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  ROMANIA 

JUDEȚUL  NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMȚ 

 
HOTĂRÂRE 

 
            privind modificarea   şi completarea HCL nr. 62 din 27.03.2013   pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu 
plată în oraşul Tîrgu Neamţ pentru operatorul  

S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ. 
 

 Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț; 
 Potrivit prevederilor  art.30 alin (2), art. 63 alin 4, din OUG nr. 195/2002 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice, a 
prevederilor art. 3 alin. (1), lit. i din O.G. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi 
prevederile art. 23, alin. (3) lit. g, pct. i şi art. 24, alin. (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10), 
(11)  din H.G. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local – anexa1. 
  Avand in vedere HCL nr. 62/27.03.2013 – privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul Targu Neamt pentru 
operatorul SC CIVITAS COM SRL Targu Neamt, precum si HCL nr. 153/28.08.2013 , 
HCL nr.99/31.03.2016 şi HCL nr. 225/ 27.10.2017 pentru modificarea si completarea  
Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul Targu 
Neamt pentru operatorul SC CIVITAS COM SRL 

Luând act de  Expunerea de motive  nr. 927 din   09.11.2017  înaintată Adunarea 
Genrală a Societăţii S.C. Civitas Com SRL,  precum și de Raportul de specialitate nr. 20691 
din 21.l1.2017  al Compartimentului  Transporturi  din cadrul Primăriei orașului Tîrgu 
Neamț. 

Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate 
 În  temeiul prevederilor art.36 alin. (1) ,  ale art. 45 alin. (1)  și  art. 115 alin (1) lit. b 
din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;       
       HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1 Aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi functionare a sistemului 
de parcare cu plata ȋn oraşul Tȋrgu Neamț, ȋncepând cu data de 01.12.2017, astfel: 

        ART. 14  lit. A  va avea următorul  conţinut: 
        “Parcările publice cu plată sunt acele spaţii, special semnalizate, destinate 

parcării autovehiculelor pentru care se percep tarife orare de parcare sau care pot fi utilizate 
în baza abonamentelor emise în acest scop. 
                  a)Programul de funcționare al parcãrilor ȋn sistem cu  platã este urmatorul :  
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  1.PARCAREA STADION “ CETATE” 

- de luni pânã vineri, în intervalul orar  08.00-18.00 ; 
         - sambãta şi duminica ȋntre orele 08.00 – 14.00. 
 

         2.PARCARE STRADA ŞTEFAN CEL MARE, PARCARE STRADA MIHAI 
EMINESCU, PARCAREA STRADA PETRU RAREŞ, STRADA MIHAIL 
KOGÃLNICEANU – de la intersecția cu str. Ştefan cel Mare pãnã la BCR, STRADA 
CALISTRAT HOGAS: 
             - de luni pana vineri, în intervalul orar  08.00-18.00 

 
                   3.PARCARE STRADA PLOPULUI ŞI ĨN JURUL PIEŢEI 
AGROALIMENTARA : 
             - de luni pana vineri, în intervalul orar  08.00-18.00 
                - sambata si duminica intre orele 08.00 – 14.00 “ 

 
          Art.2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare şi funcționare al 
sistemului de parcare cu plata ȋn oraşul Tȋrgu Neamț  rãman nemodificate.. 
 

  Art.3 Conducerea executivă a societăţii va lua toate măsurile potrivit competenţelor 
sale pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
           Art.4 Secretarul oraşului Tȋrgu Neamț va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotãrâri instituțiilor şi persoanelor intersate. 
  
 
Nr.__345_____ 
din  24.11.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Rucsăndescu Ion 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                   Secretar oraş, 
                                    Cons.jur. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 
Prezenţi: 
Pentru: 
Împotrivă: 
Abţineri:     
 
 
 
 


