
 

 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
Privind  modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata 

in orasul Targu Neamt,  incepand cu  data 1 martie 2021 
 

Consiliul Local al oraşului Târgu– Neamţ, 
Având în vedere Setinţa Civilă nr.220 pronuntata in sedinta publica din data de 16.10.2020 in dosar 

nr.2549/321/2020 privind validarea consilierilor locali; 
 Ordinul nr. 463/29.10.2020 emis de către Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ privind constatarea 

îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al oraşului Târgu Neamţ, jud. Neamţ. 
În conformitate cu   prevederile art.861 alin.3 şi art.867 din Noul Cod Civil; art.16 din Legea 213/1998 

privind bunurile proprietate public; HCL nr. 32/08.08.1997 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale 
CIVITAS SRL; 

Tinand cont de adresa venita de la  S.C.CIVITAS COM S.R.L. , inregistrate la Primăria oraşului Târgu 
Neamt cu nr. 1799/11.02.2021 , prin care se înaintează Hotărârea AGA nr. 4 din 13. 01.2021 cu privire la 
modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare a sistemului de parcare cu plata în oraşul Târgu 
Neamţ,  începând cu  data 1 martie 2021. 

 Analizând Referatul de aprobare nr. 1800/11.02.2021, înaintat de dl. Primar Harpa Vasilică şi 
Raportul de Specialitate al Compartimentului Transporturi, iluminat public nr.1799/11.02.2021.     

 Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local  
      In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,c”, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. (2),  coroborat cu 

prevederile art. 243 alin. 1 lit. (a), art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 
 
 

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 
 

Art.1 Aprobă modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata 
in orasul Targu Neamt , incepand cu data de 1 martie 2021, astfel: 
  
 
1. 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: 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI  

TÂRGU- NEAMŢ 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3 

Direcţiei/Serviciului/Compartimentului: 
Juridic, UAT, Fond funciar şi Registrul Agricol, 

Buget Contabilitate 
Data depunere 
avize/rapoarte:11.02.2021/11.02.2021 
 

Primar,                    Secretar general UAT, 
Harpa Vasilică                Jr. Sabin Isabela 



 
 

B. TAXE SI MODALITATI DE PLATA PARCARI 
 
Alin 1.  
1. Plata taxei orare: 2 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 - 10 lei,  
-  lunar – persoane fizice -  100 lei si persoane juridice – 120 lei 
        - trimestrial – persoane fizice  -  200lei si persoane juridice   - 230  lei 
 - anual – persoane fizice – 700 lei si persoane juridice – 800 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 0.40  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 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 receptionate si taxate toate SMS-urile de forma 430 NR. MASINA transmise indiferent de zi si de oră, iar 
parcarea în Târgu Neamt 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 clientii Digi Mobil, Telekom si Vodafone si se taxează 
suplimentar  cu 0.05 euro + TVA pentru clientii Orange. 
 
Alin 2. 
 1 . Toate tarifele includ TVA. 
2.  Tariful minim de plata este de 1 leu pentru ½ ora. 
 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. “ 
 

C. ABONAMENTUL 
 
Pentru utilizarea parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt se emit la cerere abonamente pentru persoane fizice 
si persoane juridice. 
Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente: 
a)abonamentele se achizitioneaza de la sediul operatorului (str. Mihai Eminescu, nr. 8 A,  Targu Neamt, judetul 
Neamt) 
b) preturile abonamentelor sunt cele cuprinse la Art.15 sectiunea B pct. (3) la prezentul 
Regulament; 



c) abonamentul, indiferent de tip, se elibereaza pentru un singur vehicul; 
d) în timpul parcarii, abonamentul se pozitioneaza în mod obligatoriu în interiorul vehiculului, pe bord, sub 
parbriz, preferabil în suport special, astfel încât toate elementele inscriptionate sa fie vizibile; 
e) abonamentele deteriorate sau pierdute se înlocuiesc, la cerere notificata în scris, cu plata contravalorii 
cheltuielilor costurilor de emitere. 
f)abonamentul nu se elibereaza pentru vehicule a caror masa maxima autorizata depaseste 3,5 to sau o lungime 
mai mare de 5 m, cu exceptia Parcarii Stadion Cetate; 
g) modelul abonamentului este cel prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 

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 SC CIVITAS COM SRL  va lua toate măsurile necesare pentru 
îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.  

Art.4 Secretarul Oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate prin Compartimentul Administraţie Publică Locală.  

 
 
 
 
 

Iniţiator, 
       Primar 
                   Vasilică Harpa 
             Avizează de legalitate, 
                                                                                                             Secretar general oraş, 

       jr.  Isabela Sabin 
 
 
 
Tehnoredactat, 
Compartimentul Transporturi, iluminat public, 
Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

Primăria oraşului Târgu Neamţ        Avizat 
Compartiment Transporturi        Primar 
Nr. 1799 din 11.02.2021             Vasilică Harpa 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare a sistemului de parcare cu 
plata în oraşul Târgu Neamţ,  începând cu  data 1 martie 2021 

 

 

În conformitate cu prevederile HCL nr.32/08.08.1997 privind aprobarea înfiinţării societăţii 
comerciale CIVITAS SRL Târgu Neamţ, având ca asociat unic Consiliul Local al oraşului Târgu 
Neamţ, care prevede: art.1 ,,aprobă înfiinţarea SC CIVITAS SRL Târgu Neamţ prin reorganizarea 
pieţei agroalimentare, a bazarului şi a oborului oraşului Târgu Neamţ” iar  la art. 3  “ SC CIVITAS 
SRL Târgu Neamţ, va avea drepturile şi va lua asupra sa obligaţiile Administraţiei pieţei 
agroalimentare, a  oborului şi a bazarului oraşului Târgu Neamţ, care îşi va înceta activitatea o dată 
cu înmatricularea societăţii”. 

