
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 87/2021  
 cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de 

reședință din municipiul Târgu Secuiesc 
  
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc cu 
privire la aprobarea  Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din 
municipiul Târgu Secuiesc, 
 Având în vedere prevederile art. 63 alin(4) și art.128 alin.(1) lit.d din O.U.G nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 Luând în considerare prevederile art.3 alin. (1) lit. i) și art.29 alin. (1) lit.a din O.G. nr. 71/2002 
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 
interes local, cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile art.5 alin (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, 
  Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 Ținând cont  de Regulamentul anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2021 privind Programul 
multianual „Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședința în Municipiul Târgu 
Secuiesc” 
 Ținând cont de prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările 
și completările ulterioare.  
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c., art. 129 alin. (6) lit. a., 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 aprobă Regulamentul de atribuire din parcările de reședință din municipiul Târgu 
Secuiesc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
  Art. 2 - Se aprobă suma chiriei de bază pentru parcările de reședință stabilită prin prezenta 
hotărâre , în cuantum de 120 lei/ an calendaristic. 
  Art. 3 – Se aprobă saltul de supralicitare, în cadrul procedurii de atribuire/ licitație a locurilor de 
parcare din parcările rezidențiale la suma de 10 lei. 
  Art. 4 – Locurile de parcare adjudecate fac obiectul unui contract de închiriere, încheiat pentru o 
perioadă de cel mult 3 (trei) ani, fără posibilitate de prelungire. 
       Art. 5 – Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local  nr. 86/2013 cu privire la 
stabilirea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Târgu 
Secuiesc, cu toate modificările sale, se revocă. 
       Art. 6– Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc,  Compartimentul de urbanism și amenajare teritorială și Direcția Polița Locală a 
municipiului Târgu Secuiesc. 
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