
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 61/2022 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 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 refearul de aprobare al domnului viceprimar privind  
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 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 alin. (1) lit.i al Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art 129 alin. (2) lit. c şi d, alin. (7) lit.s, 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 și completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1 – Se aprobă modificarea și completarea art. 24 din Anexa la Hotărârea Consiliului 

Local 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 după 
cum urmeză 

„ Art.24. Valorile abonamentelor: 
c). Abonamentele pentru vehiculele acționat 100% electric, se eliberează gratuit persoanelor 

fizice și juridice care fac dovada că sunt proprietari al unor astfel de autovehicule sau au contract de 
leasing pentru autovehiculul/vehiculul respectiv.” 

” Abonamentele pentru vehiculele acționat 100% electric se imprimă pe hârtie de culoare 
verde și conferă dreptul de staționare pe timp nelimitat în orice parcare publică cu plată din 
Municipiul Târgu Secuiesc și se eliberează la cerere de către Biroul impozite și taxe locale pe baza 
următoarelor documente justificative: 

- a) Cerere 
- b) Copie carte de identitate solicitant 
- c) Copie certificat de înmatriculare a vehiculului pentru care solicit abonamentul. 
- d) Dovada achitării la zi ale impozitelor și taxelor locale atestat prin certificatul de 

atestare fiscală emis de către Biroul de impozite și taxe locale . 
Abonamentele emise gratuit sunt valabile numai pentru autovehiculele ale căror număr de 

înmatriculare este specificat pe abonament. 
Modelul abonamentului pentru autovehiculele electrice este prevăzut la Anexa care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. “ 
Art. 2 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Târgu Secuiesc. 
                                                                                     Târgu Secuiesc,  la  28 aprilie  2022 
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