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CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

 
 
Art.1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind atribuțiile administraţiei publice locale 

pentru administrarea parcărilor cu plată din zona de agrement Clăbucet, drepturile și obligațiile ce revin 

utilizatorilor parcărilor publice cu plată ce aparțin domeniului public şi privat al orașului Predeal, raporturile 

dintre administratorul parcărilor publice cu plată şi  utilizatorii acestora.  

Art.2. Dispoziţiile prevăzute în prezentul Regulament au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în 

siguranţă a circulației în zona de agrement Clăbucet, asigurarea parcării autovehiculelor în condiţii de 

siguranţă, descongestionarea drumurilor publice din aceasta zonă cu trafic intens, facilitarea accesului la 

domeniul schiabil şi protejarea pietonilor. 

Art.3. Primăria orașului Predeal  prin serviciile de specialitate sau prin delegare amenajează şi 
administrează parcările din zona de agrement Clăbucet, iniţiază reglementări şi exercită controlul privind 
respectarea normelor cu privire la parcările publice 
 

 
CAPITOLUL  II 

ORGANIZAREA  ȘI  FUNCȚIONAREA PARCĂRILOR 
 

 
Art. 4. În zona de agrement Clăbucet sunt amenajate 4 loturi de parcare ( parcare terana Fulg de Nea,  
P1 - supraetajată, P2 supraetajată , P3 - Telescaun). 
Art.5. (1)  Parcările din zona de agrement Clăbucet pot fi utilizate contra cost, prin plata tarifului de 

parcare aprobat anual prin Hotărârea Consiliului Local.  

          (2) Situațiile în care parcările pot fi utilizate gratuit sunt strict reglementate prin prezentul 

Regulament.  

   (3)  Deținătorii autovehiculelor electrice sunt obligați să achite tariful de parcare aferent perioadei 
de staționare în parcările din zona de agrement Clăbucet .  
Art.6. Sistemul de parcare Free Flow funcțional în zona de agrement Clăbucet este compus dintr-un 
sistem de camere care monitorizează intrarea/ ieșirea din zona parcărilor pentru asigurarea 
managementului de trafic  și aplicarea sancțiunilor dupa caz. 
Art.7.  În parcările din zona de agrement Clăbucet este interzisă parcarea următoarelor tipuri de vehicule:  

a) mijloace de transport cu masa peste 3,5 tone, cu excepția autocarelor și microbuzelor; 
b) vehicule de tip rulotă sau remorcă, respectiv ansambluri de vehicule care conțin asemenea 

mijloace de transport;  
c) orice alte vehicule ale căror dimensiuni depăşesc dimensiunile locurilor de parcare stabilite prin 

Normative;  
Art. 8.  Utilizatorii parcărilor  din zona de agrement Clăbucet au următoarele obligații:  

a) să achite tariful de parcare prin modalitățile existente;  
b) să respecte regulile de circulație şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare; 



Art.9.  Programul de funcționare a parcărilor din zona de agrement Clăbucet este de luni până duminică,  
24/24h,  având la bază aplicarea următoarelor forme de plată/încasare:  
             a)  plata prin sistem de autotaxare, utilizând parcometrele “ bay by plate” ( cash, card,NFC );  

 b) plata prin SMS transmis din orice rețea de telefonie mobilă la un număr de telefon alocat 
acestui scop;  

c) plata prin intermediul aplicației mobile; 
d) abonament  annual; 
e) oferirea gratuității pentru autovehiculele prevăzute la art.13; 

Art.10. Plata taxei de utilizare a parcărilor utilizând parcometrele:  
            a) monedele/bancnotele se introduc în fanta specială a aparatului de taxare, până la concurenţa 
sumei care reprezintă tariful aplicabil, pentru unitatea de timp dorită; 

b) parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va poziționa în mod obligatoriu în interiorul 
autovehiculului/vehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate datele inscripționate să fie vizibile din 
exterior. 
Art.11  Plata taxei de utilizare a parcărilor prin  intermediul telefoniei mobile se face prin transmiterea 
unui mesaj de tip SMS către un număr de telefon accesibil din orice reţea de telefonie mobilă. Utilizatorul 
va primi un  SMS de confirmare a plății. 
Art.12. Plata taxei de utilizare a parcărilor utilizând aplicația de plată prin card sau SMS  

