REGULAMENT
DE FUNCȚIONARE AL SISTEMULUI DE STAȚIONARE ȘI PARCARE
CU PLATĂ AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI
TARGU SECUIESC
Capitolul I. – Dispoziții Generale

Art.1. Prezentul regulament stabilește cadrul legal pentru staționarea și parcarea
vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Târgu Secuiesc.
Regulament destinat în scopul controlului traficului staționar de către Municipiul Târgu Secuiesc
prin sistemul de taxare precum și măsurile de sancționare a nerespectării prevederilor imperative
din prezentul Regulament.
Art.2. În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Parcare – spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor/autovehiculelor, semnalizat
prin indicatoare/marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau restul
domeniului public și privat;
b) Parcare publică – totalitatea parcărilor amenajate în condițiile conform lit. (a), aflate pe
domeniul public și privat al Municipiului Târgu Secuiesc;
c) Parcare publică cu plată – parcare amenajată în condițiile stipulate la lit. (a), pe domeniul
public și privat al Municipiului Târgu Secuiesc, pentru folosirea căreia se percepe taxă de
parcare și care este direct administrată de către autoritatea administrației publice locale.
Amplasamentul și numărul locurilor de parcare publică cu plată se stabilesc și se modifică
prin hotărâre de către Consiliul local al Municipiului Târgu Secuiesc;
d) Parcare privată – orice parcare amenajată conform condițiilor prezentate în lit. (a) pe un
teren proprietate privată;
e) Parcare de reședință – orice parcare amenajată conform condițiilor prezentate în lit. (a) la
mai puțin de 30 m de frontul imobilelor, destinat utilizării de locatari acestor imobile, cu
excepția celor incluse în lista parcărilor publice cu plată;
f) Vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de
autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori
pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
g) Autovehicul – vehicul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și
tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplasează
pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum
și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional
pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;
h) Tarif – reprezintă suma de bani datorată în conformitate cu prezentul regulament pentru
ocuparea de către un vehicul/autovehicul, a domeniului public pe durata staționării sau
parcării în locuri special delimitate;

i) Tichet de parcare – legitimație ce atestă plata tarifului de parcare pe o perioadă determinată
(1/2 oră, 1 oră sau 1 zi), și a cărei validarea dă dreptul posesorului să staționeze legal în
perioada indicată;
j) Notă de constatare – act emis la fața locului prin care agentul constatator constată și
informează în același timp posesorul unui vehicul/autovehicul că a parcat neregulamentar
și consecințele acestuia;
k) Abonament/permis de parcare – atestă plata tarifului de parcare pe o perioadă de 1 lună sau
1 an, și care dă dreptul posesorului să staționeze legal în perioada indicată;
l) Utilizator – proprietarul sau conducătorul vehiculului/autovehiculului care se află oprit în
zonele de staționare sau în parcările aflate pe domeniul public a Municipiului Târgu
Secuiesc.
Art. 3. Se vor emite următoarele tipuri de abonament:
o Permis de parcare cu rezervarea locurilor de parcare;
o Abonament de parcare tip riveran;
o Permis de parcare tip persoană cu handicap;
Art. 4. (1) Parcarea curentă a vehiculelor/autovehiculelor, cu rezervarea locurilor este permisă
pentru instituții publice, unități hoteliere, unități comerciale, săli de spectacole, baze sportive,
instituții bancare, a căror sediu/punct de lucru se află pe o stradă sau porțiune de stradă în care
parcările sunt declarate cu plată, dacă dețin permis de parcare cu rezervare pentru riverani, conform
taxelor stabilite prin hotărârea de consiliu local privind taxele și impozitele locale.
(2) Permisul de parcare curentă cu rezervarea locurilor se obține la cerere. Amplasamentul
și numărul locurilor astfel rezervate se stabilesc de la caz la caz prin dispoziție de către Primar. La
stabilirea numărului locuri rezervate se va ține cont ca acesta să nu depășească un procent de 15%
din numărul de locuri de parcări cu plată situate în strada/porțiunea de stradă respectivă.
(3) Utilizarea parcărilor publice cu plată, fără rezervarea locurilor, este permisă și pe bază
de abonament de parcare. Abonamentul de parcare este valabil în toate parcările cu plată.
(4) Permisul de parcare cu rezervarea locurilor se obține anticipat, înaintea folosirii locului
de parcare, prin plata taxei aferente la Direcția Finanțe Publice Municipale Târgu Secuiesc, sau
prin virament în contul beneficiarului Municipiului Târgu Secuiesc cu nr.
ROXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cod fiscal XXXXXXX.
În cazul plății prin virament clienții pot ridica permisul solicitat de la sediul Direcției
Finanțe Publice Municipale Târgu Secuiesc, numai după confirmarea de către trezoreria, prin
extrasul de cont eliberat, a achitării taxei stabilite.
(5) Persoane juridice enumerate la alin. (1), deținătoare de permise de parcare cu rezervarea
locurilor au acces exclusiv pe locul rezervat și au dreptul la blocarea acestuia.
(6) Permisul de parcare curentă cu rezervarea locurilor se emite pentru o perioadă de un an
calendaristic pentru persoane juridice enumerate la alin. (1).
(6) Abonamentul de parcare curentă fără rezervarea locurilor se emite pentru o perioadă
minimă de o lună și maximă de un an calendaristic.
(7) Prin termenul de „lună” se înțelege perioada cuprinsă între data înscrisă pe permisul de
parcare, conform solicitării beneficiarului, respectiv data precedentă celei corespunzătoare datei
înscrisă pe permis, din luna următoare emiterii. Permisul eliberat în luna decembrie este valabil
doar pe această lună, indiferent de ziua în care a fost eliberat.

