
                                                                                                 
 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
NR. 120328/19.09.2012 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                             Se aprobă 
                                                                               Viceprimar, 

                                                                               Florentin Tudor 
 
 

RAPORT 
 

 Prin adresa înregistrată sub nr.53/13.09.2012 la Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
dl. consilier Stefârţă Emilian, dl. consilier Albăstroiu Gheorghe şi dl.consilier Radu Marin Traian 
au iniţiat un proiect de hotărâre având ca obiect modificarea art.2,  şi art.3 din Regulamentul de 
acces al vehiculelor in Parcul Romanescu aprobat prin Hotarărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 217/2005, acestea urmând să aibă urmatorul conţinut: 
 Art.2 Accesul in Parcul Nicolae Romanescu, în condiţiile respectării prezentului 
Regulament, este permis pentru următoarele tipuri de vehicule:  
 (1)Vehiculele folosite in scopul aprovizionării societăţilor care desfăşoară activităţi  în 
incinta parcului şi anume: 

1.1. vehicule folosite în scopul aprovizionării societăţilor care desfăşoară 
activităţi comerciale în incinta parcului; 

1.2. vehicule folosite în scopul aprovizionării societăţilor de alimentaţie 
publică care îşi desfăşoară activităţi comerciale în incinta parcului. 

     (2) Vehicule folosite pentru transporturi necesare desfăşurării unor activităţi socio-culturale, 
sau sportive pe velodrom, hipodrom sau alte locaţii din incinta parcului, aprobate de Primăria 
Municipiului Craiova. 
      (3) Vehiculele folosite pentru transporturi necesare întreţinerii curăţeniei, executării de lucrări 
de amenajare a parcului, a grădinii zoologice din incinta acestuia, precum şi pentru întreţinerea şi 
intervenţii la reţelele de utilităţi din parc. 
  (4) Vehiculele aparţinând Consiliului Local al municipiului Craiova, Primăriei Municipiului 
Craiova, Consiliului Judeţean şi Prefectura Dolj, aflate în interes de serviciu. 
  (5) Vehiculele aparţinând Poliţiei, Poliţiei Locale, Jandarmeriei, Pompierilor şi Serviciului de 
Ambulanţă, aflate în misiune. 
     (6) Biciclete. 
 Art.3.Accesul vehiculelor în parc se face numai în zilele şi intervalul orar stabilit de 
Primaria Municipiului Craiova, cu excepţia celor prevazute la art.2 alin.1.1 care vor avea acces 
liber de 4 ori pe zi, iar cele prevăzute la alin.3, 4, 5, vor avea acces liber permis ori de cate ori este 
nevoie. 
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 Fundamentarea prezintă deficienţe sub aspectul fondului şi nu poate fi promovat un proiect 
de hotărâre având ca obiect intrarea gratuita in parc a vehiculelor apartinand societatilor care 
desfasoara activitati comerciale in parc , fără existenţa oportunităţii şi legalităţii. 
 Oportunitatea este definită ca fiind dreptul de apreciere de care se bucura administratia 
publica in activitatea de organizare si de executare in concret a legilor, urmarindu-se asigurarea 
concordantei intre normele juridice si necesitatile in continua transformare ale societatii. 
 Limitele dreptului de apreciere de care se bucura administratia publica sunt stabilite chiar 
de lege, iar depasirea acestor limite atrage nevalabilitatea actului emis, el devenind nelegal. 
  Referitor la permiterea accesului gratuit pentru vehiculele apartinând societăţilor 
comerciale care desfăşoară activităţi comerciale în incinta parcului, considerăm că acest fapt nu 
este oportun din următoarele consirente: 

− Folosirea aleilor pietonale pentru trafic auto ar duce la deteriorarea acestora, care 
necesită alocare de fonduri pentru reparaţia acestora. 

− Societăţile comerciale care ar urma sa beneficieze de acces gratuit pentru vehicule, îşi 
desfăşoara activitatea în spaţii comerciale care nu sunt în proprietatea municipiului 
Craiova, sumele achitate de acestea în schimbul utilizării acestor spaţii se fac venit al 
proprietarilor. 

−  De asemenea societăţile care desfăşoară activităţi  în incinta parcului nu plătesc 
Municipiului Craiova nici un fel de redevenţă sau chirie pentru terenul pe care sunt 
edificate construcţiile. 

− Referitor la permiterea accesului fără respectarea unui program orar nu se justifică dat 
fiind faptul că actualul program stabilit este destul de permisiv şi anume – luni – vineri 
între orele 6-11 şi 19-23, iar sâmbată şi duminică intre orele 6-9 şi 21-24 

 Principiul legalităţii, un principiu de bază al regimului juridic al actelor administrative, 
având o consacrare constituţională (art.21 şi 52 din Constituţia României, revizuită) şi un suport 
legal (art.7 alin.1 al Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ etc.).  

Aceasta conditie de valabilitate a actului administrativ presupune conformitatea 
continutului său cu ipoteza, dispozitia si sanctiunea normelor juridice. 

Astfel pentru a fi valabil un act administrativ trebuie sa fie conform atat legii, cat si actelor 
administrative normative cu forta juridica superioara. 
 Faţă de cele expuse avizăm nefavorabil şi propunem respingerea  proiectul de hotărâre 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2005, prin care s-a 
aprobat Regulamentul de acces al vehiculelor in Parcul Romanescu. 
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