 Urmare a adresei venite de la  S.C.CIVITAS COM S.R.L. , inregistrată la Primăria oraşului 
Târgu Neamt cu nr. 1541/05.02.2021, prin care se înaintează:Memoriul Justivicativ, Expunerea de 
Motive precum si  Hotărârea AGA nr. 4 din 13. 01.2021 cu privire la modificarea Regulamentului de 
organizare si funcţionare a sistemului de parcare cu plata în oraşul Târgu Neamţ,  începând cu  data 
1 martie 2021. 
                Avand in vedere prevederile  HCL nr.  116/31.05.2018   – anexa nr. 2 - Regulamentul de 
organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul Targu Neamt, precum si HCL 
154/19.07.2018 privind aprobarea modificării anexei nr. 2: ”Regulamentul privind funcţionarea 
parcărilor cu plată,respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul 
Tîrgu Neamţ ”, a HCL nr. 131/2019 – pentru modificarea taxei in parcarile cu plata din orasul Targu 
Neamt  
        In anul 2020 s-au inregistrat venituri totale de 331323 lei , iar cheltuieli totale in cuantum de –
352471 lei au constat in : taxa parcare cu plata – 33132 lei , impozit teren – 7500 lei, cheltuieli 
material si piese de schimb parcometre – 15000 lei, leasing si asigurare autoturism – 11000 lei, 
cheltuieli cu salarii – 190728 lei, cheltuieli paza parcometre – 82000 lei, cheltuieli asigurare 
parcometre 3050 lei, cheltuiel imentenanta PICONET – 2517 lei, cheltuieli combustibil auto si alte 
cheltuieli – 7500 lei. 

Tinand seama de diferenta de 21148 lei dintre cheltuielile si veniturile aferente serviciului de 
parcari cu plata, se impune majorarea veniturilor ce provin din exploatarea parcarilor cu plata , prin 
modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul 
TarguNeamt , incepand cu data de 1 martie 2021, astfel: 
1. 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: 2 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 - 10 lei,  
-  lunar – persoane fizice -  100 lei si persoane juridice – 120 lei 
        - trimestrial – persoane fizice  -  200lei si persoane juridice   - 230  lei 
 - anual – persoane fizice – 700 lei si persoane juridice – 800 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 0.40  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 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 1 leu pentru ½ ora. 
 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. 
“ 
 

C. ABONAMENTUL 
 
Pentru utilizarea parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt se emit la cerere abonamente pentru 
persoane fizice si persoane juridice. 
Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente: 
a)abonamentele se achizitioneaza de la sediul operatorului (str. Mihai Eminescu, nr. 8 A,  Targu 
Neamt, judetul Neamt) 
b) preturile abonamentelor sunt cele cuprinse la Art.15 sectiunea B pct. (3) la prezentul 
Regulament; 
c) abonamentul, indiferent de tip, se elibereaza pentru un singur vehicul; 



d) în timpul parcarii, abonamentul se pozitioneaza în mod obligatoriu în interiorul vehiculului, pe 
bord, sub parbriz, preferabil în suport special, astfel încât toate elementele inscriptionate sa fie 
vizibile; 
e) abonamentele deteriorate sau pierdute se înlocuiesc, la cerere notificata în scris, cu plata 
contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere. 
f)abonamentul nu se elibereaza pentru vehicule a caror masa maxima autorizata depaseste 3,5 to sau 
o lungime mai mare de 5 m, cu exceptia Parcarii Stadion Cetate; 
g) modelul abonamentului este cel prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 
  Ca urmare a celor menţionate,  propunem Consiliului Local spre analiză, dezbatere şi 
aprobare proiectul de hotărâre privind    modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare a 
sistemului de parcare cu plata în oraşul Târgu Neamţ,  începând cu  data 1 martie 2021 
      

 

 

 

 

                                                                           Comp. Transporturi 
                                                            Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Primăria orașului Târgu Neamţ 
 Primar                     
Nr. 1800 din 11.02.2021                            
                                                           

 

RFERAT DE APROBARE 

 

privind  modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de 
parcare cu plata in orasul Targu Neamt,  incepand cu  data 1 martie 2021  

 

 

Văzând raportul de specialitate nr. 1807 din  11.02.2021  întocmit de către 
Compartimentul Transporturi, din cadrul Primăriei oraşului Târgu Neamţ. 

 Având în vedre adresa venite de la  S.C.CIVITAS COM S.R.L. , inregistrată la 
Primăria oraşului Târgu Neamt cu nr. 1541/05.02.2021, prin care se înaintează : 
Memoriul Justificativ, Expunerea de Motive precum si  Hotărârea AGA nr. 4 din 13. 
01.2021 cu privire la modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare a 
sistemului de parcare cu plata în oraşul Târgu Neamţ,  începând cu  data 1 martie 
2021. 

Urmare a celor menţionate,  propunem Consiliului Local spre analiză, dezbatere 
şi aprobare proiectul de hotărâre privind    modificarea Regulamentului de organizare 
si funcţionare a sistemului de parcare cu plata în oraşul Târgu Neamţ,  începând cu  
data 1 martie 2021 
 

 

 

Iniţiator, 
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 

 



S.C. “CIVITAS COM” S.R.L. - TÎRGU- NEAMŢ 
ADUNAREA  GENERALĂ   

 
NR.  59/  02.02.2021 

 
 

EXPUNERE  DE   MOTIVE 
 

 privind  modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata 

in orasul Targu Neamt,  incepand cu  data 1 martie 2021  

 

                Avand in vedere prevederile  HCL nr.  116/31.05.2018   – anexa nr. 2 - Regulamentul de 

organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul Targu Neamt, precum si HCL 

154/19.07.2018 privind aprobarea modificării anexei nr. 2: ”Regulamentul privind funcţionarea 

parcărilor cu plată,respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul 

Tîrgu Neamţ ”, a HCL nr. 131/2019 – pentru modificarea taxei in parcarile cu plata din orasul Targu 

Neamt  

               Tinand seama de necesitatea modificarii tarifelor in parcarile cu plata din orasul Targu 

Neamt – evidentiate in memoriul justificativ nr. 23/13.01.2021 - prezentat de conducerea executiva a 

societatii comerciale CIVITAS COM SRL  

       Va supunem aprobarii- modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de 

parcare cu plata in orasul Targu Neamt , incepand cu 1 martie 2021 , astfel: 

 1. 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: 2 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 - 10 lei,  

        -  lunar – persoane fizice -  100 lei si persoane juridice – 120 lei 

        - trimestrial – persoane fizice  -  200 lei si persoane juridice   - 230  lei 

        - anual – persoane fizice – 700 lei si persoane juridice – 800 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 0.40  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 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 1 leu pentru ½ ora. 