(8) Prin termenul „an calendaristic” se înțelege doar anul în care a fost eliberat permisul de
parcare indiferent de luna și ziua în care a fost eliberat.
(9) Perioada de valabilitate a abonamentelor de parcare este ceea înscrisă sau tipărită de
acesta de către emitentul abonamentului. Modelul permiselor de parcare se stabilește prin hotărârea
consiliului local privind taxele și impozitele locale.
(10) Abonamentul/permisul este valabil numai pentru vehiculul/autovehiculul al cărui
număr de înmatriculare este specificat pe abonament/permis cu următoare excepții:
o Cele care fac obiectul unui contract de leasing financiar la care transferul dreptului
de proprietate se realizează în perioada valabilității abonamentului;
o Cele dobândite prin cumpărare, donație, moștenire la care transferul dreptului de
proprietate are loc până la data eliberării permisului de parcare și luarea în
evidențele serviciului ce înmatriculări și atribuirea unui nou număr de înmatriculare
se realizează în perioada valabilității abonamentului.
Art. 5. (1) Parcare curentă a vehiculelor/autovehiculelor pentru riverani fără rezervarea locurilor
este permisă persoanelor fizice care au domiciliul/reședința pe o stradă sau porțiune de stradă în
care parcările sunt declarate cu plată, pe baza unui permis de parcare tip riveran care se va elibera
pe baza următoarelor acte justificative:
o copie de actul de identitate al solicitantului și de pe talonul
vehiculului/autovehiculului aflat în proprietate/coproprietate – persoane fizice care
au domiciliul/reședința pe o stradă sau porțiune de stradă in care parcările sunt
declarate cu plată.
(2) Lista străzilor sau porțiunilor de străzi pentru care pot fi solicitate permise de parcare
tip riveran se stabilește prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale.
(3) Permisul de parcare tip riveran poate fi solicitat numai in cazul in care persoana
solicitanta a îndeplinit obligațiile fiscale privind taxele și impozite locale la zi la Direcția Finanțe
Publice Municipale Târgu Secuiesc.
(4) Permisul de parcare tip riveran este valabil în zone de parcare unde are domiciliu
persoane fizica riveran, înaintea folosirii locului de parcare, prin plata taxei aferente la Direcția
Finanțe Publice Municipale Târgu Secuiesc, sau prin virament în contul beneficiarului
Municipiului Târgu Secuiesc cu nr. ROXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cod fiscal XXXXXXX.
În cazul plății prin virament clienții pot ridica permisul solicitat de la sediul Direcției
Finanțe Publice Municipale Târgu Secuiesc, numai după confirmarea de către trezoreria, prin
extrasul de cont eliberat, a achitării taxei stabilite.
(5) Permisul de parcare tip riveran se emite pentru o perioadă minimă de o lună și maximă
de un an calendaristic.
(6) Prin termenul de „lună” se înțelege perioada cuprinsă între data înscrisă pe permisul de
parcare, conform solicitării beneficiarului, respectiv data precedentă celei corespunzătoare datei
înscrisă pe permis, din luna următoare emiterii. Permisul eliberat în luna decembrie este valabil
doar pe această lună, indiferent de ziua în care a fost eliberat.
(7) Prin termenul „an calendaristic” se înțelege doar anul în care a fost eliberat permisul de
parcare indiferent de luna și ziua în care a fost eliberat.
(8) Abonamentul tip riveran se eliberează persoanelor fizice care nu au alt loc de parcare
în imediata apropiere, valabil in zona de parcare cu plata unde persoana are reședință.