- Utilizatorul descarcă aplicația și se înregistrează; 
- Utilizatorul selectează opțiunea „Parcare” și selectează orașul „Predeal”; 
- Utilizatorul selectează plata prin SMS sau plata prin CARD; 
- Utilizatorul adaugă un număr de înmatriculare sau selectează din lista numerelor deja adăugate 

numărul de înmatriculare dorit; 
- Utilizatorul selectează durata pentru care dorește achiziționarea tichetului de parcare, aplicația 

afișând tariful tichetului pentru perioada selectată; 
- Utilizatorul selectează butonul „Plătește” și confirmă plata; 
- Utilizatorul primește un mesaj de confirmare a plății care conține numărul de înmatriculare al 

autovehiculului și intervalul de valabilitate al tichetului (timpul de început și sfârșit al valabilității 
tichetului); 

- Înainte cu 10 minute de expirare, aplicația informează utilizatorul că tichetul urmează să expire in 
cazul persoanelor care fac plata prin SMS; 

- Două sau mai multe plăți consecutive pentru aceeași zonă însumează timpul de parcare; 
- În momentul expirării tichetului, aplicația informează utilizatorul că tichetul a expirat; 

Utilizatorii pot intra/ieși  din zona de acces a parcărilor fără plată în interval de 30 minute. 
Art.13. Utilizatorii care beneficiază de facilități  în parcările din zona Clăbucet  se împart în următoarele 

categorii: 
- Persoanele fizice cu domiciliul stabil în zona de acces al parcărilor vor beneficia de 2 locuri de 

parcare gratuite la adresa de domiciliu; 
- Persoanele juridice cu sediul în zona de acces a parcărilor vor beneficia de 2 locuri de parcare 

gratuite la adresa sediului; 
- Proprietari de imobile în zona de acces al parcărilor vor beneficia de 1 loc de parcare gratuit la 

adresa proprietății; 
- Instituțiile publice vor beneficia de gratuitate (autovehiculele aparţinând Primăriei Predeal, 

Salvamont, Poliție Locală, Poliţie, ISU, Serviciilor de Ambulanţă; autovehiculele speciale care se 
deplasează în cazuri de deces; Prefecturii, Procuraturii, Consiliului Judeţean; Electrica S.A., S.C. 
Raja Constanța S.A, SC Distrigaz Sud SA, S.C. Romprest, SC Altitudinea 1040 Predeal S.R.L., 
Ocolului Silvic Brașov, Ocolul Silvic Azuga, etc; 

- Angajații din unitățile care își desfășoară activitatea în zona Clăbucet beneficiază de 1 loc de 
parcare gratuit pe unitate;  

- Autovehiculele care asigură aprovizionarea agenților economici din zona  vor intra în zona de acces 
a parcarilor gratuit; 

Art.14. Pot beneficia de abonamente anuale: 
- Persoanele fizice cu domiciliul stabil în zona de acces al parcărilor,tariful fiind stabilit anual prin HCL; 
- Persoanele juridice cu sediul în zona de acces al parcărilor, tariful fiind stabilit anual prin HCL 

 
 
 



CAPITOLUL  III 
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 

 
 

Art.15. (1) Constituie contravenții la prezentul Regulament următoarele fapte: 
a) Circulația în zona de agrement Clăbucet fără respectarea regulilor de circulație și a 

semnelor rutiere se sancționează, conform Codului Rutier și a HCL nr.93/2022 ; 
b) Parcare incorectă ( parcarea unei mașini pe mai multe locuri de parcare) se sancționează 

conform HCL nr.93/2022 
c) Blocarea căilor de acces și a altor locuri de parcare  se sancționează conform HCL 

nr.93/2022 
d) Neplata taxei de parcare. Dacă plata parcării nu este efectuată la ieșirea din parcare se va 

emite automat sancțiunea astfel: pana la 24 ore amenda între 200-500 lei; peste 24 ore  
amenda între 1.000 – 1500 lei. 

(2) În cazul în care mașinile sunt parcate neregulamentar, blochează căile de acces și circulația 
în zonă, acestea  pot fi ridicate de firme specializate. 

(3) Recuperarea mașinilor de către proprietari se face cu plata taxelor de ridicare, transport și 
depozitare conform HCL nr.93/2022, Cap.V, art.22, lit.h si j, la care se adaugă amenda pentru parcare 
neregulamentară și taxa de parcare pentru timpul  de staționare. 

Art.16. (1) Constatarea contravenţiilor se face pe bază de proces verbal de catre Poliția Locală  și 
alte persoane împuternicite  de  Primar.  Poliția Locală va fi administratorul sistemului de parcare Free 
Flow. 

(2)Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului 
verbal ori după caz la data comunicării acestuia, jumatate din cuantunul amenzii acordate conform 
prevederilor din prezentului Regulament. 

(3) În cazul deteriorării sau distrugerii dotărilor și echipamentelor parcării, contravenientul va 
achita contravaloarea bunurilor în cauză. 

Art.17. Sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament vor fi coroborate cu prevederile O.G. 

nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor  și cu O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice. 

 