 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.  

 

C. ABONAMENTUL 

 

Pentru utilizarea parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt se emit la cerere abonamente pentru 

persoane fizice si persoane juridice. 

Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente: 

a)abonamentele se achizitioneaza de la sediul operatorului (str. Mihai Eminescu, nr. 8 A,  Targu 

Neamt, judetul Neamt) 



b) preturile abonamentelor sunt cele cuprinse la Art.15 sectiunea B pct. (3) la prezentul 

Regulament; 

c) abonamentul, indiferent de tip, se elibereaza pentru un singur vehicul; 

d) în timpul parcarii, abonamentul se pozitioneaza în mod obligatoriu în interiorul vehiculului, pe 

bord, sub parbriz, preferabil în suport special, astfel încât toate elementele inscriptionate sa fie 

vizibile; 

e) abonamentele deteriorate sau pierdute se înlocuiesc, la cerere notificata în scris, cu plata 

contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere. 

f) abonamentul nu se elibereaza pentru vehicule a caror masa maxima autorizata depaseste 3,5 to 

sau o lungime mai mare de 5 m, cu exceptia Parcarii Stadion Cetate; 

g) modelul abonamentului este cel prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Regulament.” 

 

    Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare si functionare al sistemului de parcare cu 

plata in orasul Targu Neamt – raman nemodificate. 

    Având în vedere cele menţionate mai sus şi în conformitate cu prevederile legislaţiei sus 

menţionate, supunem aprobării Consiliului Local al oraşului Tg. Neamţ, modificarea 

Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul Targu 

Neamt , incepand cu 1 martie 2021 , astfel: 

 

Adunarea  Generală  a  Societăţii, 

 

                   Membru – consilier local – Dron Vasile  _________                   

                   Membru – consilier local Luculescu  Vasile       __________ 

                    Membru – consilier local Barsan Vasile        __________ 

 
 



SOCIETATEA  COMERCIALĂ “CIVITAS COM” SRL   TÎRGU-NEAMŢ 
ADUNAREA  GENERALĂ   

 
 

HOTĂRÂRE 
privind  modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare  

cu plata in orasul Targu Neamt  incepand cu  1 martie 2021 
 

Adunarea Generală  a societăţii, întrunită în şedinţă  astăzi 13 ianuarie 2021 
 Avand in vedere prevederile  HCL nr.  116/31.05.2018   – anexa nr. 2 - Regulamentul de 
organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul Targu Neamt, precum si HCL 
154/19.07.2018 privind aprobarea modificării anexei nr. 2: ”Regulamentul privind funcţionarea 
parcărilor cu plată,respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul 
Tîrgu Neamţ ”, a HCL nr. 116 din 31.05.2018 si a HCL nr. 131 /2019  
              Tinand seama de necesitatea modificarii tarifelor orare in parcarile cu plata datorata cresterii 
cheltuielilor salariale, materiale, etc, 
 În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi a Actului 
Constitutiv al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ, 

 
HOTĂRĂSTE: 

 
 Art.1 Aprobă modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului 
de parcare cu plata in orasul Targu Neamt , incepand cu data de 1 martie 2021, astfel: 
  
 
1. 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: 2 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 - 10 lei,  
        -  lunar – persoane fizice -  100 lei si persoane juridice – 120 lei 
        - trimestrial – persoane fizice  -  200 lei si persoane juridice   - 230  lei 
        - anual – persoane fizice – 700 lei si persoane juridice – 800 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 0.40  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 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 1 leu pentru ½ ora. 
 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. “ 
 

C. ABONAMENTUL 
 
Pentru utilizarea parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt se emit la cerere abonamente 
pentru persoane fizice si persoane juridice. 
Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente: 
a)abonamentele se achizitioneaza de la sediul operatorului (str. Mihai Eminescu, nr. 8 A,  
Targu Neamt, judetul Neamt) 
b) preturile abonamentelor sunt cele cuprinse la Art.15 sectiunea B pct. (3) la prezentul 
Regulament; 
c) abonamentul, indiferent de tip, se elibereaza pentru un singur vehicul; 
d) în timpul parcarii, abonamentul se pozitioneaza în mod obligatoriu în interiorul 
vehiculului, pe bord, sub parbriz, preferabil în suport special, astfel încât toate elementele 
inscriptionate sa fie vizibile; 
e) abonamentele deteriorate sau pierdute se înlocuiesc, la cerere notificata în scris, cu plata 
contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere. 
f) abonamentul nu se elibereaza pentru vehicule a caror masa maxima autorizata depaseste 
3,5 to sau o lungime mai mare de 5 m, cu exceptia Parcarii Stadion Cetate; 
g) modelul abonamentului este cel prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 
 
 



 
    Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare si functionare al sistemului de 
parcare cu plata in orasul Targu Neamt – raman nemodificate. 
         Art. 3  Anexa nr.1 face parte integranta  din prezenta hotarare. 
         Art.4 Conducerea executivă a societăţii va lua toate măsurile potrivit competenţelor 
sale pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  
Nr.       
Din   

                                 Adunarea  Generală  a  Societăţii - 

Membru – consilier local – Dron Vasile _________ 
 

                                                         Membru – consilier local Luculescu Vasile       __________ 
 
                                                         Membru – consilier local Barsan  Vasile        __________ 
 
        
                                                                             Consilier juridic – Barsan Raluca _________ 
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                                                           ANEXA NR. 1 LA HAGA NR.       / 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE 
CU PLATA IN ORASUL  TARGU NEAMT PENTRU  

OPERATORUL SC CIVITAS COM SRL TARGU NEAMT 
 
 

 
CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE 
 
ART 1.  Prezentul regulament reglementează parcarea, staţionarea şi oprirea 
vehiculelor pe reţeaua stradală a orasului Targu Neamţ, amenajarea, întreţinerea şi 
exploatarea locurilor de parcare cu plata administrate de operatorul de parcare SC 
CIVITAS COM SRL Targu Neamt. 
 
