AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MARAMUREȘ
Maramures Airport

Regulament de organizare și funcționare a parcării publice din incinta
R.A “AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ”
1. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toti utilizatorii
parcării publice RA “AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ”
(denumit in continuare AIMM), situată în loc. Tăuții Măgherăuș, str. 66, nr. 22,
jud. Maramures
2. În incinta parcării se aplica prevederile prevăzute de legislația română care
reglementează circulația autovehiculelor pe drumurile publice: Codul rutier,
respectiv Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice.
3. AIMM își rezervă dreptul de a delimita anumite zone în incinta parcării, pentru
asigurarea locurilor de parcare pentru autovehiculele regiei sau ale angajatilor
AIMM si pentru instituțiile care-si desfasoara activitatea in incinta AIMM.
4. Accesul auto în parcare este gratuit și nu presupune achitarea vreunui tarif de
parcare, iar paza autovehiculelor pe durata staționării nu este asigurată.
5. Numărul de locuri de parcare este limitat și nu se pot face rezervări.
6. Conducătorii auto au obligația de a respecta semnele și marcajele rutiere din
parcare cu privire la parcarea autovehiculelor. Viteza maxima de deplasare in
parcare este de 5 km/h.
7. Programul de funcţionare a parcării este de 24 de ore/zi, 7 zile/săptămână.
8. Durata maximă de staţionare este de 15 (cincisprezece) zile consecutive;
AIMM are dreptul de a bloca temporar autovehiculul şi ulterior decide
ridicarea autovehiculului şi depozitarea acestuia într-un alt loc, dacă la
expirarea celor 15 zile, autovehiculul nu este preluat de către proprietar.
AIMM va putea sesiza organele competente, privind vehiculul fără stăpân sau
abandonat, așa cum sunt acestea definite la art.2 al Legii nr. 421/2002
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modificată și completată prin Legea nr. 309/2006 privind regimul juridic al
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului
ori al unităților administrativ teritoriale:
9. Toate cheltuielile aferente parcării, transportului şi depozitării autovehiculului,
în alt loc agreat de AIMM vor fi recuperate de la proprietarul autovehiculului.
Până la momentul plăţii integrale a acestor sume, AIMM este beneficiarul
dreptului de retenţie asupra autoturismului respectiv.
10. În funcţie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situaţii
excepţionale, AIMM poate restricţiona temporar accesul în incinta parcării;
11. AIMM este exonerat de orice răspundere pentru:
-

daunele provocate de nerespectarea marcajelor si indicatoarelor rutiere;

-

daunele provocate de situația nepăstrării distanței minime dintre
autovehicule ori a nerespectării procedurii de intrare / ieșire;

-

accidente rutiere, deteriorări sau avarii ale autovehiculelor;

-

prelungirea timpului de utilizare a parcărilor datorată decalării orelor de
decolare / aterizare a aeronavelor;

-

în caz de furt al unor bunuri sau autovehicule pe durata staționarii în
parcare;

-

daune,

pagube

sau

pierderi

provocate

ca

urmare

a

asigurării

necorespunzătoare a autovehiculelor (în sensul închiderii ușilor, capotelor
motor si portbagajului, a geamurilor, trapei, busonului rezervor etc.), pe
durata stationarii în parcare.
12. Este interzis pe teritoriul parcării AIMM :
-

accesul autovehiculelor cu remorcă;

-

desfăşurarea activităţilor de transport de către persoane neautorizate,
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
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-

utilizarea abuzivă şi nejustificată a claxonului;

-

parcarea autovehiculelor în afara zonelor marcate ca şi locuri de parcare;

-

parcarea autovehiculelor pe căile de acces aferente parcării;

-

circulaţia pe contrasens;

-

descărcarea de deşeuri de orice tip;

-

poluarea cu substanţe inflamabile sau periculoase;

-

distrugerea vegetaţiei existente şi a spaţiilor verzi;

-

ocuparea abuzivă a locurilor rezervate persoanelor cu mobilitate redusă
(PRM), marcate corespunzător;

-

ocuparea abuzivă a locurilor rezervate autovehiculelor tip TAXI, marcate
corespunzător;

-

lăsarea în autovehicule a copiilor nesupravegheaţi, a animalelor de
companie, a substanţelor inflamabile, obiectelor de valoare sau periculoase;

-

efectuarea în parcare a reparaţiilor sau orice alte activităţi de mentenanţă
auto (ex. schimb de ulei sau antigel, alimentarea cu combustibil, golire
scrumieră sau deşeuri de orice natură);

-

abandonarea sau lăsarea nesupravegheată în incinta parcărilor a diferitelor
obiecte precum genţi, bagaje sau colete;

-

circulaţia persoanelor prin zona barierelor, respectiv spaţiul de acces / ieşire
a autovehiculelor în / din parcare. Accesul în parcare şi ieşirea din aceasta a
pietonilor se va face folosind trecerile de pietoni special marcate;

13. Aeroportul nu îsi asumă în niciun fel responsabilitatea civilă, administrativă
sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor, pentru
bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi,
incendii, precum si pentru orice fel de daune cauzate de pasageri sau de terțe
persoane, autovehiculelor aflate în parcare.
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14. În situația în care un utilizator al parcărilor provoacă o daună materială AIMM
(deteriorare de echipamente, distrugere, descompletare, poluare, descărcare de
deșeuri etc.), contravaloarea materialelor, a echipamentelor și a manoperei
necesare restabilirii situației inițiale va fi recuperată de la acesta pe baza unui
deviz de lucrări.
15. Înregistrările video nu sunt disponibile publicului, ele vor fi puse la dispoziția
doar a organelor abilitate la solicitarea acestora. Camerele de supraveghere
instalate în parcare sunt destinate exclusiv supravegherii traficului rutier si
fluxurilor de autovehicule. Precizăm că nu toate zonele aferente parcării
publice sunt supravegheate video.
16. Serviciul Transport la si de la aeroport (rent a car, taxi, transport in comun,
transfer) este asigurat de companii specializate. Lista actualizata a companiilor
si datele de contact a acestora se regaseste pe site-ul AIMM: https://aimm.eu
17. Eventualele nereguli/ sesizări legate de serviciile de parcare vor fi notificate la
următoarea adresa de email: office@aimm.eu, sau la urmatoarele numere de
telefon: +40 262 293 444, +40 262 222 245, respectiv fax: 0262 22 33 94.
18. Prin accesarea parcării AIMM, conducătorul autovehiculului accepta și se
obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.
19.Prezentul Regulament este adus la cunoștință publicului prin afișare la sediul
AIMM sau poate fi accesat pe site-ul ul AIMM: https://aimm.eu,
20.Organele abilitate vor aplica sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare în
cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament.

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a parcării publice din incinta R.A
“AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ” a fost aprobat prin Hotărârea
Consiliului de Administrație nr. 12 din 04.08.2021.
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