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MINUTA

Dezbaterii publice din 04.06.2020

privind aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare, garaje şi copertine

aflate în administrarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor

 Domnul Primar Emil Boc: 

           Declară deschisă dezbaterea publică cu privire la propunerea de modificare a Regulamentului

privind închirierea locurilor de parcare, garaje şi copertine aflate în administrarea Serviciului Public de

interes  local  pentru  administrarea  parcărilor şi  descrie  modificările  aduse  Regulamentului  supus

dezbaterii  care  au  ca  scop  unificarea  Hotărârii  nr.  25/2010,  privind  Regulamentul  de  închiriere  a

terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-

Napoca,  a Hotărârii nr. 238/2010 privind Regulamentul de exploatare a parkingurilor din cartierele

municipiului Cluj-Napoca, situate pe domeniul public edificate din fonduri publice cu modificările şi

completările ulterioare aduse prin Hotărârea nr. 473/2011, precum şi reglementarea spaţiilor de parcare

special  amenajate  pentru  parcarea  bicicletelor,  rezultând  un  Regulament  unitar  pentru  parcările

destinate riveranilor, situate în cartierele Mun. Cluj-Napoca şi destinate atât parcării autoturismelor cât

şi a bicicletelor.

           S-a  propus  modificarea  criteriilor  de  atribuire,  pentru  locurile  de  parcare  destinate

autoturismelor, prin introducerea cu prioritate a persoanelor cu handicap care au domiciliul în imobilele

adiacente parcajului, precum şi retragerea sintagmei persoană fizică care are în folosinţă un autoturism

aparţinând unei persoane juridice, de asemenea  o altă modificare este de alocare a unui singur loc de

parcare pentru persoane fizice sau juridice şi maxim două locuri de parcare pe unitate locativă, sediu

social, punct de lucru. 

          Cu privire la prelungirea automată a abonamentului/contractului până la data de 31 martie dacă

nu  există  o  notificare  prealabilă  prin  care  persoana  fizică  sau  juridică  solicită  încetarea

contractului/abonamentului, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea contractului.         

          Dacă beneficiarul locului de parcare nu se prezintă până la data de 31 martie în vederea dovedirii
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condiţiilor de prelungire sau se constată nerespectarea condiţiilor de alocare, abonamentul încetează la

data de 31 martie a anului în curs, abonamentul rămas vacant poate fi atribuit conform Regulamentului.

          O altă modificare constă în faptul că, în cazul prelungirii abonamentelor/contractelor copiile

legalizate prezentate să nu fie mai vechi de 6 luni.

           Prelungirea anuală a contractelor poate fi realizată dacă deţinătorii contractelor au în proprietate

un autoturism sau sunt utilizatorii acestora menţionaţi în certificatul de înmatriculare.

           Schimburile de loc se pot realiza doar între abonaţi, în acelaşi parcaj sau în parcaje adiacente, cât

mai aproape de domiciliul, la care se anexează abonamentele achitate pentru anul în curs.

           Termenul de prelungire şi plata pentru garaje, copertine şi locuri de parcare construite de

cetăţeni din fonduri proprii, în temeiul unei autorizaţi de construire se modifică şi va fi 31 martie (după

vechiul Regulament a fost 15 octombrie).

          La prelungirea contractelor pentru parcări, garaje, copertine edificate de cetăţeni din fonduri

proprii acestea pot fi realizate doar dacă deţin în proprietate un autoturism şi au domiciliul în imobile

adiacente parcajului.

          La reamenajarea parcajelor prioritate au persoanele care au deţinut contract/abonament valabil şi

au respectat prevederile acestuia, persoanele care au solicitat schimbarea locului de parcare şi persoane

care au solicitat un loc de parcare în ordinea depuneri cererilor.

