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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a 
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale  

 

 

Elemente privind 
responsabilii/operaţiunea 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1.  Elaborat Popasav Cristinel Şef Birou   

1.2.  Verificat Gheorghiţă Ioan Director 
Adj 

  

1.3.  Avizat Moldovan 
Florian 

Director 
ADP 

  

1.4.  Aprobat Soós Zoltán 
 

Primar 
 

  

 
 

2. Situaţia ediţiilor şi a revizuirilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  
 

 

Ediţia sau 
după caz, 
revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenţa 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se aplică 
prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1. Ediţia I  x x 01.10.2019 

2.2. Revizia 1 Lista 
responsabililor cu 
elaborarea, 
verificarea şi 
aprobarea ediţiei 
sau după caz, a 
reviziei în cadrul 
ediţiei procedurii 
operaţionale 

actualizare 01.12.2020 

2.3. Revizia 2    

2.4 Revizia 3    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
procedurii operaţionale 

 

 

Scopul 
difuzării 

 

Ex. 
nr.___ 

Compartiment 
 

Funcţia 
Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.  Informare
/Evidenţă 

1 Serviciul ADP Director Moldovan 
Florian 

  

3.2.  Aplicare 1 Serviciul ADP Director adj. Gheorghiţă 
Ioan 

  

3.3.  Aplicare 1 BPGRM Şef Birou 
 

Popasav 
Cristian  

  

3.4.  Aplicare 1 BPGRM Execuţie Lupei 
Beniamin 
 

  

3.5.  Aplicare 1 BPGRM Execuţie Ignat Cristian  
 

  

3.6.  Aplicare 1 BPGRM Execuţie Antal Claudiu 
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4. Scopul procedurii operaţionale: 

 
4.1. Prezenta procedură are ca scop trasarea liniilor directoare privind metodologia 

de selectare a zonelor de edificare a parcărilor acoperite, a activităţii de edificare de către 
Municipiul Tg-Mureş şi repartizarea lor către asociaţiile de proprietari în urma încheierii unor 
contracte de asociere cu acestea în vederea administrării în comun a zonelor aferente asociaţiei. 

4.2. Stabilește documentaţia adecvată derulării activităţii 
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau 

control, iar pe Primar, în luarea deciziei 
4.5. Stabilește responsabilitățile și persoanele implicate în implementarea prezentei 

proceduri 
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5. Domeniul de aplicare a procedurii 

 
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională 
Prezenta procedură se aplică în cadrul BPGRM și stabilește modalitatea, etapele, 

departamentele implicate și responsabilitățile pentru desfășurarea activității de selectare a 
zonelor de edificare a parcărilor acoperite, a activităţii de edificare de către Municipiul Tg-
Mureş şi atribuirea lor asociaţiilor de proprietari care le-au solicitat. 

 
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de 

activităţi desfăşurate de entitatea publică 
- Activitatea se desfăşoară în cadrul BPGRM din cadrul ADP 

 
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de 

activitatea procedurală 
Activităţi de care depinde activitatea procedurală 

- Biroul de Concesiuni, Închirieri, şi Vânzări, responsabil cu elaborarea 
documentelor juridice în vederea contractării lucrării de edificare a parcărilor 
acoperite 

Activităţi care depind de activitatea procedurală 
- Direcţia administrare Impozite şi Taxe locale – încasare taxe, recuperare 

debite restante 
- Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari  

 
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate 

ale activităţii  procedurale; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii 
- Direcţia Arhitect-Şef avizează modelul şi coloristica parcărilor acoperite 
- Poliţia locală pentru controlul legalităţii parcărilor edificate pe domeniul 

public 
- Asociaţiile de proprietari 
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6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale 
 
6.1. Reglementări internaţionale 
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

6.2. Legislaţie primară 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Legea nr. 50/1991  - privind autorizarea lucrărilor de 
construcții cu completările și modificările 
ulterioare 

2. Legea nr. 98/1994***  - privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele legale de igienă 
şi sănătate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. Legea nr. 10/1995 - Privind calitatea în construcţii 

