichet şi 6 zile 
calendaristice pentru abonament): 

15 x T.O.  
c) Afişarea defectuoasă a tichetului , astfel încât să nu permită descifrarea elementelor de 

valabilitate: 
15 x T.O., in situatia in care tichetul nu este valabil  

sau  
5 x T.O. daca tichetul este valabil 

d) Ocuparea unor locuri rezervate sau pentru persoane cu handicap: 
     30 x T.O. 

 
(2) Maşinile parcate care nu respectă Regulamentul de parcare  conform art. 3  şi se încadrează la 

pct.(1) vor fi blocate şi/sau tractate în locuri special amenajate. 
 

(3) În vederea deblocării autovehiculelor, conducătorii acestora trebuie să facă dovada achitării 
costurilor deblocării şi a taxei majorate de parcare. 

 
(4) În vederea eliberării unui autovehicul tractat, conducătorul acestuia trebuie să facă dovada 

achitării costurilor de parcare, deblocare, tractare (vezi Anexa 4). 
 

(5) Activităţile de blocare/ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor sau remorcilor oprite 
sau staţionate neregulamentar(in afara zonelor de parcare cu plata), se desfăşoară în 
condiţiile legii, numai pe baza solicitărilor făcute de către Politia Locala; 

(6) Autovehiculele oprite sau staţionate neregulamentar, vor fi blocate, iar proprietarii, sau după 
caz, posesorii legali ale acestora vor fi sancţionaţi conform normativelor în vigoare; 

 
(7) În cazul blocării, controlorul Primăriei sau operatorul de parcare autorizat va afişa pe parbrizul 

autovehiculului sau pe geamul lateral o comunicare cu privire la tariful de blocare/deblocare 
şi/sau la sancţiunea contravenţională. În cazul ridicării unui vehicul abandonat, Primăria 
Municipiului Iaşi/operatorul autorizat va lua măsuri pentru notificarea proprietarului, conform 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002; 

 
(8) Controlorul va efectua activitatea de blocare sau ridicare, după caz, chiar şi în cazul în care 

conducătorul autovehiculului se prezintă înainte de încheierea operaţiunilor de ridicare sau la 
prezentarea deţinătorului autovehiculului în timpul operaţiunii de ridicare; 

 
(9) Contravenientul va achita obligaţiile fiscale, stabilite prin acte normative, direct la 

reprezentantul autorizat al operatorului de parcare (pentru operativitate şi scăderea presiunii 
asupra conducătorului auto, acesta fiind obligat să se deplaseze la o altă locaţie),  sau la 
casieriile autorizate ale operatorului de parcare autorizat. 

 
 

CAPITOLUL IV  
DISPOZIȚII FINALE 

 
 
Art. 17.  
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(1) Regulamentul se aplică în zilele lucrătoare între orele 8°°- 20°°, sâmbăta 8°°- 13°°, sau în 
funcţie de ceea ce scrie pe panoul de informare aferent fiecarei locatii in parte. 
 

(2) Duminica şi în sărbătorile legale nu se aplică dispoziţiile Regulamentului. 
 
Art. 18. 
 
Se interzic metodele de încasare a taxei de parcare prin alte persoane decât cele autorizate de 
Primărie sau operatorul de parcare.  
 
Art. 19.  
 
Gratuităţile vor fi acordate de Consiliul Local Iaşi astfel încât să nu afecteze beneficiile activităţii şi, 
implicit, obligaţiile către bugetul Primăriei la acest capitol. Posesorii gratuităţii vor purta un semn 
distinctiv pe parbriz decis de către Comisia de circulaţie şi eliberat de Biroul Străzi Municipale din 
cadrul Primariei Municipiului Iaşi.  
 
Art. 20. 
 
Pensionarii peste 65 de ani, veteranii de război, revoluţionarii cuprinşi în lista publicata in 
Monitorul Oficial, posesori de autovehicule beneficiază de o reducere de 50 % din tariful 
abonamentului de parcare (Abonament locatar). De aceeaşi gratuitate beneficiază şi pensionarii a 
căror pensie este mai mică decât două salarii minime pe economie. 
 
