SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN
Str. AleeaSerelor Nr. 2
Fax: +40 262 226 407
430233, Baia Mare, România
Email: spaumbm@yahoo.co.uk
Telefon: +40 262 225 773 www.baiamare.ro

Nr.4864 /10.11.2021
APOBAT
Director general
Ghețe Eleonora

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea prețului

tichetelor și abonamentelor pentru parcările publice cu plată percepute de Serviciul
Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2022
Având în vedere prevederile art.67, alin 1, lit b din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale,
în care se aratăcăFinanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigură din
venituri proprii şisubvenţii acordate de la bugetul local, precum şi prevederile art.68 alin 2, conform
caruia „Veniturile proprii ale bugetelor instituţiilor publice, finanţate potrivit art.67, alin (1), lit.b si c,
provin din prestări sevicii, chirii, (...),
In art. 30, alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare, s-a prevazut în mod expres că „Pentru funcţionarea unor servicii publice
locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţeneşi Consiliul General
al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxele speciale”.
In acest sens, conform art. 30 alin. 2) din Legea nr. 273/2006 cuantumul taxelor speciale se stabileşte
anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate
pentru înfiinţarea unor servicii publice de interes local, precum şi pentru finanțarea cheltuielilor
curente de întreţinereşifuncţionare a acestor servicii.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.P.A.U. Baia Mare – aprobat prin HCL nr.
362/2020, a fost menținut în portofoliul propriu amenajarea, întreținerea și exploatarea parcărilor
publice cu plată din municipiul Baia Mare.

I). În privința parcărilor publice cu plată, cetățenii au posibilitatea să-și achiziționeze
sau să achite tariful pentru tichete de parcare pentru 30 min., 60 min., 120 min. și pentru o zi
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pentru utilizarea parcărilor publice cu plată , sau abonamente pentru un an respectiv pentru o
lună, valoarea acestora fiind prevăzută în Anexa nr.1.
II). Pentru o mai bună gestionare atât aregimuluiparcărilorpublice cu plată, precum și
pentru o eficientizare a veniturilor realizate din exploatarea parcărilor publice, propunem
încasarea tichetelor și abonamentelor de parcare pentru parcările publice cu plată la Serviciul
Public Ambient Urban Baia Mare,prin abonamente şi tichete, parcometre şi SMS stabilite
pentru parcările publice cu plată, pentruanul calendaristic 2022.
III).Propunem menținerea în același cuantum valoric și pentru anul 2022 a
abonamentului anual de parcare valabil pentru întreg anul 2022 pentru utilizarea parcărilor
publice cu plată, la valoarea de 100 lei/an, conform cu Anexa 1.
S-a determinat prin analiza nivelului de încasări anuale,în mod comparativ cu anii în care au
fost stabilite majorări de prețuri ale abonamentelor de parcare, că în anii cu prețuri majorate
s-a încasat anual o sumă totală mai redusă decât cea încasată în anii în care prețul
abonamentelor de parcare a rămas neschimbat.
Propunem menținerea în același cuantum valoric și pentru anul 2022, similar cu nivelul de
taxare stabilit pentru anul 2021, aprețului pentru achiziționarea de abonamentelunare,la
valoarea de 50 lei/lună pentru utilizarea parcărilor publice cu plată.
Propunem pentru anul 2022 majorarea prețului tichetelor de parcare achitate prin SMS
conform actualizării de curs valutar, pentru parcările publice cu platăpentru 30 min., 60 min.,
120 min. și pentru o zi, conform cu Anexa nr.1.
Propunem pentru anul 2022majorarea taxei de întreținere parcare taximetru de la 150 lei/an la
200 lei/an, conform cu Anexa nr.1.
Justificarea acesteipropuneri de majorare de preț, constă în faptul că raportat la noile condiții
economice existente, nivelul costurilor suportate de către SPAU Baia Mare pentru
gestionarea și întreținerea acestor parcări de taximetre a crescut în mod substanțial. Astfel
costurile suportate de către SPAU Baia Mare au crescut atât din cauza majorării tarifelor
pentru utilităti cu peste 45 %, la care se adaugă și creșterile de prețuri din piața de profil
pentrumaterialele, substanțele și consumabilele necesare activității de întreținere și marcare
aperimetrelor cu destinația de parcări, dar și creșterile semnificative de prețuri la carburanți,
resursă care constituie o componentă esențială pentru activitatea SPAU Baia Mare.
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Ţinând seama de necesitatea stabilirii unor tarife reglementate în mod punctual pentru
serviciile prestate,armonizate și actualizate raportat la condițiile specifice existente pentru
anul 2022 pentru folosirea parcărilor publice, propunem spre aprobare Proiectul de Hotarare
privind prețul tichetelor și abonamentelor pentru parcările publice cu plată percepute de
Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2022.
Sef Serviciu Transport
MureșanTerciziu
Vizat pentru legalitate
Consilier juridic
Gâta – Popescu Ciprian
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