4. Legea nr. 7/1996 ***   - cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
republicată 

5. Legea nr. 350/2001  - privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu completările ulterioare 

6. Legea nr. 422/2001  - privind protecția monumentelor istorice 
cu modificări și completări ulterioare 

7. Legea nr. 544/2001  - privind liberul acces la informații de 
interes public 

8. Legea nr. 51/2006  - privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice 

9. Legea nr. 273/2006  - privind finanțele publice locale 

10. Legea nr. 307/2006  - privind apărarea împotriva incendiilor 

11. Legea nr. 230/2007 - privind înființarea, organizarea şi 
funcționarea asociațiilor de proprietari 

 

12. Legea nr. 277/2015 - Privind Codul fiscal 
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6.3.  Legislaţie secundară 
 
 

1. Hotărârea nr. 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora 

2. HG nr. 31/1996  

 

- pentru aprobarea Metodologiei de avizare a 
documentaţiilor de urbanism privind zone şi 
staţiuni turistice şi a documentaţiilor 
tehnice privind construcţiile din domeniul 
turismului 

3. Hotărârea nr. 525/1996 
republicată  

- pentru aprobarea Regulamentului general 
de urbanism 

4. Hotărârea Guvernului nr. 
540/2000  

- privind aprobarea încadrării în categorii 
funcţionale a drumurilor publice şi a 
drumurilor de utilitate privată deschise 
circulaţiei publice, cu modificările ulterioare 

5. HG nr. 964/2002 - privind atestarea domeniului public al 
județului Mureș, precum şi al municipiilor, 
orașelor şi comunelor din județul Mureș 

6. Hotărârea nr. 123 / 2002  - pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public 

7. Ordonanţa nr. 27/2002  - privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor 

8. OG nr. 33/2002  - privind reglementarea eliberării 
certificatelor şi adeverinţelor de către 
autorităţile publice locale 

9. OUG nr. 27/2003  - privind procedura aprobării tacite, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 
486/2003; 

10. Hotărârea nr. 955/2004  - pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a 
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domeniului public şi privat de interes local 

11. OUG nr. 195/2005  - privind protecţia mediului 

12. Ordinul nr. 2182/2005  - privind lista monumentelor istorice 

13. HG nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind 
înființarea, organizarea şi funcționarea 
asociațiilor de proprietari 

14. Ordinul nr.  1030/2009  - privind aprobarea procedurilor de 
reglementare sanitară pentru proiectele de 
amplasare, amenajare, construire şi pentru 
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară 
activităţi cu risc pentru starea de sănătate a 
populaţiei 

15. HG nr. 1/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 

16. OUG 57/2019 - Codul Administrativ 

 
 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
 

1. HCL-uri in vigoare -  

2. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției ROF 

3. Fişe de post 

4. Organigrama 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

 
7.1. Definiţii ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Termenul 
Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte 

termenul 

1.  Procedura 
operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce 
trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor 
de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la 
aspectul procesual 

2.  Ediţie a unei 
proceduri 
operaţionale 

Forma iniţială sau structurată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobate şi difuzată 

3.  Revizia în cadrul unei 
ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor 
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 
acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

4.  Domeniul public Totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 
care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de 
interes public local ori judeţean şi care nu au fost 
declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public 
naţional; 

5.  Domeniul privat Totalitatea bunurilor mobile şi imobile intrate în 
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin 
modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din 
domeniul public al acestora; 

6.  Servicii de 
administrare a 
domeniului public şi 
privat 

totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti 
prin care se asigură administrarea, gestionarea şi 
exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, 
potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.  

7.  Aviz, autorizaţie Act administrativ emis de către o entitate publică  prin 
care se dovedeşte un drept 

8.  Parcare acoperită Mobilier urban amplasat pe domeniul public şi privat al 
municipiului prin grija exclusivă a Municipiului Tg-Mureş 

9.  Proces-verbal Este documentul prin care se consemnează cu exactitate 
fapte, acţiuni, discuţii şi hotărâri ale unei adunări 
constituite, poate cuprinde soluţii sau măsuri.  