Art. 21.  
 
Contractele în vigoare la data aprobării prezentului Regulament îşi vor produce efectele până la 
expirarea termenului pentru care au fost încheiate. După expirarea termenului toate contractele 
se vor încheia numai în condiţiile prezentului Regulament.  
 
Art. 22.  
 
Autovehiculele care se găsesc în parcările cu plată mai mult de 72 de ore vor fi tractate, după un 
avertisment de tractare dat după primele 48 de ore, şi depozitate în locuri special amenajate. 
 
Art. 23. 
 
(1) Prevederile prezentului Regulament se aplică şi autovehiculelor destinate aprovizionării, 

transportului de marfă şi serviciului de taximetrie. 
 

(2) Taximetrele sunt exceptate de la plata taxei de staţionare numai în limitele staţiilor de taxi 
prevăzute pe raza Municipiului Iaşi. 

 
Art. 24.  
 
Ocuparea locurilor de parcare cu diverse obiecte sau inscripţii se sancţionează potrivit 
prevederilor în vigoare ale Consiliului Local. 
 
Art. 25.  
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Personalul de control al Primăriei sau al operatorului de parcare care deserveşte parcările cu plată 
(operatori) are obligaţia de a purta uniformă şi ecuson. 
 
Art. 26. 
 
Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile cuprinse în O.G. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, precum şi prevederile altor acte normative.  
 
Art. 27. 
 
Locurile de parcare de pe domeniul public care au fost realizate pe domeniul public de către 
persoane fizice sau juridice care deţin contracte încheiate cu Municipiul Iaşi vor fi folosite de către 
aceştia până la încetarea contractelor, după care li se vor aplica prevederile prezentului 
regulament. 
 
Art. 28. 
 
Primăria Municipiului Iaşi (operatorul de parcare autorizat) nu asigură vehiculele din  parcările cu 
plată şi nici bunurile aflate în interiorul acestora. 
 
 
VICEPRIMAR        DIRECTOR EXECUTIV 
Mihai CHIRICA        Dumitru TOMORUG 
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Anexa 1 

 
 

Reprezentarea grafică şi date tehnice ale indicatorului „PARCARE CU PLATĂ” 
 
 
Dimensiuni constructive: 
- lăţime     350 mm 
- înălţime     500 mm 
- grosime       15 mm 
- înălţime minimă de montaj          2500- 3000 mm 
 
Material:    - tablă aluminium cu grosimea de 1,5 mm 

 
Inscripţionare:  folie reflectorizantă tip 3M, cu fundalul specific zonei, conform art. 10(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  ZONA O, I,II 
 
 
 
 
 
 
PARCARE PERMISĂ PENTRU AUTOVEHICULE CE POSEDĂ TICHETE DE  
   PARCARE CARE SE PROCURĂ DE LA UNITĂŢI COMERCIALE CE AU  

    ÎNSEMNUL ALĂTURAT 
 

 
 
 
 

 

P 
Cu plata:  

Luni ÷Vineri 8 - 20 

Sambata 8 - 13 
 

Sau alta reglementare 
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Anexa 2 
 

ZONARE TARIFARA MUNICIPIUL IASI 
 
ZONA 0 – este perimetrul delimitat de străzile: Bd. Independenţei, str. Sărăriei, str. Elena 
Doamna, str. A. Panu, str. Sf. Lazăr, str. Palat, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Str. Arcu, str. 
Muzicescu. 
 