           S-a introdus un capitol nou pentru locurile de parcare special amenajate pentru biciclete, în

cuprinsul căruia este reglementat modul de atribuire, modul de prelungire, numărul  maxim de locuri de

parcare pentru biciclete ce pot fi solicitate pe unitate locativă (două locuri de parcare pentru acelaşi

titular şi maxim patru pe unitate locativă) şi reglementarea taxei de parcare pentru biciclete pentru anul

în curs (50 lei/an).

          In cadrul dezbaterii au mai fost prezenţi domnul Viceprimar Dan Ştefan Tarcea, doamna

Viceprimar Olah Emese, domnul director al Serviciului Parcări Bugnar Florin. 

          S-au înscris să ia cuvântul domnul Radu Răzvan, Chirilă Radu,Virgil Hangiu, Mititean Radu şi

Radu Boloveschi.

          Primul care a luat cuvântul este domnul  Chirilă Radu care menţionează art.1 şi art.39 din

proiectul de hotărâre supus dezbaterii, cu privire la folosinţa şi proprietatea autorurismelor, se refera la

proprietate şi nu la folosinţă, se face referire la domiciliul şi nu la reşedinţă.

          Pentru atribuirea unui loc de parcare  domnul Chirilă menţionează că la fel de bine se poate

atribui loc de parcare atât pentru cei cu domiciliu cât şi pentru cei cu proprietate.

          Cu privire la prevederile art.41 modalitatea de răspundere a Primariei cu privire la furt şi alte

daune,  vandalism,  juridic  nu  stă  în  picioare,  primăria  a  încasat  sume de  bani  pentru  abonamente,

considerând că primăria trebuie să-şi asume prin asigurarea siguranţei bicicletelor.
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         Domnul Primar Emil Boc dă cuvântul domnului director al Serviciului Parcări pentru a preciza

punctul de vedere al Serviciului.

         Domnul director Bugnar Florin - în ceea ce priveşte art. 1 din Regulament legat de modul de

atribuire a parcărilor, am considerat că după persoanele cu dizabilităţi vor fi atribuite locuri de parcare

pentru cei cu reşedinţa în apropierea parcajului. 

          Cu privire la biciclete ne asumăm eroarea materiala privind domiciliul şi reşedinţa vom modifica

la acel articol .

         Cu privire la persoanele fizice cu autoturisme în folosinţă de la persoane juridice, dorim să

scoatem  această  categorie,  deoarece  avem  un  număr  mare  de  cereri  ale  persoanelor  care  au  în

proprietate  autoturismelor şi locuiesc în imobile adiacente parcajelor.

           Cu privire la art. 41 Serviciul Parcări nu-şi asumă culpa pentru furtul sau distrugerea bicicletor,

la cele două parkinguri unde sunt amplasate locuri de parcare pentru biciclete avem amplasate camere

de luat vederi.

        Domnul Primar Emil Boc întreabă dacă este pază la Parkinguri unde vor fi amplasate parcările

pentru biciclete.

        Domnul Director Florin Bugnar menţionează că există pază la Parkinguri.

        Domnul Primar Emil Boc întreabă care este rolul pazei, dacă aceasta nu răspunde de distrugerile

şi deteriorările din interiorul parkingului, paznicul trebuie să păzească şi să se îndrepte împotriva pazei

pentru distrugerile din Parking.

         Domnul Viceprimar Dan Ştefan Tarcea menţionează faptul că paznicul nu ştie cine este

proprietarul bicicletei, dar dacă se distruge este prin efracţie, atunci paznicul trebuie să răspundă !

         Domnul Primar Emil Boc menţionează faptul că paznicul trebuie să răspundă de paza bunurilor

şi trebuie luat Regulamentul de biciclete din Olanda pentru a avea şi la Cluj un Regulament de Parking

pentru biciclete.

         Domnul Radu Răzvan : securitatea în parking un subiect foarte important care s-a discutat.

         Avem un buget in bugetare participativa votat de cetăţeni, pe viitor vă gândiţi la amplasarea unor

spaţii asemănătoare cu cele din parkingurile acoperite şi ampasate în locul unor garaje demolate.

