
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 4/2019 
 cu privire la modificare HCL nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de 
atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc 

  
 Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului cu privire la 
modificarea HCL nr.86/2013 privind  aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de 
parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc, 
 În baza prevederilor Reglementului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin HG nr. 955/2004, 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c. şi alin. (5) lit. b. din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
  

 HOTĂRĂŞTE 
 
     Art. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în 
parcările de reședintă din municipiul Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 86/2013, după cum 
urmează:  
 ”Art. 7, punctul b) -  se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru  același apartament 
, în condiția în care locurile de parcare au fost scoase cel puțin la două licitații consecutive și 
nu a fost ocupat de nici un solicitant fără loc de parcare. În aceste condiții locul de parcare se 
poate scoate la licitație printe solicitanții care solicit  al doilea loc de parcare. 
  Art 9. Contractele de închirere se încheie pe o durată de maxim 3 ani, fără prelungire , în 
așa fel încât toate contractele dintr-o zonă să aibă același termen de expirare. La încheierea 
noilor contracte se vor avea în vedere termenele de expirare a contractelor existente, precum și 
termenele de expirare a prelungirilor ce urmează a fi încheiate . Termenele de expirare a 
noilor contracte nu pot să depășească termenele de expirare a contractelor / prelungirilor 
încheiate.” 
     Art. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  Primarul 
Municipiului Târgu Secuiesc. 
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