10.  Asociaţia de 
proprietari 

Formă de asociere autonomă şi nonprofit a majorităţii 
proprietarilor dintr-un condominiu; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ 
Serviciul de Administrare a 
Domeniului Public  

Procedura operaţională: 
Edificarea parcărilor acoperite şi 
încheierea de contracte de 
asociere cu Asociaţiile de 
proprietari 

 

Ediţia : I 
Nr. de ex.:2  

Revizia : 1 
Nr. de ex.:  

Biroul Parcări, Garaje şi Ridicări 
de Maşini 

Cod : VI.M.9.1 Pagina 10/34 

Exemplar nr. : 

 

11.  Condominiu -  un corp de clădire multietajat sau, în condițiile în care se 
poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu 
una sau mai multe scări din cadrul acestuia; 
- un ansamblu rezidențial format din locuințe şi construcții 
cu altă destinație, individuale, amplasate izolat, înșiruit 
sau cuplat, în care proprietățile individuale sunt 
interdependente printr-o proprietate comuna forțată şi 
perpetuă.  

12.  Edificare  Construire, zidire, clădire 

 
 
7.2. Abrevieri ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  P.O. Procedura operaţională 

2.  ADP Serviciul Administrarea Domeniului Public 

3.  BPGRM Biroul Parcări, Garaje şi Ridicări de Maşini 

4.  ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

5.  HCL Hotărâre a Consiliului Local 

6.  OUG Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

7.  PUG Plan urbanistic general 

8.  PUZ Plan urbanistic zonal 

9.  SIRP Serviciul Informatică şi Relaţii cu Publicul 

10.  S Secretarul Municipiului 

11.  CL Consiliu Local 

12.  D Director 

13.  E Elaborare 

14.  V Verificare 

15.  A Aprobare/semnare 

16.  Av. Avizare 

17.  Ah. Arhivare 

18.  Î Înregistrare 

19.  R Repartizare acte 

20.  Ex. Expediază 

21.  T Transmite 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

 
8.1. Generalităţi 
Prezenta procedură urmărește descrierea clară a etapelor necesare pentru selectarea 

zonelor de edificare a  parcărilor acoperite, a edificării de către Municipiu şi predarea lor către 
Asociaţiile de proprietari de pe raza Municipiului Tg-Mureş prin încheierea de contracte de 
asociere. 

Cf. art. 5 din HCL 102/2015, Directorul ADP semnează, în numele Primarului 
Municipiului Tîrgu Mureş, contractele şi actele adiţionale încheiate cu asociaţiile de proprietari. 

 
8.2. Documente utilizate 
 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 
- solicitare din partea asociaţiei de proprietari cu privire la edificarea de parcări acoperite 

în zona de administrare a acestora la care se ataşează : 

 tabel nominal cu acordul a 2/3 din cetăţenii asociaţiilor de proprietari din 
imediata vecinătate a amplasamentului  

 tabel nominal cu cetăţenii care solicită parcări acoperite  
- propunere de buget (ADP) 
- contract sau act adiţional cu Asociaţia de proprietari (ADP şi Asociaţia de proprietari) + 

anexa proces verbal de predare parcări acoperite către asociaţia de proprietari 
- proces verbal de predare-primire amplasamente pentru edificare parcări acoperite (ADP 

şi firma executantă) 
- proces verbal de recepţie parţială a lucrării (executantul lucrării şi ADP) 
- proces verbal de predare primire boxă, încheiat între Asociaţia de Proprietari şi chiriaş 

 
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate 
 
Solicitare edificare parcări: 
 - conţinut: 
  a) datele de identificare ale asociaţiei de proprietari 
  b) datele de identificare ale  preşedintelui de asociaţie 
  c) motivul solicitării 
  d) data solicitării 

- rol: înregistrarea şi luarea în evidenţă a solicitării de edificare parcări acoperite 
Tabel nominal pentru acordul cetăţenilor: 

- conţinut: datele de identificare şi semnătura cetăţenilor aparţinând asociaţiilor de 
proprietari din imediata vecinătate a amplasamentelor pe care urmează a se edifica parcări 
acoperite.  