ART. 2     În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:  
 
a) Parcarea – reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării vehiculelor, 
semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a 
drumului;  
b)Parcările publice cu plată – sunt acele spaţii special semnalizate, destinate parcării 
autovehiculelor pentru care se percep tarife orare/ zilnice de parcare; in parcarile publice 
cu plata ce fac obiectul prezentului regulament este interzisa parcarea autovehiculelor 
cu masa autorizata mai mare de 3.5 to sau o lungime mai mare de 5 m, cu exceptia 
parcarii Stadion “Cetate”; 
c) Parcările închiriate instituţiilor de interes public – sunt locurile de parcare aflate la o 
distanţă mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de 
spectacole, baze sportive, vor fi atribuite acestora prin închiriere;  
d) Operatori de parcare – sunt societăţile specializate prin intermediul cărora autorităţile 
administraţiei publice locale, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Local, întreţin şi 
exploatează locurile de parcare de pe raza orasului Targu Neamţ;  
e) Zona rezidenţială – este perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de 
circulaţie având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare;  
f) Zona pietonală – este perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate 
circulaţiei pietonilor unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de 
circulaţie având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare.  
 
 
 
 
 CAPITOLUL II: OPRIREA, STAŢIONAREA ŞI PARCAREA VEHICULELOR PE 
REŢEAUA STRADALĂ A ORASULUI TARGU NEAMŢ  
 
 Art. 3 Oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor pe drumul public este permisă numai 
în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile si in 
Regulamentul de aplicare  din HG nr. 85/2003.  
 
Art. 4 Vehiculul oprit sau staţionat pe drumul public trebuie aşezat lângă şi în paralel cu 
marginea drumului, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se 
dispune altfel. Motocicletele fără ataş, ciclomotoarele şi bicicletele pot fi oprite sau 
staţionate şi câte două una lângă alta. 
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Art. 5 (1)Vehiculele cu tracţiune animală, precum şi cele trase sau împinse cu mâna vor 
circula numai pe traseele stabilite pentru transportul de mărfuri periculoase şi transportul 
cu depăşirea masei totale şi/sau a dimensiunilor maxime admise.  
(2) Se interzice oprirea sau staţionarea vehiculelor cu tracţiune animală, precum şi a 
celor trase sau împinse cu mâna pe drumurile publice din orasul Targu Neamţ. Oprirea 
sau staţionarea acestora se poate face numai pe acostament, iar in lipsa acestuia, în 
afara părţii carosabile.  
 
Art. 6 Se interzice oprirea sau staţionarea autovehiculelor care transportă mărfuri 
periculoase pe drumurile publice din orasul Targu Neamţ. Staţionarea autovehiculelor 
care transportă mărfuri periculoase se poate face numai în parcările special amenajate 
în orasul Targu  Neamt. 
 
Art. 7 Este interzisă oprirea autovehiculelor sau convoaielor cu depăsirea masei totale 
şi/sau a dimensiunilor maxime admise prin lege pe sectoare de drum unde este afectată 
fluenţa traficului: poduri, pasaje, pante, sectoare îngustate datorită unor lucrări, în curbe 
sau pe sectoare fără vizibilitate.  
 
Art. 8 (1)Se interzice staţionarea şi parcarea autovehiculelor care efectuează transport 
public judeţean, interjudeţean, internaţional de călători prin servicii regulate şi transport 
regulat special de călători pe domeniul public al orasului Targu Neamţ.  
(2) Staţionarea şi parcarea autovehiculelor prevăzute la alin. 1 se poate face numai în 
parcările special amenajate prevăzute la art. 6 sau în alte autogări autorizate în 
conformitate cu normele legale în vigoare.  
(3) Atât autovehiculele menţionate la alin. 1, cât şi cele care efectuează transport public 
local de călători, au obligaţia să oprească numai în staţiile special amenajate şi 
semnalizate unitar de către administratorul drumului, cu avizul Poliţiei rutiere a orasului 
Targu Neamţ.  
 
Art. 9 Operatorii de transport şi taximetriştii independenţi care desfăşoară activitate de 
transport persoane în regim taxi au obligaţia să respecte amplasamentul staţiilor de 
aşteptare TAXI în orasul Targu Neamţ, stabilite prin hotărârea Consiliului Local.  
 
Art. 10 (1)Parcarea autovehiculelor pe raza orasului Targu Neamţ este permisă numai 
cu avizul Poliţiei Ors. Targu Neamţ şi în condiţiile stabilite prin hotărâre de către Consiliul 
Local al orasului Targu Neamţ.  
(2) Parcarea autovehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui 
scop, semnalizate prin indicatoare şi/sau marcaje. În aceste locuri vehiculele vor trebui 
aşezate unul lângă altul, conducătorii lor având obligaţia să respecte şi celelalte reguli 
stabilite pentru staţionare.  
(3) Locurile de parcare semnalizate şi marcate corespunzător, destinate persoanelor cu 
handicap, vor fi folosite în exclusivitate de către persoanele care dovedesc cu acte 
încadrarea într-o grupă de handicap şi care au aplicat în colţul din stânga jos al 
parbrizului semnul distinctiv stabilit de Ministerul Sănătăţii . 
(4) Este interzisă folosirea oricăror dispozitive sau altor mijloace care îngrădesc accesul 
în locurile de parcare, indiferent de categoria din care face parte parcarea respectivă ( 
parcare de reşedinţă, parcare publică cu plată/fără plată, parcare închiriată instituţiilor de 
interes public ). 
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CAPITOLUL III: AMENAJAREA LOCURILOR DE PARCARE 
 
Art.11 Amenajarea locurilor de parcare se va realiza conform hotărârii Consiliului Local 
al orasului Targu Neamţ, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliţia 
Rutieră a orasului Targu Neamţ. Sistemul de parcare cu plata in orasul Targu Neamt se 
aplica in spatiile special amenajate, enumerate in Anexa nr.1 la prezentul Regulament. 
 
CAPITOLUL IV: ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA LOCURILOR DE PARCARE  
 
Art. 12 Întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare din orasul Targu Neamţ se 
realizează, conform hotărârilor Consiliului Local, de către operatorul  de parcare.  
 