(9) Abonamentul/permisul de parcare tip riveran este valabil numai pentru
vehiculul/autovehiculul al cărui număr de înmatriculare este specificat pe acesta.
(10) Persoanele care au domiciliu în imobile situate între două străzi din care numai o stradă
are amenajată parcare cu plată, nu beneficiază de acest tip de abonament.
(11) Persoane fizice care au domiciliu situat în Piața Gábor Áron, Piața Márton Áron,
curțile cu numărul 7-23, 39-46 respectiv curtea cu numărul 69 sunt considerați riverani pentru zona
Centru și au drept de a solicita abonament riveran pentru zona menționată.
Art. 6. (1) Abonamentele pentru persoane cu handicap se eliberează gratuit persoanelor fizice care
suferă de un handicap fizic sau transportă asemenea persoane și care fac dovada ca posedă permis
de conducere și sunt proprietarii autoturismului sau au contract de leasing pentru
vehiculul/autovehiculul respectiv.
(2) Acest tip de abonament conferă dreptul de staționare pe timp nelimitat în orice parcare
publică cu plată din Municipiul Târgu Secuiesc, li se eliberează de către Direcția de
XXXXXXXXX din cadrul Primăriei pe baza următoarelor documente justificative:
o Cerere;
o Decizie de încadrate în gradul de handicap;
o Copie după carte de identitate;
o Dovada calității de îngrijitor, dacă este cazul.
(3) Posesorii de abonamente tip persoană cu handicap vor folosi cu precădere locurile de
parcare rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap.
(4) Abonamentul este valabil numai pentru autovehicule al cărui număr de înmatriculare
este specificat pe abonament.
Art. 7. În cazul pierderii abonamentului/permisului de parcare deținătorul poate solicita o copie
autentificată a acestuia prin depunerea unei cereri la Direcția Finanțe Publice Târgu Secuiesc.
Capitolul II. Administrarea și utilizarea locurilor special amenajate pentru parcare cu
plată
Art. 8. (1) Parcarea sau staționarea mijloacelor de transport în zona de aplicare a prezentul
regulament se poate realiza doar pe sectoarele semnalizate prin marcaje rutiere și indicatoare
„Fizetéses Parkoló” „Parcare cu plată” însoțite de adiționalul cu orar de funcționare.
(2) Nivelul taxei de parcare și al abonamentului aferent utilizării parcărilor cu plată se
stabilesc și se aprobă anual prin hotărâre de către consiliul local.
(3) Utilizarea respectiv oprirea/staționarea/parcarea în parcările publice cu plată în
intervalul de ore 8.30 – 16.30 este permisă numai prin achitarea contravalorii taxei aferente, în
sistemul de autotaxare, în baza tichetului sau abonamentului de parcare obținute anticipat prin plata
taxei de parcare și expuse la loc vizibil în interiorul, sau, după caz, în exteriorul
vehiculului/autovehiculului (mopede, motociclete), pe bord ori pe parbrizul din față al acestuia,
sau după trimiterea unui SMS de pe telefon la un număr scurt.
(4) În zilele de sâmbătă și duminică, în zilele de sărbători legale sau declarate nelucrătoare,
precum și în afara orarului 8.30 – 16.30, parcarea este fără plată.

