
REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare a parcării publice supraetajate 

din municipiul Sibiu, cartier Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu 

CONDIŢII GENERALE 

Art.1 (1) Prezentul Regulament reglementează accesul şi parcarea autovehiculelor în 
parcarea publică supraetajată din cartierul Hipodrom III. 

Capacitate locuri de parcare: 319 auto, 22 moto, 33 biciclete. 
(2) Locul de parcare este locul special amenajat în parcarea supraetajată delimitat 

prin marcaje rutiere, destinat staţionării unui singur autovehicul. 
(3) Parcarea este destinată pentru utilizarea acesteia prioritar de către rezidenţii 

imobilelor situate în perimetrul delimitat de străzile Mihai Viteazu - Rahovei - Oştirii -
Nicolae Iorga. - conform Anexă nr.1 , la prezentul regulament. 

De asemenea poate fi utilizată şi de către vizitatorii care se deplasează în alte scopuri 
în această zonă a cartierului. 

(4) Ridicarea tichetului la intrarea în parcare, precum şi accesul pe bază de 
abonament, implică acceptarea şi respectarea în totalitate a Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a parcării. 

(5) în sensul prezentului Regulament, riveran este persoana fizică care are domiciliul 
in zona delimitată de străzile Mihai Viteazu - Rahovei - Oştirii - Nicolae Iorga. 

Secţiunea 1. Regulamentul de acces în parcare 

Art.2 (1) Programul de funcţionare este de luni până duminică între orele 0:00 - 24:00. 
(2) Accesul ş i parcarea este perm isă în limita locurilor disponibile: 
- autovehiculelor fără remorcă (care au o înalţime de maxim de 2,00 m şi masa 
maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t); 
- motocicletelor şi scuterelor (pe locurile special amenajate). 
(3) Accesul se poate realiza de către deţinătorii autovehiculelor, persoane fizice sau 

persoane juridice. Intrarea ş i ieşirea din parcare se realizează pe căile de acces special 
amenajate ş i prevăzute cu sistem de bariere. 

(4) Intrarea se realizează astfel: 
- utilizatorii cu abonament, pe bază de carduri de acces, cu locuri rezervate vor parca 

la subsol, etajul 1, etajul 2 sau etajul 3. 
- utilizatorii cu abonament, pe bază de carduri de acces, fără locuri rezervate, vor 

parca numai la parter sau pe terasa parcării , în limita locurilor disponibile. 
- vizitatorii, pe baza de tichet cu cod de bare eliberat la bariera de intrare, vor parca 

numai la parter sau pe terasa parcări i , în limita locurilor disponibile. 
(5) Durata maximă de staţionare pentru autovehiculele parcate pe baza de tichet cu 

cod de bare eliberat la bariera de intrare, este de maxim 24h. După expirarea acestei 
perioade, conducătorul auto este obligat să părăsească parcarea. 

(6) Parcarea gratuită a bicicletelor se va rea liza la subsolul parcării în spaţiul special 
amenajat (capacitate 33 locuri), asigurând bicicleta prin dispozitive proprii la rastele. 
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Art.3 Functionarea sistemului constă în: 
I 

a) Oprirea în faţa barierei, citirea numărului de locuri de parcare libere, scanarea 
cardului de acces (în cazul utilizatorilor cu abonament) sau apăsare pe buton (în cazul 
vizitatorilor, pentru eliberare şi ridicare tichet de acces cu cod de bare). Accesul este interzis 
în cazul în care afişajul de locuri de parcare indică că nu mai sunt locuri libere. 

b) Ridicare barieră şi acces în parcare, la nivelul corespunzător celor două categorii: 
abonamente cu locuri rezervate şi abonamente fără locuri rezervate sau vizitatori. 

c) Staţionare în parcare 
d) La sfârşitul staţionării (în cazul vizitatorilor) se scanează tichetul de acces cu cod 

de bare la automatul de plată , se achită suma fişată pe ecranul automatului şi se va lidează 

tichetul. 
e) După validare, în termen de 1 O minute, se părăseşte parcarea, se scanează 

t ichetul validat la cititorul de la barieră şi se rid ică bariera. 
f) La sfârşitul staţionării (în cazul utilizatorilor cu abonament) se scanează cardul de 

acces la cititorul de la barie ră şi se ridică bariera. 
g) Staţionarea autovehiculelor şi ieşirea acestora într-un interval de 10 minute este 

gratuită . 

Art.4 Locurile de parcare din incinta parcării amenajate pentru persoane cu handicap pot 
fi util izate gratuit, în baza deţinerii unui card legitimaţie valabil emis pentru persoane cu 
handicap, conform Legii 448/2006. 