ZONA I –  este perimetrul delimitat de străzile: 
- Bd. Independenţei, Bd. Carol I, str. M. Costachescu, str. Sărăriei  
- Str. Gării, str. Arcu, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Palat, Splai Bahlui Mal Stâng, str. 
Silvestru şi 
- str. Elena Doamna, Bd. Td. Vladimirescu, Prof. Dimitrie Mangeron, str. Sf. Lazăr, str. A. 
Panu 
 

ZONA II – Restul intravilanului acolo unde s-au stabilit locuri de parcare cu plata de catre 
Comisia de Circulatie a Municipilui Iasi 
 
 
Menţiuni:  
1. Locurile de parcare aflate pe străzile care delimitează perimetrul zonelor tarifare sunt 
incluse în zona tarifară din care fac parte;  
2. Parcarea şi staţionarea pe locurile de parcare aflate pe conturul perimetrului Zonei 0 şi 
care aparţin şi Zonei I vor fi taxate conform planului tarifar zonei superioare ( respectiv 
plan tarifar pentru Zona 0 ); 
3. Parcarea şi staţionarea pe locurile de parcare aflate pe conturul perimetrului Zonei I şi 
care aparţin şi Zonei II vor fi taxate conform planului tarifar zonei superioare (respectiv 
plan tarifar pentru Zona I ). 
 

Inventarul locurilor de parcare în Municipiul Iaşi 

 

1. Parcările publice existente – cu/fara bariera  

 

Nr. 
crt. 

Amplasamentul parcării 
Număr de 

locuri 

1 Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt (lângă Cinema Victoria) 120 

2 Str. Armeană 90 

3 Str. C. Negri lângă Hala Centrală 80 

4 Str. Ghica Vodă (SRI) 110 

5 Str. Aghata Barsescu  106 

6 Bd. Independenţei – Mitocul Maicilor 65 

7 Bd. Independenţei – fostul sediu Romtelecom 94 

8 Str. A. Panu, bloc Ghica Vodă 85 

9 Str. C. Negri – în spate la CEC 60 

10 
Piaţa Unirii – Str. Lăpuşneanu (în vecinătatea Cinema 
Republica şi a Hotelului Astoria) 

60 

11 Bd. Independenţei – Casa Studenţilor 45 

12 Intersecţie Podu Ros 13 

13 Bd. Independenţei (în spatele Bisericii Golia) 160 

14 Parcare A. Panu (în vecinătatea Mall Moldova) 85 

 TOTAL LOCURI DE PARCARE 1.173 
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2. Amplasamente la marginea carosabilului 
 

Nr. 
crt. 

Amplasamentul parcării 
Număr de 

locuri 

1 De la Ţesătură până în sensul giratoriu din Podu Ros 80 

2 Bd. Socola până la Casa Sindicatelor 100 

3 Bd. Socola de la Casa Sindicatelor până la Granit 160 

4 În faţă la Super Copou 25 

5 În spate la Super Copou 35 

6 Institutul Agronomic la stradă 60 

7 Bd. Alexandru cel Bun de la baza Podului până la capăt Dacia 350 

8 Şos. Nicolina (după pod până la capăt CUG) 500 

9 Zona Tătăraşi – strada principală până la Metalurgie 400 

10 Canta – capăt Păcurari 390 

11 Sos. Pacurari 200 

12 Bd. Carol I (Camera de Comert) 5 

13 
Bd. T. Vladimirescu (din Bucsinescu intersectie cu str. 
Eternitate) 

300 

14 Bd. N. Iorga (fosta Republicii) 250 

15 Str. Sarmisegetuza 500 

 TOTAL LOCURI DE PARCARE 3.355 

 
 
 

3. Amplasamente noi – propuse pentru parcari supraetajate 
 

Nr. 
crt. 

Amplasamentul parcării 
Număr de 

locuri 

1 Musatini 70 

2 Tabacului 70 

3 Alte propuneri  

 TOTAL LOCURI DE PARCARE 140 
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Anexa 3  
 

Blocarea maşinilor parcate neregulamentar 
 
 

(1) Autovehiculele parcate cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament vor fi blocate prin 
aplicarea unor dispozitive speciale pe roata din stânga faţă.  

 
(2) Controlorii vor verifica maşinile parcate prin intermediul terminalului din dotare. 

 
(3) Fiecare controlor va fi echipat cu un terminal. 

 
(4) După identificarea maşinii care nu a plătit taxa de parcare, acesteia i se va aplica pe parbriz 

un anunţ de blocare. 
Maşina va fi fotografiată cu ajutorul terminalului. 