- rol: stabilirea îndeplinirii condiţiei de 2/3 favorabil, din totalul cetăţenilor care îşi au 
domiciliul în imobilele respective 
Tabel nominal cu cetăţenii care solicită parcări acoperite: 
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- conţinut: datele de identificare şi semnătura persoanelor care solicită 
parcare acoperită 

   - rol: stabilirea numărului de parcări acoperite necesare 
Propunere de buget: 

- conţinut: în cadrul bugetului ADP aprobat prin HCL sunt aprobate sume 
necesare edificării de parcări acoperite 

   - rol: cuprinderea în buget a solicitărilor de edificare parcări acoperite 
Contract sau act adiţional încheiat între ADP şi Asociaţia de proprietari + Anexa Proces verbal de 
predare-primire a parcărilor acoperite 
   - conţinut contract: 

 I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

    III. DURATA CONTRACTULUI 
    IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
    V.MODIFICAREA CONTRACTULUI 
    VI.NULITĂŢI 
    VII.FORŢA MAJORĂ 
    VIII.ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
    IX.LITIGII  
    X. DISPOZIŢII FINALE 
   - rol: stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor implicate 
   - conţinut proces verbal: 

a) data încheierii 
b) datele de identificare ale predătorului, respectiv ale asociaţiei 
de proprietari 
c) obiectul procesului verbal – predarea parcări acoperite în 
vederea administrării 
d) numărul contractului 
e) numărul de exemplare 
f) semnături din partea municipiului, respectiv al preşedintelui de 
Asociaţie. 

 - rol: consemnează  cu  exactitate  fapte,  acţiuni,  discuţii  şi  hotărâri  ale  
unei adunări constituite, poate cuprinde soluţii sau măsuri 

Proces-verbal de predare primire amplasamente între Municipiu prin ADP şi executantul 
lucrării: 
   - conţinut:  

a) data încheierii 
b) datele de identificare ale predătorului, respectiv ale titularului 
de contract 
c) obiectul procesului verbal 
d) motivul predării 
e) numărul de exemplare 
f) semnături din partea municipiului, respectiv al executantului. 
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 - rol: consemnează  cu  exactitate  fapte,  acţiuni,  discuţii  şi  hotărâri  ale  
unei adunări constituite, poate cuprinde soluţii sau măsuri 

 
Proces verbal de recepţie parţială a lucrării încheiat între Municipiu prin ADP şi executant: 

- conţinut: datele de identificare ale părţilor, numărul contractului în baza căruia s-a 
executat lucrarea, obiectul procesului verbal, comisia de recepţie, constatările 
comisiei, semnături comisie, respectiv reprezentant executant. 
- rol: consemnează  cu  exactitate  fapte,  acţiuni,  discuţii  şi  hotărâri  ale  unei 
adunări constituite, poate cuprinde soluţii sau măsuri 

Proces verbal de predare primire boxă, încheiat între Asociaţia de Proprietari şi chiriaş 
- conţinut: date de identificare asociaţia de proprietari, datele de identificare ale 
chiriaşului, obiectul procesului verbal, drepturile şi obligaţiile părţilor 
- rol: consemnează cu exactitate cine are dreptul de folosinţă asupra boxelor 
parcării acoperite 

 
8.2.3. Circuitul documentelor 

Solicitare edificare parcări Asociaţia de 
proprietari  

Cerere  

Înregistrarea solicitării 
Serviciul Informatică 
şi Relaţii cu Publicul 

Nr. /data de înregistrare  
Registru intrări-ieşiri şi în 
calculator 

Secretarul 
Municipiului 

Condica de corespondenţă  
Repartizarea către serviciile 

specializate 

Înregistrarea solicitării în 
cadrul ADP 

Registratura ADP 
Nr. /data de înregistrare  
Registru intrări-ieşiri şi în 
calculator 
 

Repartizarea către serviciile 
abilitate 

Director ADP Mapă de corespondenţă  

Înregistrarea solicitării în 
cadrul BPGRM 

Inspector desemnat 
cu înregistrarea 
intrărilor şi ieşirilor 

Registru intrări-ieşiri a 
BPGRM 
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Repartizarea către inspectorul 

de specialitate 
Şef BPGRM Rezoluţii   

Verificare amplasamente din 
punct de vedere tehnic 

Corespunde? 

DA 

NU 

STOP 

Solicită acordul locatarilor Asociaţia de 
proprietari  

Tabel nominal cu acordul a 
2/3 din cetăţenii  din zona 
amplasamentului 
Tabel nominal cu solicitanţii 

Inspector de 
specialitate  

Cuprindere în propunerea de 
buget 

ADP  
Serviciul Buget, 
Contabilitate  
 

Buget 

Sunt întrunite condiţiile 
de 2/3 şi condiţiile de 

solicitare? 