Secţiunea 2 TARIFE, CRITERII ŞI PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE 

Art. 5 Tarife: 
(1) Tarifele percepute în parcarea supratetajată Hipodrom sunt următoarele: 

5.1 .1 Abonament loc parcare rezervat* (Subsol. Etaj 1. 2. 3): 

AUTO (212 locuri) - persoane fizice 720 lei I auto I an 
- persoane juridice 1440 lei I auto I an 

MOTO (15 locuri) - persoane fizice/juridice 360 lei I moto I an 

5.1.2 Abonament fă ră loc de parcare rezervat (Parter. Terasă): 
AUTO (97 locuri) - persoane fizice/juridice 100 lei I auto I lună 
MOTO ( 7 locuri) - persoane fizice/juridice 50 lei I moto / lună 

5.1 .3 Tarif parcare pentru vizitatori (Parter. Terasă) pe bază de tichet emis de 
către sistemul de intrare cu barieră: 

AUTO/MOTO - 1 leu / 1 h 

* Se acorda până la sfârş itul anului în curs, pentru luni calendaristice şi se 

achita semestria l în lunile ianuarie şi iulie, până în data de 15 a lunii sau de la luna 
acordări i. Neplata duce implicit la anularea rezervării locului de parcare. 

(2) Contravaloarea tarifului pentru staţionarea autovehiculelor vizitatorilor în parcarea 
supraetajată Hipodrom II I - zona 8-dul Mihai Viteazu, se calculează automat în funcţie de 
durata de staţionare , intervalul minim taxabil fiind de 1 oră, indivizibil. 

(3) Încărcarea vehiculelor electrice la spaţiile special amenajate (capacitate 8 locuri) 
se va realiza contracost. Tariful este reglementat de H.C.L. 101/2022. 
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Art. 6 Criterii de atribuire a abonamentelor: 
(1) Solicitanţii pentru a fi eligibili în vederea solicitării şi deţinerii unui loc de 

parcare rezervat trebuie să nu figureze pe parcursul anului în curs cu datorii la Direcţia 
Fiscală Locală (impozite, taxă de salubritate, amenzi, etc.). 

(2) Abonamentele se emit cu prioritate pentru proprietarii autovehiculelor 
persoanele fizice/juridice care au domiciliul/sediul în blocurile definite la art. 1 alin. 3, în 
ordinea următoarelor criteri i: 

A. Pentru abonamente cu loc rezervat individual: 

1. persoanelor fizice care au domiciliul stabil : 
- detin autovehicul în proprietate: 

1.1 înmatriculat pe domicil iul 
1.2 înmatriculat pe o adresă diferită din municipiul Sibiu 
1.3 înmatriculat pe o adresă diferită (din afara municipiul Sibiu) 

- utilizează un autovehicul: 
1.4 înmatriculat pe persoanelor juridice rezidenţiale , conform declaraţi/ordin baza de date 

de fa Direcţia Fiscală Locală Sibiu (nu desfăşoară activitate la sediu) 

1.5 înmatriculat în municipiul Sibiu, pe o persoană fizică (conform dovadă legală) 

1.6 înmatriculat în municipiul Sibiu, pe o persoană juridică (conform dovadă legală) 

1.7 înmatricu lat (din afara municipiul Sibiu), pe o persoană fizică (conform dovadă legală) 

1.8 înmatriculat (din afara municipiul Sibiu), pe o persoană juridică (conform dovadă legală) 

2. persoanelor fizice care au viză de reşedinţă (flotant): 
- deţin autovehicul în proprietate: 

- conform celor precizate la punctele 1.2 şi 1.3 
- utilizează un autovehicul: 

- conform celor precizate la punctele 1.4 - 1.8 

3. persoanelor fizice care solicită loc de parcare pentru cel de-al doilea 
autovehicul : 

- deţin autovehicul în proprietate: 
- conform celor precizate la punctele 1.1 - 1.3 

- utilizează un autovehicul: 
- conform celor precizate la punctele 1.4 - 1.8 

4. persoanelor fizice care solicită loc de parcare pentru cel de-al treilea, patrulea, 
etc. autovehicul, se parcurg criteriile de la punctul 1, pentru fiecare autovehicul 
suplimentar 

5. persoanelor juridice nerezidenţiale conform declaraţiilor din baza de date de la 
Direcţia Fiscală Locală Sibiu (care îşi desfăşoară activitatea la sediu) şi deţin 

autovehicul în proprietate. 