(5) Ocuparea temporală a domeniului public prin staționarea sau parcarea
vehiculelor/autovehiculelor în perimetrul de aplicare al prezentul Regulament presupune
recunoașterea tacită a conducătorului auto a dispozițiilor prezentului act.
Art. 9. Gestionarul parcărilor publice are următoarele obligații:
o Amenajarea locurilor de parcare;
o Executarea și întreținerea semnalizării parcărilor cu indicatoare și marcaje, conform
normativelor privind parcările;
o Întreținerea și repararea părților carosabile aferentă parcărilor;
o Efectuarea și întreținerea curățeniei pe suprafața parcărilor;
o Efectuarea deszăpezirii și combaterea poleiului, astfel încât să se mențină utilizabile
numărul de locuri aferente parcării;
o Dotarea parcărilor cu coșuri de gunoi;
o Asigurarea punerii în vânzare a tichetelor de parcare prin montarea și întreținerea în stare
de funcționare a automatelor de parcare, eliberarea abonamentelor, de la caz la caz;
o Asigurarea condițiilor de încasare a taxelor de parcare prin sistemul de plată prin SMS.
Capitolul III. Modalități și condiții de plată
Art. 10. Tichetul de parcare este un instrument de plată pentru staționări de scurtă durată – cu
unitate de măsură lei/loc/oră (fracțiuni de minut proporțional cu suma achitată) și pentru
staționarea pe parcursul zilei întregi – cu unitate de măsură lei/loc/zi, conceput astfel încât să poată
fi utilizat în regim de autotaxare. Tichetele se procură doar de la automate amplasate în perimetrul
parcărilor publice cu plată.
Art. 11. Perioada de valabilitate a tichetelor de parcare achiziționate de la automate de parcare,
este cea tipărită pe acestea, fiind menționată de asemenea data și ora emiterii acestora.
Art. 12.(1) Plata prin SMS în condițiile utilizării taxării prin telefonie mobilă este un instrument
de plată pentru staționări de scurtă durată și pentru staționarea pe parcursul zilei întregi conceput
astfel încât să poată fi utilizat regim de autotaxare.
(2) Plata prin SMS se face în condițiile stabilite prin hotărârea consiliului local privind
aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei de parcare în Municipiul Târgu
Secuiesc, după cum urmează:
o Plata se face prin trimiterea unui SMS la numărul scurt XXXX cu următorul conținut;
XXX CV01ABC, unde XXX este un prefix alocat orașului Târgu Secuiesc și timpul
de parcare 1 oră, iar CV01ABC este numărul de înmatriculare al
vehiculului/autovehiculului parcat.
XXX CV01ABC, unde XXX este un prefix alocat orașului Târgu Secuiesc și timpul
de parcare 1 zi, iar CV01ABC este numărul de înmatriculare al
vehiculului/autovehiculului parcat.
o Clientul va primi un SMS de confirmare de tipul:
„CV01ABC e parcat pentru 1h în Târgu Secuiesc. Plata expiră la ZZLLAAAA ora
XX:XX. Cost suma EUR+TVA/SMS.”
„CV01ABC e parcat pentru 24h în Târgu Secuiesc. Plata expiră la ZZLLAAAA ora
XX:XX. Cost suma EUR+TVA/SMS.”