Art. 13 Tarifele, reducerile şi gratuităţile menţionate în prezentul regulament se propun 
anual de către operatorul de parcare şi se supun aprobării Consiliului Local.  
 

14 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 
 
 
b) In afara programului stabilit la lit. a - parcarile cu plata pot trece in sistemul   de 
parcare publică fără plată sau parcare de reşedinţă.  
c)In timpul programului stabilit potrivit lit. a , pentru evenimente deosebite organizate de 
catre Primaria orasului Targu Neamt, cu o prealabila notificare a parcarilor solicitate, 
parcarea este gratuita. 
d) Sistemul de taxare a parcarilor cu plata  din orasul Targu Neamt se bazeaza pe 
urmatoarele principii:  
               1. taxei orare 
               2. abonamentului de parcare 
               3. ocuparea locurilor de parcare prin contract atat in cazul persoanelor juridice, 
cat si in cazul persoanelor fizice. 
 
 
ART. 15  Regulile si taxele aplicabile pentru modalitatile de plata enumerate la art.14 
sunt urmatoarele: 
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A. PLATA TAXEI DE UTILIZARE A PARCARILOR 

 
(1) Taxa de utilizare a parcarilor se plateste in sistem de autotaxare ( in maxim 5 
minute de la parcarea autovehiculului) , utilizand parcometrele amplasate in 
apropierea locurilor de parcare, prin intermediul monedelor sau prin plata prin SMS. 
Astfel: 
a. Monedele  se utilizeaza direct la parcometru, unde se introduc atatea monede pana 
la concurenta sumei care reprezinta taxa aplicabila, pentru unitatea de timp solicitata. 
b. Plata prin SMS - în 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 0.40 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. 
 
 
(2) Autotaxarea se realizeaza, in termenul stabilit la pct. 1 ,  prin efectuarea succesiva 
a urmatoarelor operatiuni: 

 Dupa oprirea vehiculului in spatiul special amenajat pentru parcare, monedele  
se introduc in parcometru (aparat de taxare); 

 Se selecteaza durata parcarii pentru intervalul de timp al stationarii vehiculului; 
 Parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va pozitiona in mod obligatoriu 

in interiorul vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat, in suport special, astfel 
incat toate datele inscriptionate sa fie vizilbile din exterior. Daca nu se poate 
identifica tichetul de parcare, se aplica sanctiunile prevazute de prezentul 
Regulament. 

 Tichetul de parcare este valabil pentru intreaga durata de timp platita in intervalul 
orar 08:00-18:00 de luni pana vineri respectiv sambata-duminica in intervalul orar 
08:00-14:00 – in conformitate cu prevederile art. 14 lit. a – in parcarile cu plata 
enumerate in anexa nr.1 la prezentul regulament. Tichetul de parcare va avea 
inscripţionat următoarele informaţii minime:  

 denumirea operatorului de parcare  
 codul P&D-ului  
 localizarea ( codul ) parcării  
 tariful orar  
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 suma încasată  
 data şi ora emiterii acestuia  
 perioada de valabilitate  
 TVA-ul aferent sumei încasate. (modelul de tichet de parcare – anexa 

2) 
 Alegerea modelului parcometrelor ( dispozitive P&D - "pay & display", adica 

"plateste si afiseaza") ramane la latitudinea operatorului de parcare  cu 
respectarea legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice. 

 
 

B. TAXE SI MODALITATI DE PLATA PARCARI 
 
Alin 1.  
1. Plata taxei orare: 2 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 - 10 lei,  
        -  lunar – persoane fizice -  100 lei si persoane juridice – 120 lei 
        - trimestrial – persoane fizice  -  200 lei si persoane juridice   - 230 lei 
        - anual – persoane fizice – 700 lei si persoane juridice – 800 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 0.40 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 1 leu pentru ½ ora. 
 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. “ 
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C. ABONAMENTUL 

 
Pentru utilizarea parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt se emit la cerere 
abonamente pentru persoane fizice si persoane juridice. 
Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente: 
a)abonamentele se achizitioneaza de la sediul operatorului (str. Mihai Eminescu, nr. 8 A,  
Targu Neamt, judetul Neamt) 
b) preturile abonamentelor sunt cele cuprinse la Art.15 sectiunea B pct. (3) la prezentul 
Regulament; 
c) abonamentul, indiferent de tip, se elibereaza pentru un singur vehicul; 
d) în timpul parcarii, abonamentul se pozitioneaza în mod obligatoriu în interiorul 
vehiculului, pe bord, sub parbriz, preferabil în suport special, astfel încât toate 
elementele inscriptionate sa fie vizibile; 
e) abonamentele deteriorate sau pierdute se înlocuiesc, la cerere notificata în scris, cu 
plata contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere. 
f) abonamentul nu se elibereaza pentru vehicule a caror masa maxima autorizata 
depaseste 3,5 to sau o lungime mai mare de 5 m, cu exceptia Parcarii Stadion Cetate; 
g) modelul abonamentului este cel prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 
 

 
D. CONTRACTARE -PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE 

 
 

1. Contractarea este permisa numai pentru vehiculele a caror masa maxim autorizata nu 
depaseste 3,5 t. 
2. Pentru incheierea contractului – anexa nr. 3-  solicitantul trebuie sa depuna la sediul 
operatorului urmatoarele documente: 

 Copie certificat inregistrare societate, copie BI, CI si certificat de inmatriculare 
 Cerere tip; 

 
E. FACILITATI. GRATUITATI  

 
 

1.  (1) Parcarile pot fi utilizate gratuit pentru stationarea autovehiculelor speciale, dotate 
conform legii cu echipamente de semnalizare sonora si optica, aflate in misiune, 
conform prevederilor legale in vigoare. 
(2) Parcarile pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehiculelor dotate special pentru 
persoanele cu handicap. 
(3) In zonele de parcare se rezerva si se semnalizeaza prin marcaj specific locuri pentru 
parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap. 
(4) Parcarile cu plata din orasul Targu Neamt vor putea fi folosite fara achitarea taxelor 
prevazute in prezentul Regulament, in situatia in care autoritatile administratiei publice 
locale organizeaza actiuni de interes public. 
(5) Parcarile cu plata din orasul Targu Neamt vor putea fi utilizate fara achitarea taxelor 
prevazute in prezentul Regulament, in cazul executiei unor lucrari de utilitate publica in 
conformitate cu reglementarile legale. 
(6) Se acorda gratuitati urmatoarelor categorii : 
           (a) Vehiculelor corpului diplomatic; 
           (b) Vehiculelor de interventie (salvare, pompieri, politie, jandarmerie, Ministerul 
Justitiei, M.Ap.N., M.A.I,  Politiei Locale) aflate in misiune; 
           (c) Autovehiculelor, nominalizate, apartinand urmatoarelor institutii de interes 
public: 
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                    •    Primaria orasului Targu Neamt 
                    •    Reprezentantilor institutiilor guvernamentale; 
                    •    Delegatiilor straine, nominalizate, la invitatia institutiilor de interes public. 
            (d) Gratuitatea se acorda in baza unei cereri avizata de catre operator. 
 