 
(5) Imediat controlorul va anunţa echipa de blocare a Primăriei sau a operatorului de parcare 

autorizat şi se va solicita blocarea roţilor acesteia. 
 

(6) Echipa de blocare, după identificarea maşinii şi confirmarea că aceasta este cea despre care 
s-a raportat, va bloca roata din faţă stânga a acesteia. 

 
(7) După blocare, maşina va fi fotografiată din nou cu terminalul echipei de blocare. 

 
(8) După plata taxei majorate de parcare şi a taxei de deblocare, maşina va fi deblocată. Şi 

această activitate va fi fotografiată. 
 

(9) Activitatea terminalului va fi înregistrată şi on-line în birourile  operatorului de parcare şi ale 
primăriei. 

 
(10) Orice plângere va putea fi examinată imediat pe baza fotografiilor, a înregistrării video 

făcute la faţa locului.  
 

(11) Activităţile de blocare se vor aplica fără  restricţie în toate zonele desemnate, în limita 
mijloacelor tehnice disponibile. Se interzice blocarea selectivă a autovehiculelor aflate într-o 
zonă în care se desfăşoară această activitate. 

 
(12) Controlorul va asigura blocarea autovehiculelor şi remorcilor, luând măsuri pentru evitarea 

deteriorării acestora, în caz contrar revenindu-i întreaga responsabilitate pentru orice fel de 
reclamaţii ulterioare. 

 
(13) În cazul deteriorării din diverse motive a dispozitivelor de blocare, operatorul de parcare 

este obligat să le înlocuiască. 
 

(14) Autovehiculele de intervenţie (salvare, pompieri, protecţie civila, apa-canal, etc.), aflate în 
misiune, nu vor fi supuse activităţii de blocare. 

 
(15) După blocare, controlorul va completa în două exemplare un document, din care un 

exemplar se fixează sub ştergătorul de parbriz al autovehiculului - într-o pungă de plastic 
impermeabilă - un exemplar rămâne la operatorul de parcare. 
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(16) Întocmirea documentului sus menţionat se va face de către personalul operatorului de 
parcare anume desemnat. Acesta va deţine documentele necesare pentru încasarea 
contravalorii prestaţiei. 

 
(17) Înscrisurile din document vor evidenţia în mod obligatoriu următoarele: 

 
- data, locul şi ora unde este încheiat; 
- numele şi sediul operatorului de parcare; 
- descrierea faptei; 
- indicarea actului normativ încălcat, în temeiul căruia a fost sancţionat; 
- numărul de telefon al dispeceratului care gestionează activitatea de blocare a roţilor; 
- valoarea tarifului şi a procedurii de deblocare; 
- modul de contestare. 

 
(18) Controlorul operatorului de parcare va fotografia sau va înregistra pe suport magnetic (video) 

autovehiculul înainte şi după aplicarea dispozitivului de blocare. 
 

(19) Deblocarea se va face în maximum 60 de minute după ce contravenientul face dovada 
achitării contravalorii tarifelor de blocare – deblocare. 

 
(20) În cazul în care un autovehicul sau o remorca rămân imobilizate cu dispozitiv de blocare mai 

mult de 48-72 de ore, fără a se face dovada plăţii prestaţiei, autovehiculul va fi tractat intr-un 
spaţiu special amenajat. 

 
(21) Tarife pentru blocarea/deblocarea roţilor: 

 
- 100 Ron – pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată mai mică sau egală cu 

3,5 tone; 
- 150 Ron – pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată mai mare de 3,5 tone; 
- 200 Ron – pentru toate categoriile de remorci. 
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Anexa 4  
 
 

Tractarea maşinilor 
din locuri de parcare interzise sau parcate neregulamentar  

şi care influenţează traficul 
 
 

Tractarea maşinilor care staţionează în locuri de parcare interzise şi împiedică fluiditatea traficului 
va fi efectuată în urma solicitării organelor de poliţie. 
 