        Domnul Primar Emil Boc menţionează că se ia în calcul ampalsarea de locuri de parcare pentru

bicilete în cartiere.

       Radu Răzvan  Se are în vedere inclusiv în toate parkingurile în lucru.

       Domnul Primar Emil Boc se are în vedere amplasarea de locuri de parcare în mai multe zone din

municipiu unde s-au demolat garaje şi în parkingurile în construcţie toate vor avea locuri de parcare

pentru biciclete.

       Radu Răzvan în zona centrala, care este planul pt locuri de parcare pentru biciclete, 
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       Domnul Primar Emil Boc am solicitat după aprobarea PUZ-lui .

       Domnu Viceprimar Dan Ştefan Tarcea toate clădirile de birou vor avea locuri de parcare pentru

biciclete.

        Radu Răzvan Olimpia există de mulţi ani şi ar trebui să aibă un număr mai mare de locuri de

parcare pentru biciclete.

        Domnul Primar Emil Boc menţionează că în clădirile  de birouri  vechi  nu pot fi  obligaţi

retroactiv la infiintarea de locuri de parcare pentru biciclete deoarece la data la care au fost autorizaţi

nu li s-a cerut acest lucru.   Pe domeniu public vom încerca să amplasăm locuri  de parcare pentru

biciclete.

         Radu Răzvan menţionează faptul că în Elveţia când ai coborât din tren în gara ai un rastel de

biciclete, de rangul sutelor de locuri, pe când la Cluj?

        Domnul Primar Emil Boc şi la Cluj-Napoca se va întâmpla acest lucru dar nu se poate da un

termen deoarece sunt termene legale de respectat, în bugetul pentru anul 2021 se va aloca buget pentru

aceste proiecte.

         Domnul Virgil Hangiu, cu privire la faptul că se va aloca un loc de parcare pe persoană, ce se va

intâmpla cu persoanele care au 2 locuri de parcare, dacă pot să-şi prelungească abonamentele actuale?

             Pentru cei care nu au domiciliu sau reşedinţa şi nu au maşină în proprietate în Cluj-Napoca şi

vin în oraş la serviciu sau alte probleme, este posibilă folosirea locurilor de parcare şi de către alte

persoane, 

             Propuneri: al doilea loc de parcare să fie la un tarif mai mare, persoanele care nu deţin

autoturism în proprietate să aibă un abonament pentru un an dar în anul următor să depună cerere din

nou.

              În parkingul Băişoara deţinem un loc de parcare la etajele superioare, dar aproape tot timput

etajele superioare sunt goale

         Domnu Primar Emil Boc vom face demersuri pentru verificarea situaţiei, parkingul dispune de

cartele de acces, propune să nu se tină cont de domiciliul/reşedintă şi proprietate

           Domnu Director Florin Bugnar precizează faptul că în parkingul Băişoara sunt locuri de

parcare pentru riverani şi locuri de parcare pentru vizitatori în care oricine poate parca la plata cu ora.

           Sunt 42 de locuri pentru vizitatori iar restul sunt pentru riverani, 

           Domnul primar Emil Boc menţionează faptul că Consiliu Local va decide cum este mai bine să

fie cu acele locuri de parcare pentru vizitatori,  să rămână aşa,  sau să fie atribuite celor care nu se

încadrează datorită domiciliului sau lipsei autoturismului în proprietate.

          Domnul Virgil Hangiu menţionează că de nenumărate ori a recomandat persoanelor care au

venit în vizită să parcheze în parkingul Băişoara pe locurile de vizitatori, dar acestea erau în permanent
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ocupate cu abonament de cei care lucrează la Politia Rutieră, Primăria de Cartier astfel încât nu erau

locuri disponibile pentru alte persoane.

        Domnul Primar Emil Boc menţionează faptul că Domnul Prefect lucrează la un proiect pentru

mutarea Serviciului de înmatriculări din cartierul Gheorgheni. La vizitatori locurile de parcare ar trebui

să fie numai cu plata orară şi nu cu abonament.

