MINUTA PRIVIND DISCUTIILE PURTATE IN CADRUL DEZBATERII
PUBLICE PE TEME REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
PARCARILOR PUBLICE SUPRAETAJATE DIN MUNICIPIUL ORADEA
Dezbaterea publica organizata in data de 18.07.2014 in Sala Mare a
Primariei (Sala Traian Mosoiu)a avut drept scop prezentarea prevederilor
Regulamentului si a punctelor de vedere ale celor prezenti la dezbatere.
Au participat din partea Administratiei Imobiliare Oradea:
- Director General - Beltechi Cristian
- Director General Adjunct - Purde Claudia
- Director General Adjunct – Popescu Cristian
- Sef Serviciu Parcari – Simon Ion
Din partea publicului au participat:
- Sabau Popa Liviu;
- Pavel Emilian;
- Bente Andrei.
Au mai participat reprezentanti ai presei:
- Televiziunea Transilvania – Feher Zsolt;
- Bihari Naplo – Ciucur Antonius;
- Bihoreanul – Chisbora Smaranda;
In timpul dezbaterii s-au prezentat Dl Secretar – Vila Ionel si Dl Popa Lucian.
La inceputul dezbaterii a luat cuvantul Dl Director General Adjunct – Popescu
Cristian solicitand inceperea discutiilor pe tema Regulamentului.
A luat cuvantul Dl Sabau Popa Liviu care a solicitat urmatoarele:
- a sesizat publicarea in data de 16.07.2014 a unei anexe la Raportul de
specialitate Nr 12211 din 18.06.2014 modificate, intreband la care varianta se refera
prezenta dezbatere;
- a solicitat definirea termenului defectiune din art 8 alin 1 –“ ocuparea locurilor
pentru parcare cu autovehicule defecte”, iar in cazul nedefinirii a solicitat scoaterea
expresiei mentionate;
- scoaterea expresiei de la art 8 alin 1 -“ ocuparea locurilor de parcare cu
autovehicule care au expuse afișe pentru vânzare”;
- scoaterea expresiei de la art 8 alin 1 – „circulaţia cu viteză mai mare de 5
km/h; “
- scoaterea expresiei de la art 8 alin 1 –“ rularea cu distanţă mai mică de 2
metri între autovehicule;”
- scoaterea continului “in mod nejustificat” din expresia de la art 8 alin 1 –“
utilizarea claxoanelor în mod nejustificat;”
S-a apreciat scaderea taxei de pierdere a tichetului de la 50 la 15 lei prevazuta
la art 11 alin 3 pct 5.
A luat cuvantul Dl Secretar care a precizat ca in urma acestei dezbateri se
publica a noua forma de Regulament care se va propune pentru sedinta Consiliului
Local din data de 21.07.2014.

Dl Pavel Emilian impreuna cu Dl Sabau Liviu Popa au propus:
- emiterea de abonamente: - trimestriale cu valoare diminuata cu 5% calculata
fata de valoarea abonamentelor lunare;
-semestriale cu valoare diminuata cu 7.5%
calculata fata de valoarea abonamentelor lunare;
-anuale cu valoare diminuata cu 10% calculata
fata de valoarea abonamentelor lunare.
- definirea strazilor si numarului de la domiciliul riveranilor aflati la distanta max
de 100 m de Parcarea Supraetajata, care sa fie cuprinse intr-o anexa la Regulament,cu
referire la art 11 alin 5.
- infiintarea unui punct de incasare/eliberare abonamente in incinta parcarii,prin
modificarea art 12 alin 5 si art 14 alin 1;
- completarea la art 14 alin 2 a termenului “ cărţii de identitate” a detinatorului
autoturismului;
- introducerea punctului 6 la art 11 alin 3 care sa contina taxa de 30 lei sub
forma de garantie la eliberarea cardului de acces – abonament, care sa se restituie la
returnarea acestuia.
- modificarea numarului de inmatriculare de pe abonament in cazul inlocuirii
masinii pe baza dovezilor prezentate;
- acordarea dreptului la abonamentele de riveran pentru persoanele cu
domiciliul in zona parcarii care nu detin masini proprii avand luate in folosinta masini
apartinand unor societati.
- anularea continutului de la lit a alin 1 al art 28 si adaugarea unui nou aliniat
cu urmatorul continut: In cazul ocuparii cu autovehicule a locurilor de parcare o
perioadă mai mare de 5 zile detinatorii acestora vor avea obligatia achitarii contravalorii
unui abonament lunar, trimestrial, semestrial sau anual dupa caz.
La finalul dezbaterii Dl Director General Beltechi Cristian a multumit
participantilor pentru sugestii si i-a asigurat ca acestea vor fi prezentate in sedinta
Consiliului Local.
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