
 

 

 
 

  
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 17/2021 
cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc 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 referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc cu 

privire la modificarea H.C.L. Târgu Secueisc nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a 
locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Târgu Secuiesc,  

În baza prevederilor 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, 
        Luând în considerare prevederile art.7 din Legea Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c., art. 129 alin. (6) lit. b., art. 139 alin. (3) lit.g și art. 196 alin.(1) lit. a. din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
          Art. 1. – Se modifică Art. 3. alin. (1) din Anexa la H.C.L. nr. 86/2013 și va avea următorul conținut: 
”Art. 3. alin. (1) - În parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deținătorilor 
de autovehiculele cu masa maxim autorizată până la 3,5 tone, destinate transportului de persoane, cu până la 
8+1 locuri pe scaune, cu condiția să se încadreze prevederilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din prezenta 
hotărâre.” 
          Art. 2. – Se modifică Art. 3. alin. (2) din Anexa la H.C.L. nr. 86/2013 și va avea următorul conținut: 
”Art. 3 alin. (2) - Deținerea unui autovehicul în proprietate sau în folosință și înmatriculată în România este 
condiție obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările 
de reședință.” 
          Art. 3. – Se modifică Art. 11. alin. (1) din Anexa la H.C.L. nr. 86/2013 și va avea următorul conținut: 
”Art. 11 alin. (1) - În parcările de reședință se atribuie prioritar, în mod gratuit, locuri de parcare persoanelor 
cu handicap, care dovedesc cu certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia de evaluare a 
persoanelor cu handicap pentru adulți, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, încadrarea într-un grad de handicap.” 
          Art. 4. – Se modifică Art. 18. alin. (2) din Anexa la H.C.L. nr. 86/2013 și va avea următorul conținut: 
”Art. 18 alin. (2) - Procedura de atribuire/licitare se va desfășura respectându-se ordinea de priorități, astfel: 

I. persoane fizice domiciliate/rezidente proprietare ale unui autovehicul înregistrat la Biroul de taxe și 
impozite locale din cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, fără a avea datorii; 

II. persoane fizice domiciliate/rezidente care dețin certificat de încadrare în grad de handicap;  
III. persoane fizice domiciliate proprietare ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu; 
IV. persoane fizice domiciliate/rezidente proprietare ale unui autovehicul; 
V. persoane fizice domiciliate/rezidente având in proprietate al doilea autovehicul; 
VI. persoane fizice domiciliate/rezidente sau juridice proprietare ale apartamentului cu autovehicule 

înmatriculate pe societăți comerciale.” 
          Art. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul municipiului Târgu 
Secuiesc, precum și Compartimentul de urbanism și amenajare teritorială. 
 

Târgu Secuiesc, la  28 ianuarie 2021  
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