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RAPORT DE SPECIALITATE
Pentru modificarea taxei în parcările cu plată din oraşul Târgu -Neamţ
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 reglementărilorcadru 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. 4733 din 01.04.2019 venită din partea SC Civitas
Com SRL, prin care se înaintează Hotărârea AGA nr. 5 din 1.04.2019, Epunerea de
motive nr. 225 din 01.04.2019 precum şi Memoriul Justificativ nr. 220 din 01.04.2019,
prin care se solicită modificarea taxei de parcare în parcările cu plată din oraşul
Târgu - Neamţ
Prin urmare, propunem Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț spre analiză
, dezbatere și aprobare Proiectul de Hotărâre Pentru modificarea taxei în parcările
cu plată din oraşul Târgu -Neamţ
.
Copartiment Transporturi
Ing. Cezar Nicolae Cojocariu

Serviciul Juridic

ROMANIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ
PROIECT
HOTĂRÂRE
Pentru modificarea taxei în parcările cu plată din oraşul Târgu- Neamţ
Consiliul local al orașului Târgu -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. 225 din 01.04.2019 înaintată de Adunarea
Generală a Societăţii S.C. Civitas Com SRL, precum și de Raportul de specialitate nr. 5810
din 01.04.2019 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 Se aprobă modificarea taxei în parcările cu plată din oraşul Târgu-Neamt ,
astfel:
Art 15 lit. B si C - va avea urmatorul continut:
ART. 15 Regulile si taxele aplicabile pentru modalitatile de plata enumerate la art.14 sunt
urmatoarele:
B. TAXE SI MODALITATI DE PLATA PARCARI
Alin 1.
1. Plata taxei orare: 1.5 lei /ora. Plata taxei orare in Parcarea Stadion Cetate – 2 lei/ora
pentru autoturisme, 5 lei/ora microbuz si 10 lei/ora autocar.
2. Abonament:
- zi - 8 lei,
- lunar – persoane fizice - 60 lei si persoane juridice – 70 lei

- trimestrial – persoane fizice - 140 lei si persoane juridice - 170 lei
- anual – persoane fizice – 500 lei si persoane juridice – 600 lei.
3. Deblocare autovehicul - 50 lei + 20 lei/zi retinere dispozitiv blocare.
4. In condiţiile utilizării taxării prin telefonia mobilă utilizând numere scurte cu
microplată, astfel:
1. Plata parcarii prin SMS pentru 1 ora in Târgu Neamt
Se trimite SMS la numarul scurt 7420 cu textul:
431 NR. MASINA
Tarif 0.35 euro + TVA
Soferul primeste un SMS de confirmare de tipul:
“Ati parcat masina NT01ABC pentru 1 ora in Târgu Neamt. Plata expira la 1.08.2016
ora 12:20.”
2. Plata parcarii prin SMS pentru 1 zi (sau 24h) in Târgu Neamt
Se trimite SMS la numarul scurt 7420 cu textul:
430 NR. MASINA
tarif 2.00 euro + TVA
Soferul primeste un SMS de confirmare de tipul:
“Ati parcat masina NT01ABC pentru 1 zi in Târgu Neamt. Plata expira la 1.08.2016
23:59.”
Vor fi recepționate și taxate toate SMS-urile de forma 430 NR. MASINA transmise
indiferent de zi și de oră, iar parcarea în Târgu Neamț se va considera plătită pentru 24 de
ore din momentul confirmării SMS-ului transmis de către Sistemul TPARK.
SMS-ul de comandă este gratuit pentru clienții Digi Mobil, Telekom și Vodafone și se
taxează suplimentar cu 0.05 euro + TVA pentru clienții Orange.
Alin 2.
1 . Toate tarifele includ TVA.
2. Tariful minim de plata este de 0.75 lei pentru ½ ora,respectiv 1 leu pentru ½ ora in
Parcarea Stadion Cetate.
3. In cazul abonamentelor cu valabilitate pe mai multe luni, tariful se calculeaza inmultind
numarul de luni cu tariful pentru o luna, la care se aplica o reducere procentuala egala cu
numarul de luni de abonament.
4. Abonamentele sunt valabile numai daca sunt afisate in mod vizibil pe bordul
autovehicului parcat. “
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
Acsintoae Ana - consilier loca _________
Dron Vasile – consilier local __________
Bors Paul - consilier local
__________

Avizat legalitate
Secretar oraş
c.j. Sabin Isabela
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NR.