Art. 13. Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării
transportului de marfă și serviciilor de taximetre dacă mașinile acestora au oprit mai mult decât 10
minute.
Art. 14. Plata taxei de parcare este obligatorie pentru toate vehiculele/autovehiculele cu excepția:
o Vehiculelor/autovehiculelor corpului diplomatic;
o Vehiculelor/autovehiculelor de intervenție care aparțin Poliției, Poliției locale,
Jandarmeriei, S.P.P, Pompierilor, Ambulanței, S.M.U.R.D. aflate în misiune;
o Vehiculelor/autovehiculelor cu handicap sau care transportă persoane cu handicap, care au
afișate/expuse abonamente pentru persoane cu handicap eliberat în condițiile prezentei
Regulament;
o Vehiculelor/autovehiculelor aflate în proprietatea Consiliului Local Târgu Secuiesc;
o Autobuze cu turiști in centrul orașului in locuri special amenajate.
Capitolul IV. Contravenții și sancțiuni
Art. 15. Parcarea se face cu respectarea marcajelor care delimitează spațiul aferent unui loc de
parcare precum și cu respectarea modului/poziției de parcare, respectiv, paralel, perpendicular sau
oblic față de axa drumului.
Art. 16. Poliția locală a Municipiului Târgu Secuiesc va asigura efectuarea controlului respectării
prevederilor prezentului Regulament, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale în
cazul încălcării acestor prevederi.
Art. 17.(1) În situația în care cu ocazia efectuării activității de control agentul constatator identifică
un proprietar/deținător/utilizator/conducător auto care nu respectă dispozițiile prezentului
Regulament, va proceda la întocmirea unei înștiințări/notă de constatare prin care va
notifica/preciza informații privind locul și data constatării faptei, numărul de identificare al
vehiculului/autovehiculului, elemente descriptive ale dispozițiilor legale încălcate și limitele
sancțiunii contravenționale aferente. Acest înscris se va data și afișa/comunica pe parbrizul
vehiculului/autovehiculului, sub ștergător sau prin lipire.
(2) În cuprinsul acestui notă de constatare se va menționa posibilitatea
proprietarului/deținătorului/utilizatorului/conducătorului auto care a încălcat prevederile
referitoare la plată/depășirea timpului/expunerea tichetului sau abonamentului aferent, după caz,
de a intra în legalitate prin achitarea contravalorii taxei de utilizare a unui loc de parcare pentru o
zi, stabilită prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale, în termen de 48 ore
(două zile lucrătoare) la casiera Direcției Finanțe Publice Municipale Târgu Secuiesc.
(3) Termenul menționat la alin. (2) va începe să curgă de la ora 00.00 a următoarei zile
calendaristice, va cuprinde 2 zile lucrătoare și se va socoti împlinit la ora 24.00 a celei de a doua
zi lucrătoare.
(4) Agentul constatator va urmări în evidențele Direcției Finanțe Publice Municipale Târgu
Secuiesc dacă proprietarului/deținătorului/utilizatorului/conducătorului auto înștiințat/notificat a
achitat contravaloarea taxei de utilizare a unui loc de parcare pentru o zi, în termenul specificat, în
caz contrar, se va proceda la încheierea procesului verbal de contravenție potrivit dispozițiilor care
reglementează regimul juridic al contravențiilor.

Art. 18.(1) Conducătorul vehiculului/autovehiculului prezent în momentul controlului, este
obligat să prezinte actele de identitate sau să comunice datele de identitate cât și certificatul de
înmatriculare al vehiculului/autovehiculului la solicitarea polițistului local.
(2) Polițiștii locali care efectuează activitate de control a respectării prezentului
Regulament, se vor identifica cu legitimația de serviciu iar ceilalți agenți constatori cu legitimația
de serviciu și actul de împuternicire.
Art. 19. În caz de refuz din partea conducătorului auto de a prezenta actele sau când identificarea
acestuia nu este posibilă (de exemplu, nu este prezent în momentul controlului),
proprietarul/deținătorul/utilizatorul vehiculului/autovehiculului va fi identificat prin intermediul
bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne la care politia locală are acces, urmând ca
sancțiunea contravențională sa fie aplicată persoanei astfel identificate.
Art. 20.(1) În situația în care vehiculul/autovehiculul este utilizat sau se află în
proprietatea/folosința unei persoane juridice, se vor solicita prin poștă, cu aviz de primire, datele
de identificare ale conducătorului auto. Dacă persoana juridică nu comunică datelor solicitate,
comunică date incomplete ori false sau refuză primirea corespondenței, sancțiunile
contravenționale prevăzute de prezentul Regulament se vor aplica persoanei juridice.
(2) Se consideră comunicare completă a datelor privind identitatea:
2.1. În cazul persoanelor fizice cetățeni români:
a) Numele și prenumele;
b) Domiciliul sau viză de reședință valabil, după caz;
c) Codul numeric personal;
d) Seria și numărul actului de identitate.
2.2. În cazul persoanelor fizice cetățeni străini:
a) Numele și prenumele;
b) Seria și numărul pașaportului sau a altui act de identitate, statul emitent și data
eliberării documentului.
2.3. În cazul persoanelor juridice:
a) Denumirea astfel cum figurează în certificatul de înmatriculare;
b) Sediul;
c) Codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală sau numărul de
înmatriculare în Registrul comerțului;
d) Datele de identificare a persoanei care o reprezintă;
e) Contul bancar.
Art. 21. Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către conducătorii auto sau
proprietarii/deținătorii/utilizatorii de vehicule/autovehicule, persoane fizice sau juridice, după caz:
a) neplata taxei de parcare;
b) neexpunerea, la loc vizibil, în interiorul vehiculului/autovehiculului, sau. după caz,
în exteriorul acestora (mopede, motociclete) pe bord ori pe parbrizul din față, a
tichetului de parcare sau abonamentului /permisului de parcare după caz, astfel
încât să se permită controlul/vizualizarea acestora, respectiv, perioada de
valabilitate și data emiterii;
c) parcarea efectuată în locurile de parcare rezervate parcării de către persoanele cu
handicap;

