
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 62 din 27.03.2013 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în oraşul Tîrgu 
Neamţ pentru operatorul S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ 

 
 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile art. 30 alin (2), art. 63 alin 4, din OUG nr. 195/2002 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice, a prevederilor art. 
3 alin. (1), lit. i din O.G. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local,  precum şi prevederile art. 23, alin. (3) lit. 
g, pct. i si art. 24, alin.  (1), (2),  (4), (5),  (6), (7), (8),  (10), (11) din H.G. 955/ 2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local –
anexa1; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către Adunarea Generală a Societăţii S.C. CIVITAS 
C.O.M. SRL Tg. Neamţ  înregistrată sub nr. 12327 din 20.08.2013 şi Raportul de specialitate al 
Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrat 
sub nr. 12334 din 20.08.2013; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. a şi art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr.  

215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se modifică anexa la H.C.L. nr. 62 din 27.03.2013 - Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a sistemului de parcare cu plată în oraşul Tîrgu Neamţ pentru operatorul S.C. CIVITAS 
COM S.R.L. Tîrgu Neamţ, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art. 2.  Se completează anexa la H.C.L. nr. 62 din 27.03.2013 - Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a sistemului de parcare cu plată în oraşul Tîrgu Neamţ pentru operatorul S.C. CIVITAS 
COM S.R.L. Tîrgu Neamţ cu anexa nr. 9- Proces – verbal de constatare – disparitie sau distrugere 
dispozitiv blocare.  

Art. 3. Anexele nr. 1-8 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu 
plată în oraşul Tîrgu Neamţ pentru operatorul S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ rămân 
neschimbate. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr. 153 

din 28.08.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Humulescu Tr\ian 

                         Contrasemneaz\,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
      Total consilieri locali     19 
       Prezenti                   18      
       Pentru                      18      
       Împotrivă                   -      
       Abtineri                       -     



 


