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ART. 28  
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională şi după caz, cu lipire de 

colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, precum şi cu ridicarea sau blocarea 

autovehiculelor cu plata contravalorii prestaţiei efectuate, următoarele fapte:  

a) Oprirea şi staţionarea vehiculelor pe zone şi spaţii verzi, parcuri, spaţii şi locuri de joacă pentru 

copii;  

b) Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe trotuare, piste obligatorii pentru pietoni si / sau 

biciclisti, scuaruri, insule de dirijare a circulatiei, în alveole si în statiile mijloacelor de 

transport în comun  

c) Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi, 

şi căile de acces ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate 

corespunzător;  

d) Parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea 

duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor;  

e) Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără avizul Comisiei de 

Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi semnalizarea acestora cu altfel de 

însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate de Comisia de Circulaţie din cadrul 

Primăriei Municipiului Timişoara;  

f) Circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor în zona: Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii, Piaţa Traian, 

strada Alba Iulia, strada Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi strada Aurel Vlaicu), fără avizul 

Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;  

g) Executarea de marcaje stradale de către persoanele neautorizate şi fără acordul Comisiei de 

Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;  

h) Nerespectarea graficelor de execuţie a lucrărilor aprobate de Comisia de Circulaţie a 

Municipiului Timişoara, pentru lucrările pe domeniul public;  

i) Nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor conform planurilor de semnalizare avizate de 

Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, efectuate pe drumurile 

publice ale Municipiului Timişoara;  

j) utilizarea şi montarea indicatoarelor rutiere altele decât cele conforme legislaţiei în vigoare şi 

fără a purta inscripţionată denumirea societăţii care le montează.  

k)
1
 Parcarea dezordonată în locurile special amenajate dacă prin aceasta se încalcă 

marcajele ce delimitează locurile de parcare; 

l)
1
 Staţionarea taxiurilor în vederea preluării clienţilor în afara locurilor special amenajate şi 

semnalizate; 

m)
1
 Oprirea şi staţionarea voluntară a autovehiculelor pe trotuare, piste obligatorii pentru 

biciclişti şi/sau pietoni, scuaruri, insule de dirijare a circulaţiei, cu excepţia zonelor marcate şi 

semnalizate corespunzător. 
 

(2) Amenda contravenţională pentru nerespectarea prevederilor:  

- art.28 literile a), b), c), d), f), h), i), j) este cuprinsă între 500 – 1000 pentru persoanele fizice şi 

1000- 2000 pentru persoanele juridice;  

- art.28 literile e), g), este cuprinsă între 800 – 1500 pentru persoanele fizice şi 1500- 2000 

pentru persoanele juridice; 

-art. 28 lit. k) este cuprinsă între 600-1200 lei pentru persoanele fizice şi 1500-2000 lei 

pentru persoanele juridice;
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- art. 28 lit. l) este cuprinsă între 250-500 lei;
1
 

- art.28 lit. m) este cuprinsă între 600-1200 lei pentru persoane fizice şi 1500 – 2000 lei pentru 

persoane juridice.
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 Introdus prin HCL 206/2009 