DA 

NU 

STOP 

Predare amplasament către 
executantul lucrării 

ADP  
Executantul 
lucrării 

Proces verbal predare-primire 
amplasament  

Urmărirea respectării condiţiilor 
contractuale 

Inspectorul de 
specialitate 
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Urmărirea îndeplinirii 
atribuţiilor stipulate în 
contractul de asociere 

încheiat cu Asociaţiile de 
Proprietari 

Predarea parcării acoperite 
către Asociaţia de proprietari 

Recepţia lucrării la finalizarea ei ADP  

Proces verbal de recepţie 
parţială 
Referat de plată 

ADP  
Asociaţia de 
proprietari 

Contract sau act adiţional + 
anexa Proces verbal de 
predare-primire parcare  
acoperită 

Inspectorul de 
specialitate 

Recepţia finală  
ADP  

Proces verbal de recepţie 
finală cu executantul lucrării 

- propune prelungirea 
contractelor acolo unde 
este cazul 
- propune întocmirea, 
modificarea şi 
completarea contratului 
de asociere 
 

Întreţinere, reparaţii după 
expirarea garanţiei de bună 

execuţie  

Asociaţia de 
proprietari 

Predarea parcării acoperite 
către solicitanţi 

Asociaţia de 
proprietari  

Proces verbal de predare 
primire (1 ex. pt. ADP) 
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8.3. Resurse necesare 
 

8.3.1. Resurse materiale 
- Birouri 
- Echipamente și tehnică de calcul adecvate (calculator, imprimantă, 

scanner, copiator, softul Nsolution) 
- Rechizite, bibliorafturi, dosare, formulare tipizate 
- Aparat foto 
- Parc auto 
- Dispozitive de măsurare în teren 

8.3.2. Resurse umane 
Resursele umane implicate sunt personalul specializat, inspectorii din cadrul BPGRM  
8.3.3. Resurse financiare 
Bugetul Administraţiei Domeniului Public aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local şi în care sunt 
aprobate sumele necesare edificării de parcări acoperite. 
 
 

8.4. Modul de lucru 
 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 
 
1. Stabilirea amplasamentelor unde se pot edifica parcări acoperite 
2. Edificarea parcărilor acoperite 
3. Atribuirea parcărilor acoperite 
4. Încheierea de contracte de asociere cu Asociaţiile de Proprietari pentru administrarea în 
comun a zonei aferente asociaţiei 
4. Urmărirea îndeplinirii atribuţiilor stipulate în contractul de asociere încheiat cu Asociaţiile de 
Proprietari 
5. Prelucrarea datelor 
 
8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 
1. Stabilirea amplasamentelor unde se pot edifica parcări acoperite 

- Depunerea solicitării de către Asociaţia de Proprietari, cu privire la edificarea de parcări 
acoperite în zona de administrare a acesteia, la registratura generală a Municipiului Tg-
Mureş 

- Verificarea de către inspectorii din cadrul BPGRM a amplasamentului solicitat pentru 
edificarea de parcări acoperite din punct de vedere tehnic, (ex. să nu împiedice circulaţia 
auto şi pietonală din zonă, sau pe cea a maşinilor de intervenţie) şi dacă este aprobat 
prin anexele la HCL 199/2009 

- Se solicită Asociaţiilor de proprietari din imediata vecinătate a amplasamentului, în scris, 
un tabel nominal cu cetăţenii care îşi au domiciliul în imobilele respective cu privire la 
acordul acestora pentru edificarea parcărilor acoperite (acord pozitiv din partea a 2/3 
din cetăţeni) 
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2. Edificarea parcărilor acoperite 
- Organizarea procedurilor legale în vederea atribuirii lucrărilor de confecţionare şi 

montare de parcări acoperite pe raza municipiului Tg-Mureş în colaborare cu Serviciul 
de concesionări, închirieri şi respectarea disciplinei contractuale – responsabil cu 
elaborarea documentelor juridice în vederea contractării lucrării 

- În baza contractelor de lucrări se predau amplasamentele, în vederea edificării de 
parcări acoperite în funcţie de vechimea solicitării, amenajările urbanistice din anumite 
zone de cartiere, etc., către executant 

- Urmărirea respectării condiţiilor contractuale privind executarea lucrărilor de edificare a 
parcărilor acoperite 