B. Pentru abonamente fără loc rezervat 
- persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliu I reşedinţă sau sediu în zona 
defin ită la litera A. 
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Art. 7 Procedură de atribuire a abonamentelor pentru loc rezervat 

(1) În baza unei programări online (pe site-ul S.P.A.D.P.P., spadpp.sibiu.ro) , 
în prealabil, cererile pentru abonamente se pot depune doar la ghişeul nr.3, 
dedicat acestei proceduri, de la sediul S.P.A.D.P.P. din Piaţa Mică, nr.22. 

(2) Programările online se pot realiza în perioada 15 - 31 decembrie. 

(3) Cererile la ghişeu se pot depune în primele 1 O zile lucrătoare din anul pentru care 
se solicită abonamentul, cu respectarea datei/orei conform programării online. 
Neprezentarea la ghişeu la data şi ora rezervată de solicitant, în calendarul 
aplicaţiei de programări online, duce la anularea rezervării şi implicit a posibilităţii 
de a depune cererea. 

(4) Prin excepţie pentru anul 2022 şi 2023, perioadele vor fi următoarele : 

- Programări online pentru prezentarea la ghişeu se efectuează în perioada: 
01.11.2022 (de la ora 09:00) - 15.11.2022 (până la ora 24:00) 

- Perioadă depunere cerere la ghişeu , conform progrămării online: 
16.11.2022 - 30.11.2022 (1 O zile lucrătoare) 

(5) Plata pentru abonamente va fi realizată astfel: 
- în momentul depunerii cererii, în limita locurilor alocate, pentru cei care 
îndeplinesc criterile prevăzute la art. 6, alin. 1, lit. A subpunctele 1.1, 1.2, 1.3 
- ulterior (după finalizarea depunerii cererilor la ghişeu) , în limita locurilor rămase 
disponibile, pentru celelalte categorii, prin departajare aplicând în ordine toate 
criterile stabilite la art. 6, respectiv numărul de înregistrare a cererii în situaţia 
îndepl inirii aceloraşi criterii. 
- la ghişeu pentru perioada rămasă din anul 2022 
- online sau ghişeu, până în data de 15 ianuarie pentru anul 2023 (păstrând 
acelaşi loc de parcare rezervat şi fără a mai fi necesară depunerea unei noi cereri) 

(6) Alocarea locurilor rezervate se face în ordine crescătoare a nivelului de parcare 
şi numărulu i locului de parcare, în momentul efectuării plăţii. 

(7) Se va realiza o listă de aşteptare, pentru următoarele situaţii care pot să apară: 
- depunere mai multor solicitări faţă de numărul locurilor de parcare alocate 
- depunerea de noi solicitări pe parcursul anului (noi locatari, achiziţionare 
autovehicule, etc.) 

(8) Cererile de pe lista de aşteptare se vor soluţiona, alocând loc de parcare rezervat, 
în ordinea listei (care se actualizează permanent în funcţie de criterii , respectiv 
număru l de înregistrare a cererii în situaţ ia îndeplinirii aceloraşi criterii) în situaţia 
în care se vor elibera locuri de parcare rezervate (renunţare, neachitare tarif în 
termenul stabilit, utilizare necorespunzătoare, alte situaţii) . Pentru transparenţă , 

lista actualizată va fi publică pe site-ul SPADPP, respectând condiţiile GDPR. 

(9) Cardul de acces asociat abonamentului corespunzător unui număr de 
înmatriculare, nu este transmisibil. 
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Secţiunea 3 CIRCULAŢIA AUTO ŞI PIETONALĂ 

Art.8 (1) Accesul auto în parcarea publică supraetajată se face numai pe fluxurile de 
intrare, fiecare conducător auto având obligaţia de a ridica tichetul de la staţia de intrare 
aflată pe partea stângă a fluxului de intrare. 

(2) Intrarea şi ieşirea pietonilor se face cu lifturile sau prin scările pietonale amenajate 
care fac legătura între etaje. Accesul pietonal este interzis pe rampele care fac legătura 
între nivelele parcă rii destinate exclusiv pentru circulaţia auto. 