ART. 16 (1)  Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de către reprezentanţi 
ai operatorului care vor avea următoarele sarcini şi atribuţii:  
 

 verificarea existenţei şi valabilităţii tichetelor de parcare expuse pe bordul 
autovehiculelor şi luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care există 
deficienţe sau abateri  

 verificarea şi asigurarea bunei funcţionări a P&D-urilor  
 verificarea modului de parcare a autovehiculelor  
 verificarea stării marcajelor şi a indicatoarelor ( model indicator – anexa 7) 
 verificarea stării spaţiului de parcare în ceea ce priveşte salubrizarea, 

dezăpezirea, iluminarea, etc – de catre societatile specializate in astfel de 
servicii;  

 verificarea stării tehnice şi a bunei funcţionări a barierelor de acces, acolo unde 
este cazul de montare a acestora  

 îndrumarea cetăţenilor şi rezolvarea solicitărilor îndreptăţite adresate de către 
aceştia.  

 
(2) Reprezentantul operatorului de parcare va purta un echipament distinct si ecuson – 
cu logoul – “ CIV PARCARI ”  

 
 

CAP. V BLOCAREA AUTOVEHICULELOR 
 
ART. 17 (1) Este interzisa oprirea/stationarea/parcarea neregulamentara, precum si 
expunerea spre vanzare, a autovehiculelor pe raza orasului Targu Neamt in parcarile 
publice cu plata.  
                   (2) Se aplica prevederile art. 28 din prezentul Regulament. 
 
ART. 18 (1)Constatarea staţionării/parcării neregulamentare a autovehiculelor pe 
domeniul public apartinand parcarilor cu plata se face de reprezentantii operatorului de 
parcare . 
(2) Agenţii constatatori prevăzuţi la alin. 1 dispun în scris de măsurile de blocare a 
autovehiculelor staţionate/parcate neregulamentar şi asistă la această operaţiune. Se va 
intocmi un proces-verbal de constatare (–conform modelului -  anexa 4 la prezentul 
Regulament)  si se va proceda la blocarea rotilor autovehiculului in cauza. 
(3) Este interzisa distrugerea dispozitivului de blocare de catre conducatorul 
autovehiculului. 
 (4) Modelul dispozitivului de blocare este cel prevazut in anexa nr. 5 la prezentul 
Regulament. 
 
ART. 19 (1) Autovehiculele fără stăpân sau abandonate  pe domeniul public apartinand 
parcarilor cu plata vor fi ridicate şi transportate de către operator pe un loc stabilit de 
către Primăria orasului Targu Neamţ.  
(2) Cheltuielile ocazionale de efectuare a operaţiunilor prevăzute la alin. 1 se suportă de 
proprietarul autovehiculului sau, în lipsa acestuia, din sumele obţinute în urma 
valorificării autovehiculului. 
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 ART. 20  Prevederile art. 19 se aplică şi în cazul autovehiculelor care menţin 
dispozitivul de blocare – deblocare mai mult de 3 zile de la data blocării.    
 
ART. 21 La ridicarea autovehiculului se va întocmi un proces verbal de către o comisie 
de constatare formată din reprezentanti ai operatorului de parcare, împuterniciţii 
Primarului orasului Targu Neamţ şi poliţişti din cadrul Poliţiei Locale a orasului Targu 
Neamţ. Procesul verbal va fi întocmit în prezenţa a doi martori, de regulă, locatari ai unor 
blocuri din vecinătatea terenului pe care se află autovehiculul fără stăpân sau 
abandonat.  
 
Art. 22 Procesul verbal de constatare – ridicare autovehicul -  va cuprinde date de 
identificare a vehiculului, astfel:  
- numărul de înmatriculare  
- categoria vehiculului  
- marca şi tipul  
- seria motor  
- starea fizica cu descrierea detaliată a ceea ce este vizibil deteriorat – descompletat  
- culoarea.  
În situaţia în care în interiorul vehiculului abandonat se află unele bunuri, procesul verbal 
de constatare va conţine şi inventarul acestora.  
 
Art. 23 În cazul autovehiculelor abandonate, operatorul de parcare va soma în scris pe 
proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat, cerându-i să îşi ridice 
vehiculul abandonat pe domeniul public, în termen de 3 zile.  
 
Art. 24 În cazul autovehiculelor fără stăpân, autoritatea administraţiei publice locale va 
aduce la cunoştinţă publică caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul de unde acesta 
a fost ridicat, prin anunţ publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la 
întocmirea procesului verbal de constatare.  
 
Art. 25 (1)  Dacă în termen de 30 de zile de la data anunţului privind autovehiculul fără 
stăpân sau în termen de 10 zile de la data transmiterii autovehiculul respectiv nu este 
revendicat şi cerut spre restituire de nici o persoană, acesta trece de drept în 
proprietatea Primăriei orasului Targu Neamţ.  
(2) Constatarea trecerii autovehiculului în proprietatea privată a Primăriei, se realizează 
prin dispoziţie scrisă a primarului, care se comunică de îndată proprietarului sau 
deţinătorului legal al vehiculului. Dispoziţia primarului poate fi atacată în termen de 5 zile 
de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.  
(3) După valorificarea autovehiculului, Primăria va achita operatorului taxa de ridicare şi 
depozitare a acestuia . 
 