- Întocmirea proceselor verbale de recepţie parţială a lucrării 
- Se primeşte factura de la firma executantă  
- Se verifică dosarul, situaţia de lucrări care însoţeşte factura 
- Se întocmeşte referatul de plată care se trimite la Municipiul Tg-Mureş pentru 

efectuarea plăţii 
3. Atribuirea parcărilor acoperite   

- Inspectorul din cadrul BPGRM verifică solicitările de parcări acoperite pe baza tabelului 
înaintat de către asociaţiile de proprietari şi stabileşte pe baza criteriilor impuse dacă 
persoanele solicitante îndeplinesc condiţiile de deţinere a unei parcări acoperite 

- Condiţiile de atribuire a parcărilor acoperite: 
1. Persoana solicitantă să nu mai deţină pe domeniul public şi privat al municipiului construcţii 

de tip Garaj sau Parcare acoperită 
2. Persoana solicitantă să deţină şi să aibă înregistrat autoturismul la adresa de domiciliu 
3. Se poate acorda un loc de parcare pe apartament, iar în cazul în care locurile de parcare 

acoperită sunt într-un număr mai mare, asociaţia poate repartiza mai multe parcări 
acoperite pe apartament în baza unor criterii care le stabileşte ulterior 

4. Persoanele solicitante de parcări acoperite să nu aibă debite către Asociaţia de proprietari 
5. Nerespectarea întocmai a procedurii operaționale și a nesoluționării reclamațiilor din partea 

cetățenilor, duce la anularea repartizării parcărilor acoperite și reluarea procedurii de 
repartizare a acestora, în prezența unui inspector din cadrul B.P.G.R.M al S.P.A.D.P. si 
alegerea modalității de repartizarea a acestora, agreată de personalul din cadrul B.P.G.R.M 
al S.P.A.D.P.  

6. Nu se vor repartiza parcări acoperite în funcție de vechimea locatarului la adresa de 
domiciliu. 

7. Pentru persoanele care nu sunt prezente în momentul distribuirii locurilor de parcare, 

tragerea la sorți va fi efectuată de către un inspector din cadrul BPGRM; 

4. Încheierea de contracte de asociere cu Asociaţiile de proprietari 
- Parcările acoperite se predau către Asociaţia de Proprietari, astfel: 

- Se încheie un contract de asociere între Municipiu prin ADP şi Asociaţia de 
proprietari privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente 
blocurilor de locuinţe, dacă nu există deja un astfel de contract de administrare în 
comun a zonei aferente asociaţiei; 
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- Se întocmeşte un proces verbal de predare-primire parcări edificate care se 
anexează la Contractul de asociere cu Asociaţie de proprietari 

- Dacă există un contract de asociere valabil, atunci se întocmeşte un act adiţional la 
contractul de asociere şi un proces verbal de predare-primire parcări pe baza 
acestui act adiţional 

- Asociaţia de proprietari, la rândul ei închiriază fiecare boxă către solicitanţi, încheind un 
proces verbal de predare-primire boxă. Un exemplar din acest proces verbal se 
păstrează la ADP - BPGRM 

5. Urmărirea îndeplinirii atribuţiilor stipulate în contractul de asociere încheiat cu Asociaţiile 
de Proprietari 

- Inspectorul de specialitate din cadrul BPGRM urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor 
stipulate în contractul de asociere încheiat cu Asociaţiile de Proprietari 

- Inspectorul de specialitate propune prelungirea contractelor acolo unde este cazul 
- Inspectorul face propuneri pentru întocmirea, modificarea şi completarea contratului de 

asociere 
6. Prelucrarea datelor 

- Inspectorul de specialitate din cadrul BPGRM introduce datele în format electronic 
referitor la taxe şi acte adiţionale la contractele de asociere în programul Impotax 

- Inspectorul de specialitate din cadrul BPGRM transmite către serviciile date referitoare 
la contractele de asociere cu asociaţiile de proprietari, după cum urmează: Serviciul 
Impozite şi Taxe – comunică noile parcări edificate în vederea impunerii impozitului 
pentru folosinţa terenului, Serviciul de urmărire şi executare silită, persoane fizice şi 
juridice în vederea recuperării debitelor restante 

- Ţine evidenţa introducerii taxei de ocupare a domeniului public cu parcări acoperite 
- Verifică modul de păstrare în timp a documentelor 

 
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 
- Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind activitatea de identificare a 
amplasamentelor, edificarea parcărilor şi încheierea contractelor cu asociaţiile de proprietari
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
 

Nr. 
crt. 

