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EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a
autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si
completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr.
613/10.12.2013, HCLMT nr. 49/25.02.2014, HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv HCLMT nr. 187/10.05.2016

1. Descrierea situatiei actuale
Prin Hotărârea nr. 63/26.02.2013, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Regulamentul de
funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara.
Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat
asigură eficient îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care şi le propune un sistem de parcare şi de asemenea, are efect
direct sau indirect, asupra calitatii vietii si asupra calitatii mediului prin reducerea poluarii. Aceste obiective privesc
modul în care se administrează locurile de staţionare prin mijloace curente şi au ca scop îmbunătăţirea situaţiei prin:
reconfigurarea sistemului de parcare prin zonificarea acestuia pentru o mai bună administrare a locurilor de parcare
existente pe raza municipiului si pentru crearea de venituri la bugetul local; modernizarea sistemului de plata pentru
parcare prin SMS; utilizarea cât mai eficientă a locurilor de parcare existente; oferta de taxare prin mijloace
moderne: telefonie mobilă.
2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate
S.C. Drumuri Municipale Timisoara SA a preluat tot activul si pasivul S.C. Administrarea Domeniului
Public SA, urmare a fuziunii prin absorbtie a acesteia din urma, începând cu data de 23.09.2013, aceasta implicand
preluarea tuturor contractelor în derulare ale societatii absorbite.
Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA, prin adresa cu nr. 7345/07.12.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-002610/07.12.2018, a solicitat completarea prevederilor art. 2 din
Regulamentul TimPark, cu mentiunea că această societate este operatorul imputernicit să puna in aplicare acest
regulament, deoarece acest aspect nu rezulta in mod expres din continutul actual al Regulamentului. Fără aceasta
completare, este necesara coroborarea mai multor acte emise de instituţia noastră care sa ateste aceasta calitate a SC
Drumuri Municipale Timişoara SA. Aceasta completare se impune si datorita faptului ca in toate dosarele de pe
rolul instantelor de judecata, decurgand din incalcarea Regulamentului, SC Drumuri Municipale Timişoara SA
trebuie sa faca dovada calitatii sale de operator.
Printre alte solicitări de modificare şi completare a Regulamentului TimPark se numără modificarea si
completarea prevederilor art. 14 din Regulament, cu o nouă metodă de plată respectiv taxarea prin intermediul unui
card bancar, operatiune ce se poate realiza on-line, prin intermediul unei aplicatii.
Ca urmare a constituirii alianţei între oraşele Timişoara, Arad, Oradea şi Cluj-Napoca -,,Alianţa Vestului”se consideră oportună inserarea unei prevederi în Regulamentul TimPark prin care abonamentele generale din
celelalte oraşe semnatare: Cluj – Napoca, Oradea şi Arad să fie valabile pe raza municipiului Timişoara, cu excepţia
zonei 0 (verde). Prevederea se aplică în condiţiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad şi municipiul Cluj –
Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul “GENERAL” de pe raza municipiului Timişoara să fie
recunoscut în aceste oraşe.
3. Concluzii
Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea
prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara
aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului
Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr. 613/10.12.2013, HCLMT nr. 49/25.02.2014,
HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv HCLMT nr. 187/10.05.2016.
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