
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 87/2020  
privind modificarea și completarea H.C.L nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului 
de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe 

domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc 
 

Consiliul Local Municipal Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
              Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind modificarea și completarea HCL nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului 
de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul 
public al municipiului Târgu Secuiesc, 
            Având în vedere prevederile art.3 lit.i din O.G nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările și completările ulterioare ,  
             Luând în considerare prevederile H.G nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,   

În temeiul prevederilor art 129 alin. (2) lit. c și  d, alin. (7) lit. m și lit.s, respectiv art. 139 
alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea  Anexei la H.C.L nr. 53/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a 
autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, prin introducerea 
articolului cu nr. 71, după cum urmeză: 

Art.. 71. – “În cazul în care din motive bine justificate pe o perioadă mai îndelungată se 
suspendă funcționarea sistemului de staționare și parcare cu plată, pentru perioada în care a 
fost sistată această activitate, contravaloarea abonamentului pentru lunile respective va fi 
compensată în valoarea abonamentului achiziționată  ulterior.“ 
 Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 
 

Târgu Secuiesc, la  28 august 2020 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Bejan András 
         CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                                                               Tóth Csilla  Enikő 
 
 
 

 


