
H O T Ă R Â R E A   NR. 57/2014
privind modificarea şi completarea  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 privind modificarea şi

completarea  HCL nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în
parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc,

În baza prevederilor art. 24 din Reglement 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

Articol unic  – Se aprobă completarea art. 2, respectiv al art. 4 din Anexa la HCL nr. 86/2013
privind  aprobarea Regulamentului  de atribuire a locurilor de parcare în parcările  de reşedinţă  din
municipiul Târgu Secuiesc,  prin introducerea unor noi aliniate, 3 respectiv 2, după cum urmează:

a) “ Art .2 alin. (3) –Prin derogare de la prevederile alin.(2), amenajarea locurilor de parcare
de reşedinţă este permisă şi Asociaţiilor de proprietari legal constituită, cu condiţia acoperirii tuturor
cheltuielilor materiale şi umane în acest sens .”

b) „ Art. 4 alin. (2) – În cazurile prevăzute la art.2 alin.(3), membrii asociaţiei de proprietari
care îndeplinesc condiţiile de atribuire a locurilor de parcare de tip reşedinţă stabilite prin prezentul
regulament,  vor  avea  drept  de preemţiune la  atribuirea acelor  locuri  de  parcare,  care  au fost
amenajate de către asociaţia de proprietari din care fac parte.”
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