ART. 26 Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al autovehiculului abandonat achită 
suma de 2000 lei cu titlu de amendă, dispoziţia primarului rămâne fără obiect, iar 
vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se va face venit la bugetul local.  
 
Art. 27  Restituirea vehiculului abandonat către deţinătorul legal, se va face pe bază de 
proces verbal, numai dacă se face dovada:  
- calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia  
- achitării tuturor taxelor prevăzute de legile în vigoare  
- plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări, etc.  
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CAP. VI CONTRAVENTII SI SANCTIUNI 

 
ART. 28 Constituie contraventie in baza art.2, alin(2), din O.G. Nr. 2/2001 – privind 
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsita de 
catre persoanelor fizice si juridice contraveniente, proprietari sau detinatori cu orice titlu 
ai vehiculului, urmatoarele fapte : 
a) Stationarea pe locurile de parcare rezervate prin contract, semnalizate printr-un 
dispozitiv agreat de catre operatorul sistemului de parcare; 
b) Stationarea in spatiul de parcare fara tichet de parcare sau abonament; 
c) Stationarea in spatiul de parcare cu abonament expirat sau cu abonament eliberat 
pentru alt vehicul, sau cu depasirea timpului de stationare conferit de tichet; 
d) Modul de expunere a tichetului de parcare sau abonamentului nu a permis 
descifrarea elementelor de identificare. 
e) Rezervarea locurilor de parcare fara a detine contract de inchiriere incheiat cu 
operatorul sistemului de parcare. 
f) Vandalizarea aparatelor de autotaxare. 
g) Ocuparea locurilor de parcare destinate vehiculelor speciale destinate persoanelor cu 
dizabilitati. 
h)Parcarea/stationarea fara respectarea marcajelor din parcare 
i) Parcarea/stationarea fara sa respecte marcajele din parcare datorita gabaritului 
depasit al vehiculului (mai mare de 3,5 tone) 
j)  Orice alta  fapta contrara prevederilor prezentului regulament. 
 
Art.29 Sanctiuni contraventionale principale si complementare 
(1)SANCTIUNI CONTRAVENTIONALE PRINCIPALE -  Constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda de la 200 la 400 lei pentru persoanele 
fizice si de la 400 la 600 lei pentru persoanele juridice faptele prezazute la Art.28 ,lit. a), 
b), c), d), e), g), h) si cu amenda de la 1000 la 2000 lei pentru faptele prevazute la 
Art.28, lit (f). 
 (2) La sanctiunea contraventionala principala a avertismentului sau amenzii se 
aplica, in toate cazurile – cu exceptia art. 28 lit. f, sanctiunea contraventionala 
complementara a blocarii rotilor autovehiculului. 
 
Art.30 (1) Constatarea contraventiilor stabilite prin O.G. Nr. 2/2001, respectiv de 
prezentul Regulament,  si intocmirea procesului verbal al contraventiei prezentat in 
anexa nr.4 la regulament , se face de catre reprezentanti ai operatorului de parcare, 
precum si de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre Primarul orasului 
Targu Neamt. 
             (2) In cazul distrugerii sau disparitiei dispozitivului de blocare se va 
intocmi un proces-verbal de constatare – disparitie sau distrugere dispozitiv 
blocare – conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament. 
Art.31 (1) Pentru situatia in care contravenientul nu este de fata, se stabilesc 
urmatoarele reguli procedurale : 
          a) Agentul constatator fixeaza pe geamul lateral – pe partea in care se afla volanul 
autoturismului - Instiintare .       
   b) Proba savârsirii faptei se face cu fotografii realizate cu aparate foto digitale sau cu 
mijloace de înregistrare video, cu mentiunea datei si a orei, de catre o echipa formata 
din 2 (doi) angajati ai operatorului de parcare. 
 
Art.32 (1) Conform O.G. 2/2001 art 28 alin (1) contravenientul poate achita in termen de 
cel mult 48 de ore de la data luarii la cunostinta a procesului verbal, jumatate din 
minimul amenzii. 
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Art.33 (1) Impotriva procesului verbal, contravenientul poate face plangere in termen de 
15 zile de la dat primirii, la Judecatoria Targu Neamt. 
(2) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice si juridice se fac venit la 
bugetul local. 
 
 
 

CAP. VII DISPOZITII FINALE 
 

Art.34  Operatorul nu raspunde de securitatea vehiculelor si a bunurilor aflate in acestea 
in perimetrul de taxare. 
 
Art.35  Ocuparea locurilor de parcare din zona de aplicare a sistemului de taxare cu 
diferite obiecte este interzisa, obiectele vor fi ridicate de indata de catre operatorul 
sistemului de parcare, faptele sanctionandu-se conform prevederile in vigoare. 
Art.36 (1) Prevederile prezentului Regulament se aplica si vehiculelor destinate 
aprovizionarii, transportului de marfa precum si serviciului de taximetrie, taximetrele sunt 
exceptate de la plata taxei de stationare numai in limita statiilor de taxi aprobate prin 
Hotarari ale Consiliului Local. 
Art.37 (1) Parcarea pe locurile marcate cu semnul international al persoanelor cu 
handicap se sanctioneaza conform prevederilor in vigoare. 
 



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.  23 / 13.01.2021 

 

 

MEMORIU JUSTIFICATIV privind  

modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare  

cu plata in orasul Targu Neamt  incepand cu 1 martie 2021 

 

      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 2013-2020  

a fost : 

Nr. 

Crt. 

Denumire mijloc fix si obiect de inventar Valoarea 

1. Distribuitor tichete parcare – 17 bucăţi 336563  

2. Sistem de acces cu barieră – 2 bucăţi 20490  

3. Autoturism Opel Agila 14012  

4. Maşină marcaj rutier 55309  

5. Panouri indicatoare 9331  

6. Rotopercutor Makita  4000  

7. Generator sudură 6700  

8. Roată măsurat 500  

9. Dispozitiv blocare roţi 7898  

10. Betonieră 1080  

11. Cărucioare distribuire vopsea  700  

12. Conuri reflectorizante 800  

13. Indicatoare + stâlpi susţinere 5800  

14. Alte obiecte de inventar 6000  

        T O T A L 469183 

 

Totodata, vaprecizam faptul a, pentrurealizareainvestitiilor –privitoare la achizitionarea de 

distribuitoareticheteparcare – subscrisa, SC CIVITAS COM SRL  a contractat in anul 2013 un 

credit in valoare de 228000 lei  - credit ce s-a finalizat in 01.08.2018 . Aferentacestui credit 

s-au achitatdobanzi in valoare de 46000lei . 