(3) În incinta parcări i se vor respecta direcţiile auto şi pietonale semnalizate prin 
indicatoare şi/sau marcaje. 
Art.9 În incinta parcării se va circula cu viteză redusă de 5 km/h, cu luminile de întâlnire 
aprinse, cu respectarea semnificaţiei indicatoarelor şi a marcajelor. 
Art.10 Circulaţia pietonală se va desfăsura în afara căilor de ru lare, a rampelor de 
urcare/coborâre şi a zonelor de manevră, administratorul parcării supraetajate 
neasumându-şi responsabil itatea în cazul producerii unor accidente rutiere din aceste 
motive. 
Art.11 (1) în incinta parcării publice supraetajate se aplică O.U.G nr. 195/2002 şi 

H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanţei 195/2002. 
(2) Se interzic următoarele: 

- accesul autovehiculelor dotate cu sistem de alimentare cu GPL. 
- accesul autovehiculelor cu înălţimea mai mare de 2 m sau maxa maxim autorizată mai 

mare de 3,5 t; 
- parcarea autovehiculelor mai mult de 24 h, cu excepţia autovehiculelor care deţin 

abonamente valabile doar în parcarea supraetajată din Hipodrom; 
- accesul autovehiculelor cu remorcă; 
- circulaţia cu viteză mai mare de 5 km/h; 
- ocuparea cu autovehicule a locurilor aflate în afara spaţiilor special destinate pentru 

parcare, cum sunt rampele auto şi benzile de circu laţie din parcare; 
- ocuparea locurilor pentru parcare cu autovehicule avariate, mai mult de 30 de zile; 
- ocuparea cu alt tip de autovehicule a locurilor de parcare rezervate încărcării 

autovehiculelor electrice sau cu autovehicule electrice care nu efectuează operaţiunea 
de încărcare a vehiculului; 

- ocuparea locurilor de parcare cu autovehicule expuse pentru vânzare, în scopuri 
publicitare sau comerciale; 

- oprirea sau staţionarea autovehiculelor în parcare pe două sau mai multe locuri de 
parcare, în spaţii neamenajate ca locuri de parcare sau pe căile de circulaţie (inclusiv 
în scopul efectuării plăţii la automatele de plată) ; 

- completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autovehiculelor; 
- efectuarea de repa raţii sau lucrări de întreţinere la autovehicule (de ex. - spălare, 

curăţare, umplere cu ulei sau benzină, etc.); 
- utilizarea claxoanelor în mod nejustificat; 
- fumatul sau utilizarea focului deschis sub orice formă; 
- deteriorarea dotărilor parcării; 
- lăsarea copiilor nesupravegheaţi în incinta parcării; 
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- lăsarea în vehicule a animalelor de companie nesupravegheate; 
- părăsirea autoturismului parcat cu motorul în funcţiune; 
- poluarea cu substanţe inflamabile sau periculoase; 
- accesul autovehiculelor fără plăcuţe cu numere de înmatriculare; 

Sectiunea 4. RĂSPUNDEREA CONTRAVENTIONALĂ . . 
Art. 12 Faptele săvârşite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament 
sau neîndeplinirea obligaţ i i lor stabilite prin acesta, dacă nu au fost comise în astfel de 
cond iţii încât, potrivit Legii penale să fie considerate infracţiuni constituie contravenţii , şi se 
sancţionează ca atare în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare 

Art.13 (1 ) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 
200 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele 
juridice, următoarele fapte: 

a) accesul în parcare fă ră tichet de acces cu cod de bare sau fără a respecta 
regulamentul de acces (intrare/ieşi re după alt autovehicul) sau cu card de acces 
destinat altui autovehicul; 

b) permiterea accesului (intrare/ieşire) în baza cardului, pentru alt autovehicul 
neautorizat; 

c) accesul în parcare, a autovehiculelor cu masa totală maxim autorizată de peste 3,5t, 
cu înălţimea maximă de 2,00 m sau autovehiculelor cu remorcă , cu excepţia celor 
autorizate de Primă ria Municipiului Sibiu; 

d) accesul sau parcarea autovehiculelor dotate cu sistem de alimentare GPL; 
e) parcarea autovehiculelor mai mult de 24 h, cu excepţia autovehiculelor care deţin 

abonamente valabile doar în parcarea supraetajată din Hipodrom 
f) oprirea sau staţionarea autovehiculelor în parcare pe două sau mai multe locuri de 

parcare, în spaţii neamenajate ca locuri de parcare sau pe căile de circulaţie (inclusiv 
în scopul efectuării plăţi i la automatele de plată) ; 

g) parcarea autovehiculului pe alt loc de parcare decât cel rezervat, în baza 
abonamentului; 

h) parcarea autovehiculului de către vizitatori pe locurile de parcare rezervate; 
i) ocuparea locurilor pentru parcare cu autovehicule avariate, mai mult de 30 de zile; 
j) ocuparea cu alt tip de autovehicule a locurilor de parcare rezervate încărcării 

autovehiculelor electrice sau cu autovehicule electrice care nu efectuează 

operaţi unea de încărcare a vehiculului; 
k) ocuparea locurilor de parcare cu autovehicule expuse pentru vânzare, în scopuri 

publicitare sau comerciale; 
I) completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autovehiculelor, 

