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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

Pentru  modificarea  taxei de deblocare în parcările de reşedinţă 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 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. 4732  din 01.04.2019 venită din partea SC Civitas 
Com SRL,  prin care se înaintează Hotărârea AGA  nr. 6 din 01.04.2019, Epunerea de 
motive nr. 226 din 01.04.2019 şi Memoriul justificativ  nr. 221 din 01.04.2019  prin care 
se  solicită modificarea taxei de deblocare în parcările de reşedinţă din  oraşul Târgu –
Neamţ. 

       Prin urmare, propunem Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț spre 
analiză , dezbatere și  aprobare Proiectul de Hotărâre pentru    modificarea  taxei de 
deblocare în parcările de reşedinţă din oraşul Târgu -Neamţ 
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Pentru  modificarea  taxei de deblocare în parcările de reşedinţă 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. 2261 din   01.04.2019  înaintată  de Adunarea 
Generală a Societăţii S.C. Civitas Com SRL,  precum și de Raportul de specialitate nr. 5813 
din 18.04.2019 al Compartimentului  Transporturi  din cadrul Primăriei orașului Târgu- 
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 de deblocare în parcările  de reşedinţă din 
oraşul Târgu-Neamţ ,  astfel: 
 

Art. 25  va avea urmatorul continut: 
 

       1)Constituie contravenţii la prezentul Regulament următoarele fapte, dacă nu au fost 
săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: 

a) cuparea unui loc în  parcarea de reşedinţă  fără deţinerea unui contract valabil 
încheiat pentru locul respectiv, atribuit conform prezentului regulament, se sancţionează cu 
amendă în valoare de 200 lei pentru persoanele fizice şi amendă în valoare de  300 lei pentru 
persoanele juridice. Reprezentanţii operatorului pot dispune şi măsura complementară a 
blocării autovehiculului – taxa de deblocare fiind de 50 lei si 20 lei/zi retinere dispozitiv 
blocare; 



 
           b) încălcarea prevederilor art. 34 din prezentul regulament constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă în valoare de 200 lei pentru persoanele fizice şi amendă în 
valoare de 300 lei pentru persoanele juridice. 
          Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de atribuire si utilizare a locurilor de 
parcare in parcarile de resedinta din 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  _________            c.j. Sabin Isabela 
 
Dron Vasile – consilier local    __________ 
 
Bors Paul  - consilier local        __________ 
        
 



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 

NR.      221/01.04.2019 

 

MEMORIU JUSTIFICATIV privind  

modificarea Regulamentului de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta 

din 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 de resedinta  din orasul Targu Neamt , 

in baza - prevederilor  HCL nr.176 /31.08.2016 – privind darea in administrare a unor terenuri 

apartinand domeniului public al orasului Targu Neamt catre SC Civitas Com SRL Targu Neamt, precum 

si prevederilor HCL nr. 256/17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de atribuire si utilizare a 

locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Targu Neamt,  HCL nr. 209 /27.06.2017  - 

privind modificarea Regulamentului de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de 

resedinta    din orasul Targu Neamt   si HCL nr. 234/25.10.2018 privind   modificarea Regulamentului 

de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta   din orasul Targu Neamt   

incepand cu 01.11.2018,  va face cunoscut faptul ca, in momentul de fata – in Regulamentul de 

atribuire si utilizare a locurilor de parcare de resedinta din orasul Tirgu Neamt – este stipulat ca, 

ocuparea unui loc în  parcarea de reşedinţă  fără deţinerea unui contract valabil încheiat pentru locul 

respectiv, atribuit conform regulamentului, se sancţionează cu amendă în valoare de 200 lei pentru 

persoanele fizice şi amendă în valoare de  300 lei pentru persoanele juridice. Reprezentanţii 

operatorului pot dispune şi măsura complementară a blocării autovehiculului – taxa de deblocare 

fiind de 30 lei si 7.5 lei/zi retinere dispozitiv blocare. 

       Tinand seama de necesitatea existentei unei masuri coercitive mai aspre pentru ceice nu 

respecta prevederile sus-mentionate , solicitam modificarea tarifului 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. 

Tinem sa mentionam faptul ca, 50 % din veniturile realizate la nivelul serviciului de parcari de 

resedinta  se vireaza la bugetul local. 

 

Director – Ungurianu Ionel 

 

Contabil-sef – Cosma Luminita 

 

 