In lunadecembrie 2018 – s-a achizitionat in sistem leasing autoturismul DACIA SANDERO – 

in cuantum de 48988.44 lei . 
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       In anul 2020 s-au inregistrat venituri totale de 331323 lei , iar cheltuieli totale in cuantum de –

352471 lei au constat in : taxa parcare cu plata – 33132 lei , impozit teren – 7500 lei, cheltuieli 

material si piese de schimb parcometre – 15000 lei, leasing si asigurare autoturism – 11000 lei, 

cheltuieli cu salarii – 190728 lei, cheltuieli paza parcometre – 82000 lei, cheltuieli asigurare 

parcometre 3050 lei, cheltuiel imentenanta PICONET – 2517 lei, cheltuieli combustibil auto si alte 

cheltuieli – 7500 lei. 

Tinand seama de diferenta de 21148 lei dintre cheltuielile si veniturile aferente serviciului de 

parcari cu plata, se impune majorarea veniturilor ce provin din exploatarea parcarilor cu plata , 

prin modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in 

orasul TarguNeamt , incepand cu data de 1 martie 2021, astfel: 

“1. Art 15  lit. B si C-  va avea urmatorul continut: 

ART. 15  Regulilesitaxeleaplicabilepentrumodalitatile de plata enumerate la art.14 

sunturmatoarele: 

B. TAXE SI MODALITATI DE PLATA PARCARI 

Alin 1. 

1. Plata taxeiorare: 2 lei /ora. Plata taxeiorare in ParcareaStadionCetate – 2 

lei/orapentruautoturisme, 5 lei/oramicrobuzsi 10 lei/oraautocar. 

2. Abonament: 

        -  zi - 10 lei,  

        -  lunar – persoanefizice -  100 lei sipersoanejuridice – 120 lei 

        - trimestrial – persoanefizice  -  200 lei sipersoanejuridice   - 230  lei 

        - anual – persoanefizice – 700 lei sipersoanejuridice – 800 lei. 

3. Deblocareautovehicul-  50 lei + 20 lei/ziretineredispozitivblocare. 

          4. Incondiţiileutilizăriitaxăriiprintelefoniamobilăutilizândnumerescurte cu microplată, astfel: 

1. Plata parcariiprin SMS pentru 1 ora in TârguNeamt 

Se trimite SMS la numarulscurt 7420 cu textul: 

431 NR. MASINA 

 

Tarif0.40  euro + TVA 
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Soferulprimesteun SMS de confirmare de tipul: 

“Atiparcatmasina NT01ABC pentru 1 ora in TârguNeamt. Plata expira la 1.08.2016 ora 12:20.” 

2. Plata parcariiprin SMS pentru 1 zi (sau 24h) in TârguNeamt 

Se trimite SMS la numarulscurt 7420 cu textul: 

430 NR. MASINA 

tarif 2 euro + TVA 

Soferulprimesteun SMS de confirmare de tipul: 

“Atiparcatmasina NT01ABC pentru 1 zi in TârguNeamt. Plata expira la 1.08.2016 23:59.” 

Vor fi recepționateșitaxatetoate SMS-urile de forma 430 NR. MASINA transmiseindiferent de ziși 

de oră, iarparcareaînTârguNeamț se vaconsideraplătităpentru 24 de ore din momentulconfirmării 

SMS-uluitransmis de cătreSistemul TPARK. 

         SMS-ul de comandăestegratuitpentrucliențiiDigi Mobil, Telekom și Vodafone și se 

taxeazăsuplimentar  cu 0.05 euro + TVA pentruclienții Orange. 

Alin 2. 

1 .Toatetarifeleinclud TVA. 

 2.  Tariful minim de plataeste de 1 leupentru ½ ora. 

 3.  In cazulabonamentelor cu valabilitatepemaimulteluni, tariful se calculeazainmultindnumarul de 

luni cu tarifulpentru o luna, la care se aplica o reducereprocentualaegala cu numarul de luni de 

abonament. 

 4. Abonamentelesuntvalabilenumaidacasuntafisate in mod vizibilpebordulautovehiculuiparcat. “ 

C. ABONAMENTUL 

Pentruutilizareaparcarilor cu plata din orasulTarguNeamt se emit la 

cerereabonamentepentrupersoanefizicesipersoanejuridice. 

Reguligeneraleaplicabilepentruutilizareatuturortipurilor de abonamente: 

a)abonamentele se achizitioneaza de la sediuloperatorului (str. MihaiEminescu, nr. 8 A,  

TarguNeamt, judetulNeamt) 

b) preturileabonamentelorsuntcelecuprinse la Art.15 sectiunea B pct. (3) la prezentul 

Regulament; 
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c) abonamentul, indiferent de tip, se elibereazapentru un singurvehicul; 

d) întimpulparcarii, abonamentul se pozitioneazaîn mod obligatoriuîninteriorulvehiculului, pebord, 

sub parbriz, preferabilînsuport special, astfelîncâttoateelementeleinscriptionatesa fie vizibile; 

e) abonamentele deteriorate saupierdute se înlocuiesc, la cererenotificataînscris, cu 

platacontravaloriicheltuielilorcosturilor de emitere. 

f) abonamentulnu se elibereazapentruvehicule a carormasa maxima autorizatadepaseste 3,5 to sau 

o lungimemai mare de 5 m, cu exceptiaParcariiStadionCetate; 

g) modelulabonamentuluiestecelprevazut in anexa nr. 2 la prezentulRegulament.” 

 

Tinandseama de celeprezentate, solicitam , pentru a aveaposibilitateamajorariiveniturileceprovin 

din exploatareaparcarilor cu plata, modificareaRegulamentului de  organizaresifunctionare a 

sistemului de parcare cu plata in orasulTarguNeamt , incepand cu data de 1 martie 2021. 

 

 

Director – UngurianuIonel 

 

Contabil-sef – CosmaLuminita 

 

 