       Domnul Director Florin Bugnar menţionează că cele 42 de locuri de parcare de la plata orară nu

sunt cu rezervare de loc, poate parca cine doreşte, cu plata pe oră sau abonament.

       Domnul Primar Emil Boc menţionează toate cele 42 de locuri de parcare din parkigul Băişoara,

trebuie modificate şi să fie la plata cu ora, fără abonament lunar. 

       Domnu Răzvan  menţionează că anul trecut s-a mutat în cartierul Gheorgheni din Mărăşti şi a

trebuit să stea 6 luni pentru un loc de parcare în Parking, iar la ultimele două etaje parkingul este gol,

proprietarii şi-au prelungit abonamentele şi le dau la chiriaşi .

        După mutatea mea din cartierul Mărăşti în Gheorgheni m-aş fi aşteptat ca Primăria să mă notifice

că nu mai am domiciliul în cartierul Mărăşti, ci în Gheorgheni.

         Domnul Primar Emil Boc menţionează faptul că este necesară interconectarea bazelor de date

pentru a vă sesiza oficial. 

          Domnul Primar  Emil Boc Planul tarifare diferite pentru al doilea loc de parcare, cum este

apreciat de Serviciul Parcări?

          Domnul Director Florin Bugnar nu privăm pe nimeni de un loc de parcare, pentru că după

epuizarea cererilor pentru primul loc de parcare se atribuie celor care au depus cerere pentru al doilea

loc de parcare.

        Persoanele fizice care deţin al doilea loc de parcare vor putea să-şi reînoiască abonamentul în anul

următor?

         Domnul Viceprimar Dan Ştefan Tarcea menţionează faptul că este un drept câştigat şi vor putea

să-şi reînoiască abonamentul şi în anul următor, cu respectarea condiţiilor de alocare.

        Domnul Mititean menţionează faptul că Serviciul Parcări nu răspunde de furtul distrugerea şi

degradarea bicicletei.

                Cu privire la: Art. 42- Circulaţia bicicletor în Parking, prin obligarea bicicliştilor să intre pe

calea pietonală şi să meargă biciclişti printre pietoni.

                 Art. 43 alin .4 utilizatori locurilor de parcare pentru biciclete vor răspunde de închiderea uşi

de acces şi înterzicerea minorilor sub 14 ani, să aibă acces în Parking. 

                 Art. 47 taxa pentru un loc de parcare pentru biciclete, aceasta este mare raportat la preţul

abonamentului pentru un autoturism, câte biciclete pot fi parcate pe staţiu unei parcări, astfel că pe

biciclişti îi taxăm la un preţ mai mare.

5



          Domnul Viceprimar Dan Ştefan Tarcea întreabă pe domnul director Florin Bugnar: de ce am

trecut acolo că o persoană sub 14 ani nu are voie să intre în Parking? Minorul sub 14 ani nu are voie să

intre în Parking cu bicicletă sau nu are voie să intre în general în Parking? De ce nu are voie să intre în

Parking pe bicicletă?

          Domnul director Florin Bugnar–  am creat acel articol privind interzicerea accesului în Parkig

a minorului sub 14 ani neînsoţit, deoarece am ţinut cont de prevederile O.U.G. 195/2002 privind Codul

rutier prin care minorul sub 14 ani nu are voie să circule cu bicicleta. 

           Domnul Viceprimar Dan Ştefan Tarcea menţionează faptul că un minor aşa cum are acces pe

stradă, are acces şi în Parking şi solicit modificarea acestuia.

           Domnul director Florin Bugnar  Referitor la uşa de acces, similar cu distrugerea barierei, unde

este impus un tarif pentru distrugere, prin similitudine s-a mers şi pentru  uşă  de acces în parcările

pentru biciclete.

           Accesul bicicletelor pe accesul pietonal, constructiv parkingurile vechi nu au spaţiu destinaţi

pentru accesul acestora. 