În urma tractării/ridicării, autovehiculul va fi transportat la o locaţie special amenajata în acest 
scop de către Primărie. 
 
Autovehiculul va fi predat de către transportator către locaţia special amenajată pe baza unui 
proces verbal. 
 
Descrierea activităţilor de ridicare 
 
Activitatea de ridicare cu mijloace speciale a autovehiculelor şi/sau remorcilor abandonate sau 
fără stăpân, se va face în temeiul Legii nr.421/2002 şi a Normelor de aplicare a acesteia, şi 
presupune următoarele: 
 
(1) Pentru activitatea de ridicare, transport şi depozitare, operatorul va trebui să deţină 

autovehicule specializate şi omologate, iar spaţiul de depozitare va fi pus la dispoziţie de către 
Primărie. Operatorul de parcare poate să depoziteze pe un spaţiu pe care îl deţine în 
proprietate sau îl poate închiria; 
 

(2) Ridicarea autovehiculelor şi remorcilor se va face în condiţii de siguranţă, astfel încât să nu se 
producă nici un fel de eveniment rutier, iar acestea să nu sufere nici un fel de deteriorare; 

 
(3) Fotografierea sau înregistrarea pe suport magnetic (video) a autovehiculelor sau remorcilor ce 

urmează a fi ridicate pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora; 
 

(4) Transportul autovehiculelor şi remorcilor ridicate la locul de depozitare se va face fără a le 
deteriora; 

 
(5) Restituirea, la cerere, a autovehiculelor şi/sau remorcilor se va face după achitarea tuturor 

amenzilor, taxelor, impozitelor, respectiv tarifelor prevăzute de normele legale în vigoare; 
 

(6) Autovehiculul depozitat va fi restituit în baza CI/BI a proprietarului sau a împuternicirii 
autentificate la un Notar Public, a certificatului de înmatriculare al autovehiculului şi în baza 
unui Proces-verbal de predare-primire încheiat între reprezentanţii operatorului parcării şi 
proprietar/împuternicit al proprietarului autovehiculului.  

 
(7) În cazul nerevendicării autovehiculelor sau remorcilor ridicate şi depozitate, se vor lua 

măsurile legale privind valorificarea lor; 
 

(8) Operatorul parcărilor cu plată nu răspunde de securitatea autovehiculelor şi a bunurilor aflate 
în acestea, în perimetrul de taxare. 
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(9) Tarife pentru ridicare, transport şi depozitarea vehiculelor ridicate: 

 
- 550 Ron - pentru autovehiculele cu capacitate cilindrică de până la 1500 cmc inclusiv; 
- 700 Ron - pentru autovehiculele cu capacitate cilindrică între 1500 cmc şi 2500 cmc inclusiv; 
- 850 Ron - pentru autovehiculele cu capacitate cilindrică de peste 2500 cmc inclusiv. 

 
(10) Dacă proprietarul autovehiculului se prezintă înainte de ridicarea autovehiculului, care nu va 

mai fi transportat, se va încasa jumătate din taxă, eliberându-se imediat chitanţă de către 
controlorul  operatorului de parcare. 
În cazul existenţei unor autovehicule a căror gabarit sau caracteristici constructive nu permit 
acţionarea asupra lor prin blocare sau ridicare, controlorul operatorului de parcare are 
obligaţia de a anunţa de îndată organele de poliţie pentru a asigura descongestionarea cât 
mai urgentă a căilor de comunicaţie. 
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Anexa  Nr. 5   
 

Plata taxei de parcare prin telefon mobil 
(Mobile Payment Parking System) 

 
 

(1) Pentru efectuarea plăţii parcării prin telefonul mobil este necesară înregistrarea solicitantului într-
o bază de date (baza de date a abonaţilor la sistem): 

 
1.1. Solicitantul se poate înregistra: 
 

1.1.1. Prin apel telefonic la centru de întâmpinare (robot sau personal vânzări) 
1.1.2. Prin completarea formularului pe internet 
1.1.3. La sediul primăriei 

