
1 
 

Extras din HCL 172/2019 
 

CONDIȚII OBLIGATORII: 

 
Art. 1. Pentru persoanele fizice: 

a) domiciliul stabil în orașul Sinaia cu mențiunea că locul de parcare solicitat să fie amplasat în 

proximitatea solicitantului (copie CI/BI); 

Sau 

b) reședință în orașul Sinaia (copie CI/BI cu mențiunea “stabilit reședința în orașul Sinaia” în termen 

de valabilitate); 

c) dovada proprietății unui autovehicul aflat în circulație (copie certificat înmatriculare auto cu ITP 

valabilă); 

d) dovada posesiei unui autovehicul (copie proces verbal de predare-primire și contract de muncă 

pentru autovehicule de serviciu sau dovada că autovehiculul face obiectul unui contract de leasing); 

e) dovada dreptului de a conduce un autovehicul pe drumurile publice (copie permis de conducere); 

f) cerere scrisă (cerere tip); 

g) dovada achitării impozitelor și taxelor către bugetul local la zi (verificare internă). 

 

Art. 2. Pentru persoanele juridice, altele decât unitățile de cazare și alimentație publică:  

a)   dovada proprietății unui autovehicul (copie talon); 

b)   copie CUI; 

c)   dovada achitării impozitelor către bugetul  local la zi (verificare internă); 

d)  dovada că solicitantul este administratorul firmei și că acesta are domiciliul stabil acolo unde este 

solicitat locul de parcare 

e)   cerere scrisă (cerere tip). 

 

CATEGORII DE PRIORITATE: 

 
Eliberarea abonamentelor de parcare se va oferi doar deținătorilor de permis de conducere categoria 

B, după următoarele categorii de prioritate: 

● Categoria 1 de prioritate: 

a) persoane cu domiciliul stabil în orașul Sinaia; 

b) persoane ce fac dovada proprietății unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu a 

solicitantului; 

● Categoria 2 de prioritate: 

a) persoane cu domiciliul stabil în orașul Sinaia; 

b) persoane ce fac dovada posesiei unui autovehicul de serviciu sau care dețin un autovehicul  în 

baza unui contract de leasing; 

● Categoria 3 de prioritate: 

a) persoane cu domiciliul stabil în orașul Sinaia; 

b) persoane ce dețin a 2-a mașină în proprietate înmatriculat la adresa de domiciliu a solicitantului; 

● Categoria 4 de prioritate: 

a) persoane care și-au stabilit reședința în orașul Sinaia; 

b) persoane ce fac dovada proprietății unui autovehicul aflat în circulație; 

● Categoria 5 de prioritate: 

a) persoane care și-au stabilit reședința în orașul Sinaia; 

b) persoane ce fac dovada posesiei unui autovehicul de serviciu sau care dețin un autovehicul  în 

baza unui contract de leasing; 

 

Prioritatea acordării abonamentelor de parcare se face conform categoriilor de prioritate menționate 

anterior, astfel:  

1) persoane fizice;  

2) persoane juridice. 



2 
 

În situație în care doi solicitanți îndeplinesc cumulativ aceleași criterii de prioritate și solicită 

același loc de parcare, prioritate va avea cel care a depus primul cererea de eliberare 

abonament parcare rezidențială.  

 

Eliberarea de abonamente se face astfel: 

a) în funcție de numărul de locuri de parcare existente și marcate pentru fiecare zonă / cartier; 

b) maxim 2 locuri de parcare/ unitate locativă, 

c) cu dovada achitării sumei aferente perioadei de valabilitate a abonamentului (copie chitanță).  

  

Persoanele care intră sub incidența legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, au prioritate în acordarea abonamentelor de parcare rezidențială și 

beneficiază de acestea în mod gratuit. 

 

TAXA ANUALĂ pentru abonamentele de parcare rezidențială sunt:  

A. persoanele fizice:  

a) pentru solicitanții care se încadrează în categoriile 1 și 2 de prioritate, pentru o valabilitate a 

abonamentului de 12 luni suma de: 150 lei inclusiv TVA, 

b) pentru solicitanții care se încadrează în categoria 3 de prioritate, pentru o valabilitate a 

abonamentului de 12 luni suma de: 200 lei inclusiv TVA, 

c) pentru solicitanții care se încadrează în categoriile 4 și 5 de prioritate, pentru o valabilitate a 

abonamentului de 12 luni suma de: 300 lei inclusiv TVA, 

d) solicitanții – posesori de autovehicule hybrid – beneficiază de o reducere de 50% din tariful 

aferent categoriei la care se încadrează, 

e) solicitanții – posesori de autovehicule electrice – beneficiază de reducere de 100% din tariful 

aferent categoriei la care se încadrează. 

 

B. persoanele juridice:  

a) pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni, pentru societăți cu sediul social în Sinaia, suma 

de: 500 lei plus TVA 

b) pentru o valabilitate a abonamentului de 12 luni, pentru societăți cu sediul social în alte localități, 

suma de: 800 lei plus TVA 

 

Pe site-ul Primăriei Sinaia (http://www.primaria-sinaia.ro/) găsiți la secțiunea Utile - Documente 

Online – Departamentul de Politici Publice, modelele de cereri de abonament, pe care le puteți 

descărca. Documentele pot fi transmise electronic pe adresa de e-mail: parcari@primaria-sinaia.ro 

sau pot fi depuse la sediul Primăriei orașului Sinaia, la registratură, în perioada 1-30 noiembrie 2019. 

Cererea va fi înregistrată doar dacă este însoțită de toate documentele solicitate (conform 

condițiilor de la art.1 sau art. 2). 

 

 