Compartimentul 
(postul) / acţiunea 

(operaţiunea) 
SIRP S 

Reg. 
ADP 

Dir. 
ADP 

Insp. 
coresp. 

Şef 
Serv. 

Insp. 
BPGR

M 
ADP 

Cons. 
Jur. 

Pol. 
locală 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Înregistrare solicitare Î         

 

2.  Repartizează 
solicitare de 

edificare parcare 
acoperită către ADP 

 R        

 

3.  Înregistrează 
solicitare în cadrul 

ADP 
  Î       

 

4.  Repartizare solicitare 
către BPGRM    R      

 

5.  Înregistrează 
solicitarea în cadrul 

BPGRM 
    Î     

 

6.  Repartizare 
solicitarea către 
inspectorul de 

specialitate 

     R    

 

7.  Verifică 
amplasamentul din 

punct de vedere 
tehnic 

      V   

 

8.  Predare 
amplasament către 
executantul lucrării 

de edificare 

       P  

 

9.  Recepţia parţială a 
lucrării 

       R  
 

10.  Întocmeşte 
referatul de plată 

      Î   
 

11.  Predare parcare 
acoperită către 
Asociaţiile de 

proprietari (contract 
sau act adiţional, 

       P  
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Nr. 
crt. 

Compartimentul 
(postul) / acţiunea 

(operaţiunea) 
SIRP S 

Reg. 
ADP 

Dir. 
ADP 

Insp. 
coresp. 

Şef 
Serv. 

Insp. 
BPGR

M 
ADP 

Cons. 
Jur. 

Pol. 
locală 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

proces verbal de 
predare-primire) 

12.  
Viza juridică         V 

 

13.  Urmărirea 
îndeplinirii 

atribuţiilor stipulate 
în contractul de 

asociere încheiat cu 
Asociaţiile de 

Proprietari 

      U   

 

14.  
Prelucrarea datelor       I   

 

15.  Transmite către 
serviciile abilitate 
date referitoare la 

contractele de 
asociere cu 

asociaţiile de 
proprietari 

      T   

 

16.  Ţine evidenţa 
introducerii taxei 

de ocupare a 
domeniului public 

cu parcări 
acoperite 

      Ţ   

 

17.  Verifică modul de 
păstrare în timp a 
documentelor şi 

evidenţa lor 

      V, D   

 

18.  Actualizarea 
legislaţiei activităţii 

procedurale 

        V 

 

19.  Verificare parcări 
edificate ilegal 

         
V 
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10. Anexe, înregistrări , arhivări 

 
Nr. 
anexă 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobă Nr. de 
exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Model 
contract de 
asociere 

DE Director 
ADP 

     

2.  Model proces 
verbal de 
predare-
primire 
parcare 
acoperită 

BPGRM Director 

ADP 

     

3.  Model proces 
verbal de 
predare-
primire 
amplasament 

BPGRM Director 

ADP 

     

4.  Model Act 
adiţional 

BPGRM Director 

ADP 

     

5.  Proces verbal 
de recepţie 
parţială 

BPGRM Director 

ADP 

     

6.  Proces verbal 
de predare 
primire boxă 

BPGRM Director 

ADP 

     

7.  Model referat 
de plată 

BPGRM Director 

ADP 

     

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ 
Serviciul de Administrare a 
Domeniului Public  

Procedura operaţională: 
Edificarea parcărilor acoperite şi 
încheierea de contracte de 
asociere cu Asociaţiile de 
proprietari 

 

Ediţia : I 
Nr. de ex.:2  

Revizia : 1 
Nr. de ex.:  

Biroul Parcări, Garaje şi Ridicări 
de Maşini 

Cod : VI.M.9.1 Pagina 22/34 

Exemplar nr. : 

 

ANEXA NR. 1 
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ANEXA NR. 6 

F-PO-BPGRM-04/06 

 Asociaţia de proprietari nr. ______    Nr. inreg.______________din __________ 
____________________________ 
____________________________ 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
de predare -  primire 

a boxei______ din cadrul parcării acoperite edificată de Municipiul Tg. Mureş 
 
 
Încheiat astăzi ____________ 
Între: 
 
 

Asociaţia de proprietari nr.______, având sediul social în Tg. Mureş, 
____________________________ reprezentată ____________________ preşedinte, în calitate de 
administrator al parcării acoperite edificată de Primăria Tg. Mureş şi dată în administrare asociaţiei, 
conform Contractului de asociere nr._____________________ 

 
şi 
 
 
D-ul(D-na)___________________________________ domiciliat in Tg. 