 
1.2. Se înregistrează următoarele date: 
 

1.2.1. Nume solicitant 
1.2.2. Număr maşină/maşini (după caz) 
1.2.3. Număr telefon mobil solicitant 
1.2.4. Modalitatea de plată 

 
1.3. Solicitantul decide modalitatea de plată: 
 

1.3.1. Plată prin debitare cont sau carte de credit/debit (post-paid) – în acest caz solicitantul 
va trebui să furnizeze şi datele băncii/contului/cărţii de credit/debit 

1.3.2. Plata cu cartelă (pre-paid) – în acest caz solicitantul achiziţionează o cartelă de o 
anumită valoare (15, 30, 75 lei), înregistrează numărul cartelei în telefonul mobil şi are 
la dispoziţie taxă de parcare în valoarea cartelei achiziţionate. 

 
1.4. După efectuarea operaţiunilor prevăzute în paragrafele 1.2 şi 1.3 solicitantul devine abonat 

înregistrat şi va primi un număr de 4 cifre dedicat participanţilor la sistem, pentru utilizare.  
 
1.5. Utilizare sistem 
 

1.5.1. Se ajunge la un loc de parcare regulamentar însemnat în Municipiul Iaşi. 
1.5.2. Se formează numărul de telefon utilizator XXXX care va fi recunoscut de sistem prin 

telefonul mobil utilizat. 
1.5.3. În maxim 5 secunde se va auzi vocea robotului care îţi va confirma că s-a realizat 

parcarea. 
1.5.4. La ieşirea din parcare se repetă apelul şi robotul va informa că parcarea a fost 

întreruptă. 
1.5.5. Abonatului i se va factura perioada efectivă de parcare (în minute). 
1.5.6. Cardul/contul abonatului va fi debitat cu contravaloarea timpului de parcare. 
1.5.7. Acelaşi sistem de debitare şi pentru cartele pre-paid. 

 
1.6. Se repeta apelul la XXXX ori de câte ori se iniţiază o parcare sau o terminare de parcare. 

 
(2) Locuitorii Municipiului Iaşi, precum şi posesorii de alte facilităţi şi abonamente, nu vor trebui să 

iniţieze parcare, ci vor fi identificaţi conform înregistrării în baza de date a Primăriei şi plata taxei 
anuale. 
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                Anexa 6   
 
 
 
 

Plata taxei de parcare prin tichet răzuibil 
 
 
 
Tichetele de parcare răzuibile sunt documente cu regim special, înseriate şi înregistrate conform 
legilor în vigoare fiind tipărite printr-un procedeu special, cu cerneluri speciale. Prin răzuirea cu un 
obiect metalic a reperelor: luna, ziua, ora ce marchează momentul de la care se acordă timpul de 
parcare. 
 
Tichetul de parcare răzuibil are dimensiunea de 20 cm lungime şi 7 cm lăţime, grosimea fiind de 
0,8 mm şi este acoperit cu material special, răzuibil. 
 
Pe partea din spate a tichetului sunt detaliate instrucţiuni generale pentru utilizator în limbile 
română şi engleză. 
 
Pe faţa tichetului sunt prezentate următoarele: 
 
- Anul – vor fi notaţi 2 ani (2013-2014) 
- Ziua – vor fi notate cele 7 zile ale săptămânii (L-M-M-J-V-S-D) 
- Data – vor fi notate cifrele de la 1 la 31 
- Luna – vor fi notate cele 12 luni (număr de la 1 la 12 şi numele) 
- Ora – va fi notată în format simplu de la 0800 la 2000 
 
Tichetul va fi valabil după răzuirea concomitentă a anului, zilei, datei, lunii şi orei de începere a 
parcării (oră şi minute). 
 
Tichetul, după răzuire, va fi afişat pe parbrizul maşinii sau în fereastra laterală a portierei din 
dreapta. 
 
Utilizatorii care doresc să dubleze perioada de parcare vor achiziţiona 2 tichete şi le vor afişa, 
după răzuire, unul lângă celălalt. 
 