efectuarea de reparaţii, lucrări de întreţinere la autovehicule (de ex. - spă lare, 

curăţare, umplere cu ulei sau carburant, etc.) sau utilizarea de substanţe inflamabi le 
sau periculoase; 
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m) fumatul sau utilizarea focului deschis sub orice formă şi aruncarea gunoiului sau a 
deşeurilo r în afara spaţilor amenajate din incinta sau din prejurul parcării ; 

n) deteriorarea dotări lor parcării sau utilizarea în mod necorespunzător a bunurilor din 
incinta parcări i; 

o) desfăşurarea de diverse activităţi sau accesul pe acoperişul verde, a persoanelor 
neautorizate în incinta parcării; 

p) lăsa rea în parcare sau în autovehicule a animalelor de companie nesupravegheate; 
q) părăsi rea autoturismului parcat cu motorul în funcţiune; 

r) accesul autovehiculelor fără plăcuţe cu numere de înmatriculare; 
s) nerespectarea semnificaţie i indicatoarelor şi marcajelor. 

(2) În cazul în care se pierde sau se deteriorează tichetul de acces cu cod de bare, 
conducătorul auto este obligat să achite tichetul contravenţional în suma de 50 lei la unul 
din automatele de plată situate la intră rile pietonale în parcare. 

(3) în cazul pierderii sau deteriorări i cardului de acces se va putea elibera un nou 
card contra taxei de 100 lei. 

Art.14 Pe lângă sanţiunile contravenţ io nale principale stabilite în prezentul Regulament, se 
pot aplica şi următoarele sancţiun i co ntravenţionale complementare: 

a) blocarea accesului ; 
b) anularea cardului de acces, respectiv a abonamentului. 

A rt.15 Sancţiun i le contravenţionale stabilite în prezentul Regulament se constată prin 
procese verbale de constatare şi apl icarea de sancţiu n i contravenţionale şi se pot aplica 
contravenienţilor , persoane fizice sau persoane juridice. 

Art. 16 Constatarea ş i sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii constatatori 
împuterniciţ i ai Primarului Municipiului Sibiu. 

A rt.17 Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde menţiunile obligatorii ce 
trebuie prevăzute conform O.G. nr. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 18 Prezentul Regulament se completează cu dispoziţ i i le O.G. nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Secţiunea 5. DISPOZIŢII FINALE 

Art.19 S.P.A.D.P.P. Sibiu este exonerat de la plata despăgubirii şi nu răspunde de 
securitatea sau de orice alte incidente cauzate persoanelor sau autovehiculelor, respectiv 
a bunurilor aflate în autovehicule, de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care 
s-a efectuat parcarea autovehiculului, staţionarea , respectiv rularea în interiorul parcării, sau 
datorită producerii unor cal amităţi natura le, daunele provocate de mişcările barierelor sau 
de nepăstrarea distanţe i dintre autovehicule. Aceste cazuri enumerate sunt exemplificative 
şi nu limitative. 
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Art.20 (1) În caz de coliziuni şi accidente în incinta parcări i şi pe drumurile de acces se 
apl ică O.U.G nr. 195/2002 ş i H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei 195/2002. 

(2) Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cât şi altor autovehicule sau 
instalaţii de către conducăto r ii auto în timpul deplasării ori staţionării vor fi suportate de 
persoanele vinovate cu excluderea răspunderii S.P.A.D.P.P. Sibiu. 

Art.21 Parcarea supraetajată este supravegheată video. 

Art. 22 Parcarea supraetajată Hipodrom II I - zona B-dul Mihai Viteazu, are un statut propriu 
şi nu sunt valabile tichetele eliberate de automatele stradale, tichetele de o zi , abonamentele 
emise conform H.C.L. 337/2018 

Art.23 Conducătorii auto au obligaţia de a citi şi de a respecta în totalitate prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării supraetajate. 

Art.24 La Rărăsirea autovehiculului staţionat în incinta parcării conducătorul auto se va 
asigura cff portierele autovehiculului au fost închise şi că nu există bunuri de valoare la 
vedere. 

Vice~niar, 
Corir{a ~~kor 

Direcfur) / 
Lucian y ih_e 

Şef Serviciu Parcări, 

!J.ie_Stoiţă 

Contabil ,t.~ef, 

Carmen CaJ1~~ 
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Şef Serviciu Doru4iul Public, 
Danie!/~ 

Consilier Juridic, 
Ralucaf Zailer 
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Anexa nr. 1 

Hartă cu perimetrul delimitat de străzile Mihai Viteazu - Rahovei - Oştirii - Nicolae Iorga 
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