Mureș_____________________________________ , posesor al actului de identitate _____ seria 
________ nr. _____________, proprietar al autoturismului având numărul de înmatriculare 
__________________, în calitate de chiriaş.  

 
Obiectul: atribuirea parcării acoperite edificate de Municipiul Tg. Mureş în zona 

___________________, boxa nr. _______, în scopul utilizării acesteia pentru parcarea autoturismului 
aflat în proprietatea chiriaşului. 

Durata: Prezentul proces-verbal se încheie pe o perioada de 1 an. 
Drepturile si Obligaţiile părţilor: 
 
Odată cu semnarea prezentului proces-verbal părţile convin asupra următoarelor drepturi şi 

obligaţii: 
1. Boxa nr. ______ este proprietatea Municipiului Tg. Mureş, iar Asociaţia de proprietar  

nr_________ este administrator al acesteia; 
2. Administratorul predă şi chiriaşul preia, în condiţii foarte bune, construcţia aferentă boxei şi 

terenul acesteia; 
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3. Taxa de ocupare domeniu public cu parcare acoperită este stabilită anual prin hotărâri ale 

Consiliului local şi se achită semestrial, în două rate egale, la următoarele date scadente: 15 
martie şi 15 septembrie  

4. Chiriaşul va achita taxa stabilită la administrator, înainte cu cel puţin 3 zile de la data scadentă, 
acesta din urma obligându-se să depună, la rându-i suma respectivă la casieria centrală a 
Municipiului Tg. Mureş; 

5. Pentru neplata taxei la termenele stabilite, se percep penalităţi de întârziere în cuantumul 
stabilit prin hotărâri ale Consiliului local municipal Tg. Mureş; 

6. Taxa, precum şi termenele de plată scadente, se stabilesc anual prin hotărâri ale Consiliului 
local municipal Tg Mureş; 

7. Chiriaşul are obligaţia de a întreţine, în mod corespunzător şi permanent, curăţenia la boxa 
repartizată; 

8. Chiriaşului îi este interzis transferul dreptului de utilizare, către terţe persoane, a boxei 
repartizate; 

9. Chiriaşului îi este interzis să efectueze modificări neautorizate la construcţia aferentă boxei 
repartizată(acoperită, stâlpi susţinere, culoare, etc.); 

10. Administratorul poate retrage dreptul chiriaşului de a utiliza boxa repartizată, în una din 
următoarele condiţii; 

a) neachitarea, de către chiriaş în mod intenţionat şi /sau cu rea credinţă, în totalitate 
sau în parte, la termenele şi în condiţiile legal stabilite, a taxei de atribuire, astfel 
cum este prevăzut la pct. 3-7. 

b) Neîntreţinerea corespunzătoare, de către chiriaş, a locului aferent boxei repartizate; 
c) Efectuarea, de către chiriaş, de modificări neautorizate la construcţia aferentă boxei 

repartizată; 
d) Neefectuarea, de către chiriaş, în timp util a operaţiilor de remediere a oricăror 

deteriorări şi/ sau distrugeri ale construcţiei aferente boxei utilizate, constatate de 
administrator; 

e) Achitarea, cu o întârziere mai mare de două luni, a cotelor de contribuţie lunară la 
cheltuielile asociaţiei; 

f) Nedeţinerea în proprietate a unui autoturism sau lipsa dovezii privind utilizarea de 
către chiriaş, în condiţii legale, a unui autoturism înmatriculat în municipiul Tg. 
Mureş . 
Prezentul proces-verbal conţine 2 (două) pagini şi este încheiat în 3(trei)exemplare, 

unul pentru Asociaţia de proprietari _________(administrator), unul pentru Primăria Tg. 
Mureş şi unul pentru chiriaş. 

 
 
 
 
Asociaţia de proprietari nr_______    Chiriaş, 
 
 
 Preşedinte,          D-nul(D-na)________________ 
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