Se vor emite tichete razuibile dupa cum urmeaza 
 
1. Tichete pentru 30 minute in valoare de:  -  1,50 lei pentru zona 0 

-  0,75 lei pentru zona I si zona ll 
conform modelului anexat  

 
2. Tichetul pentru 60 minute in valoare de: -  3.00 lei pentru zona 0 

- 1.50 lei pentru zona I si zona ll 
  conform cu modelul anexat  
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1. Model Tichet parcare pentru 30 minute 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Model Tichet parcare pentru 60 minute 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               PRIMĂRIA  

                      MUNICIPIULUI IAŞI  

TICHET  DE  PARCARE  ZONA 0 

Valabil prin răzuire: 30 min  

 

Răzuiţi cele 4 poziţii care indică luna, ziua, ora şi 

minutul la care aţi parcat. 

1,50 lei 

ESTE OBLIGATORIE EXPUNEREA TICHETULUI PE 

BORDUL MAŞINII LA VEDERE 
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                               PRIMĂRIA  

                      MUNICIPIULUI IAŞI  

TICHET  DE  PARCARE ZONA 0 

Valabil prin răzuire: 1 oră    

 

Răzuiţi cele 4 poziţii care indică luna, ziua, ora şi 

minutul la care aţi parcat. 

3,00 lei 

ESTE OBLIGATORIE EXPUNEREA TICHETULUI PE 

BORDUL MAŞINII LA VEDERE 
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Anexa 7 
 

 
Plată parcare prin parcometre (Pay & Display) 

 
 

Parcometrul este un aparat care, contra unei plăți, eliberează tichete de parcare pentru o 
perioadă de timp prestabilită sau pentru o sumă de bani, în funcție de decizia utilizatorului. 
 
Parcometrul acceptă mijloace de plată după cum urmează: 
 
a. monede – toate tipurile de monede în circulație în LEI și EURO 
b. cărți de credit/debit 
 
Utilizatorul va activa aparatul urmând instrucțiunile de utilizare aplicate pe fiecare aparat. 
 
Utilizatorul va stabili suma de bani sau timpul de parcare dorit și va acționa aparatul. 
 
De subliniat că, în cazul unei plăți cu monezi, aparatul nu rambursează rest. 
 
Contra plății utilizatorul va primi un tichet de parcare care va trebui afișat pe parbriz sau în 
fereastra portierei din dreapta a autovehiculului. 
 
Pe tichet vor fi tiparite:  
 
- ora și minutul activării parcării 
- perioada de timp de parcare 
- ora expirării parcării 
 
Tichetul va avea pretipărite numărul aparatului și numărul de ordine tichet (numă unic). 
 
În cazul în care aparatul nu funcționeză, monedele introduse vor fi returnate utilizatorului. 
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Anexa 8 
 
         

Parcare interzisă 
 
 

Propuneri amenzi staţionare în locuri interzise staţionării: 
 
Parcare trotuar    1000-2500 lei 
Parcare pe trecerea de pietoni  1500-2500 lei 
Parcare staţie transport public  1500-2500  lei 
Parcare în faţa unor căi de acces  1000-2500  lei 
Parcare în intersecţie    2000-2500 lei 
Parcare în locuri rezervate   2500 lei 
Parcare în locuri interzise   2500 lei 
 
Poliţia Locală va putea decide în legătură cu tractarea maşinilor parcate neregulamentar. 
 
În orice caz, maşinile parcate neregulamentar vor fi blocate. 
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BAZA LEGISLATIVĂ A REGULAMENTULUI 
 
 
 

Întocmirea regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a 
autovehiculelor în Municipiul Iaşi s-a făcut pe baza următoarelor documente: 
 
1. Legea nr. 51 din 05.03.2006, republicata 

 
2. Legea nr. 24 din 07.03.2000 , republicată 

 
3. Legea nr. 215 din 23.04.2001 republicată 

 
4. H.G. nr. 71 din 24.01.2007 

 
5. H.G. nr. 955 din 15.06.2004 

 
6. O.U.G. nr. 34 din 19.04.2006 , actualizată 
 
7. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

8. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicata 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