d) depășirea timpului de parcare conferit de SMS, tichetul sau abonamentul/permisul
folosit;
e) staționarea în parcarea publică cu plată a mașinilor agricole, a
vehiculelor/autovehiculelor industriale, a vehiculelor cu masa maximă totală
autorizată mai mare de 3,5 tone, a camioanelor;
f) parcarea efectuată cu încălcarea și nerespectarea semnificației marcajelor existente
în parcările publice cu plată, respectiv, parcarea pe sectoarele/porțiunile hașurate
ori marcate cu semnul X sau parcarea cu nerespectarea modului/poziției de parcare
- paralel, perpendicular sau oblic fată de axul drumului;
g) parcarea cu abonament/permis de parcare cu valabilitate expirată sau eliberat pentru
alt autoturism;
h) blocarea sau obstrucționarea, fără drept, prin orice mijloace, a folosirii parcărilor
publice cu plată;
i) parcarea fără drept pe un loc semnalizat ca parcare curentă cu rezervarea locurilor
sau blocarea prin orice mijloace a folosirii acestuia precum și amplasarea, fără
drept, de însemne ori înscrisuri referitoare la rezervarea locurilor din parcarea
publică cu plată;
j) efectuarea de activități comerciale, fără autorizarea primăriei în parcările publice
cu plată;
k) nerespectarea măsurilor de restricționare/închidere a parcărilor publice cu plată
stabilite de Primăria Municipiului Târgu Secuiesc sau prin avizul Comisiei de
avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice a Municipiului Târgu
Secuiesc.
Art. 22. Contravențiile prevăzute la art. 21 din prezentul regulament se sancționează după cum
urmează:
a) cu amendă de la 100 lei la 200 lei cele prevăzute la lit. b), c), d), e), f), g), h);
b) cu amendă de la 200 lei la 400 lei cele prevăzute la lit. a), i), j), k).
Art. 23.(1) Prezentul Regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare precum si cu prevederile actelor
normative la care se face trimitere în cuprinsul său.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii
procesului-verbal de contravenție, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din
minimul amenzii prevăzute in prezenta hotărâre, agentul constatator făcând mențiune despre
această posibilitate în procesul-verbal.
Capitolul V. Tarife
Art. 24. Tariful de parcare pentru vehicule/autovehicule pentru anul calendaristic 2017 se definesc
astfel:
Tichete de parcare:
a) Tarife orare de la automate de parcare: 1 oră/1.00 lei;
b) Tarif/zi echivalent de la automate de parcare: 8 lei/zi;
c) Tarif orare prin plata SMS XXXXXX;

d) Tarif/zi echivalent prin plata SMS XXXXX;
Valorile abonamentelor:
a) Abonament lunar: 35 lei pentru persoane fizice și 35+TVA lei pentru persoane
juridice;
b) Abonament anual: 250 lei pentru persoane fizice și 250+TVA lei pentru persoane
juridice;
Permise de parcare:
a) Permisul de parcare curentă cu rezervarea locurilor pentru persoane juridice: 600
lei+ TVA;
b) Permis de parcare tip riveran pentru persoane fizice: 25 lei/lunar și 120 lei/an.

Zone de aplicare a Regulamentului de exploatare a parcărilor și zonelor de
staționare cu plată aflate pe domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc
Zona/Str.
Str. Ady
Str. Dózsa György pana intersectia Str.
Molnár Józsiás
Intesectia Str. Dózsa György cu Str. Petőfi si
Str. Ady
Str. Ady
Str. Kossuth
Str. Kossuth
Str. Petőfi
Str. Petőfi fata restaurantului Idol
Str. Independentei
Str. Szőcs József
Zona Centru:
Piata Gábor Áron – Jazz Cafe
Piata Gábor Áron
Str. ep. Márton Áron
Casa de cultura Vigadó
Str. ep Márton Áron
Parcare Kaszarnya
TOTAL
t

Nr. Locuri de parcare
10
55
9
18
32
10
22+22
14
25
70
17
45+37
7
8
16
XXX
417

