
 
Primăria orașului Tîrgu Neamț        Vizat 
Compartiment Transporturi            Primar 
Nr. 9899 din  12.07.2018         Vasilică Harpa 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
Pentru  modificarea   anexei nr. 2 : ”Regulamentul privind funcţionarea parcărilor cu 
plată, respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul 

Tîrgu Neamţ ”, la HCL nr. 116 din 31.05.2018. 
 
 

        Potrivit dispoziţiilor 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. 
       Tinînd cont de adresa nr. 9218  din 29.06.2018 venită din partea SC Civitas 
Com SRL,  prin care se înaintează Hotărârea AGA  nr. 12 din 27.06.2018, precum şi 
Epunerea de motive nr. 460 din 27.06.2018 ale  S.C Civitas Com  SRL,   prin care se  
solicită modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de 
parcare cu plată în oraşul Tîrgu neamţ, începând cu data de 01.08.2018 
    Prin urmare, propunem Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț spre analiză 
, dezbatere și  aprobare Proiectul de Hotărâre pentru  modificarea   anexei nr. 2 : 
”Regulamentul privind funcţionarea parcărilor cu plată, respectiv de amenajare, 
organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ ”, la HCL nr. 
116 din 31.05.2018. 
.     
   
 
          Intocmit,             
           Ing. Cezar Nicolae Cojocariu                      
  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
  ROMANIA 

JUDEȚUL  NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

 
  PROIECT 

HOTĂRÂRE 
Pentru  modificarea   anexei nr. 2 : ”Regulamentul privind funcţionarea parcărilor cu 
plată, respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul 

Tîrgu Neamţ ”, la HCL nr. 116 din 31.05.2018. 
 

 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. 

Luând act de  Expunerea de motive  nr. 460 din   27.06.2018  înaintată de Adunarea 
Generală a Societăţii S.C. Civitas Com SRL,  precum și de Raportul de specialitate nr. 9899 
din 12.07.2018  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 Regulamentul privind funcţionarea parcărilor cu plată, 
respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu 
Neamţ, incepând cu data de 01.08.2018 , astfel: 
 
          ART. 14  lit. a) va avea urmatorul continut: 
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 functionare a parcarilor in sistem de plata este urmatorul :  



                     1. PARCAREA STADION “ CETATE”: 
      - de luni pana duminica intre orele 08.00 – 20.00 . 
                     2.  PARCARE STRADA STEFAN CEL MARE, PARCARE STRADA 
MIHAI EMINESCU, STRADA MIHAIL KOGALNICEANU – de la intersectia cu str. 
Stefan cel Mare pana la BCR, STRADA CALISTRAT HOGAS: 

 
 
- de luni pana vineri, în intervalul orar  08.00-18.00 

                      3. PARCARE STRADA PLOPULUI SI IN JURUL PIETEI 
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 si functionare al 
sistemului de parcare cu plata in orasul Targu Neamt – raman nemodificate.. 

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

 
Adunarea Generală a Societăţii                Avizat legalitate 
           Secretar oraş 
Acsintoae Ana  - consilier loca  _________              Jr. Ţuţu Ion 
 
Dron Vasile – consilier local    __________ 
 
Bors Paul  - consilier local        __________ 
        
 