220/01.04.2019

MEMORIU JUSTIFICATIV privind
modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare
cu plata in orasul Targu Neamt

Subscrisa SC CIVITAS COM SRL, cu sediul in strada Mihai Eminescu, nr. 8 A, Tirgu Neamt, judetul
Neamt, inmatriculata la Registrul Comertului Neamt, sub nr. J 27/538/1997, avand cod unic de
inregistrare – RO 9845831, avand ca asociat unic – Orasul Targu Neamt , reprezentata de domnul
Ungurianu Ionel – director, in calitate de operator al parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt , va
face cunoscut, faptul ca , nivelul investitiilor pentru serviciul parcari cu plata in perioada 2013-2019 a
fost :
Nr.
Denumire mijloc fix si obiect de inventar
Crt.
1. Distribuitor tichete parcare – 17 bucăţi
2. Sistem de acces cu barieră – 2 bucăţi
3. Autoturism Opel Agila
4. Maşină marcaj rutier
5. Panouri indicatoare
6. Rotopercutor Makita
7. Generator sudură
8. Roată măsurat
9. Dispozitiv blocare roţi
10. Betonieră
11. Cărucioare distribuire vopsea
12. Conuri reflectorizante
13. Indicatoare + stâlpi susţinere
14. Alte obiecte de inventar
TOTAL

Valoarea
336563
20490
14012
55309
9331
4000
6700
500
7898
1080
700
800
5800
6000
469183

Totodata, vaprecizamfaptulca, pentrurealizareainvestitiilor –privitoare la achizitionarea de
distribuitoareticheteparcare – subscrisa, SC CIVITAS COM SRL a contractat in anul 2013 un
credit in valoarede 228000 lei - credit ce s-a finalizat in 01.08.2018 .Aferentacestui credit sau achitatdobanzi in valoare de 46000lei .
In lunadecembrie 2018 – s-a achizitionat in sistem leasing autoturismul DACIA SANDERO – in
cuantum de 48988.44 lei .

S. C. “CIVITAS COM” S.R.L.
RO 615200 Tîrgu-Neamţ, b-dul Mihai Eminescu, nr. 8A , judeţul Neamţ
CUI – RO 9845831, ORC Neamţ J27/538/1997, tel/fax 0233-790 943

In decursulcelorsaseani de activitate a administrariiparcarilor cu plata , SC CIVITAS COM SRL a
achitatcatreOrasulTarguNeamt – o redeventa in valoare de 281524 lei siimpozitpentruterenuri – in
suma de 53000 lei, a inregistratcheltuieli de naturasalariala – in valoare de 820433 lei – in valoare
de 75800 lei .
Tinandseama de celeprezentate, solicitam , pentru a aveaposibilitateamajorariiveniturileceprovin
din exploatareaparcarilorcu plata, modificareatarifului de deblocare de la 30 de lei la 50 lei ,
precumsi a tarifului de retinere a blocatorului de la 7.5 lei/zi la 20 lei/zi.
Totodata,
solicitampentruParcareaStadionCetate
,
undetarifulorar
leu/orapentruautoturismsi 5 lei /oraautocar – modificareaacestora
lei/orapentruautoturisme, 5 lei/oramicrobuzsi 10 lei/oraautocar.

Director – Ungurianu Ionel

Contabil-sef – CosmaLuminita
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