           Domnul Mititean menţionează faptul că acesta este un Regulament general care să oblige

constructorii  la  viitoarele  Parkinguri  să  respecte  aceste  prevederi,  de  cerearea  unui  acces  separate

pentru biciclişti.

           Domnul Viceprimar Dan Ştefan Tarcea menţionează faptul că va comunica direcţiei tehnice să

aibă în vedere menţionarea acestor specificaţii tehnice privind accesul, pentru pietoni separate, pentru

biciclişti separate şi pentru autoturisme, să fie menţionat în caietele de sarcini viitoare.

        Doamna Viceprimar Olah Emese în regulament o asemenea prevedere nu-şi are locul, deoarece

aceste prevederi trebuie reglementate conform legislaţiei în vigoare.

        Domnul Radu Răzvan dacă din maşină poţi întinde mâna cu cardul să deschizi bariera, cu

Bicicleta de ce nu se poate avea acces ?

        Dacă nu vi cu o anumită greutate senzorul nu detectează greutatea şi nu se va deschide bariera.

        Domnul Viceprimar Dan Ştefan Tarcea menţionează că s-ar putea instala o jumătate de barieră

astfel încât maşina să nu poată să treacă dar cu Bicicleta să se poată trece.

        Radu Boloveschi pune în discuţie rentabilitatea construcţiei unui Parking, ştiu că nu este pentru

profit dar nu ar trebui să fie o gaură neagră, un abonament de 210 lei pe an este mai puţin decât un

abonament  de  autobuz  pentru  un  an,  astfel  că  municipalitatea  încurajează  deţinerea  de  maşini  în

municipiul.

        Întrebarea  este  cum doreşte  municipalitatea  să  încurajeze  clujenii  să  folosească  mijloace

alternative?

        Domnul Director Florin Bugnar menţionează faptul că noi avem în vedere o extindere a
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perioadei de amortizare, avem în vedere nişte discuţii cu privire la tarife pentru aceste parkinguri.

         Radu Boloveschi menţionează faptul că un număr mare de autoturisme nu au locuri de parcare,

motiv pentru care întreabă, care este strategia pentru încurajarea transportului alternativ?

        Şi propune creşterea tarifului pentru un loc de parcare şi descurajarea deţinerea unui autoturism în

proprietate.

        Domnul Primar Emil Boc menţionează faptul că maşinile sunt, nu dispar, cetăţenii nu îşi vor

vinde maşinile pentru că a crescut preţul?

        Radu Boloveschi menţionează faptul că este o politică de descurajare a folosirii autoturismelor în

zona centrală, de asemenea nu se ţine cont de faptul că autoturismele sunt electrice, hibride, non euro,

poluante.

        Domnul Primar Emil Boc menţionează faptul că noi vom preciza iar Consiliul Local va cântări

greutatea fiecărei solicitări.

        Domnul  Mitirean amortizarea-în  câte  zeci  sau  sute  de  ani  se  amortizea  construcţia  de

parkinguri ?

        Domnul Primar Emil Boc menţionează că nu suntem un SRL nu judecăm în termenul de profit,

este un Serviciu Public pentru cetăţeni. Interesul public este să cream cât mai multe parkinguri pentru

cetăţeni.

        Domnul Răzvan - Acum avem nişte cifre în faţă, avem un număr foarte mare de autoturisme faţă

de numărul de locuri de parcare şi este foarte greu să spunem cetăţenilor de mâine să lăse maşina acasă

şi să nu le mai folosească.

         Ideal ar fi ca autoturismele să circule cât mai puţin în oraş să fie mai mult folosite în afara

oraşului.

         Domnul Primar Emil Boc menţionează că în occident, să poţi circula cu un card cu mai multe

mijloace de transport alternative.

         Domnul Răzvan în statele civilizate nu sunt pe linii ci pe ore zile şi nu pe linii aşa cum este

acuma la noi.

         Domnul Primar Emil Boc un pas este realizat, un număr de călătorii pentru studenţi, cu 120

călătorii pe lună.     
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