ROMANIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a sistemului
de parcare cu plată în orasul Tîrgu Neamţ pentru operatorul S.C. CIVITAS CO M
S.R.L. Tîrgu Neamţ.
Consiliul local al oraș ului Tîrgu Neamț, județul Neamț;
Avînd în vedere prevederile art.30 alin (2), art. 63 alin 4, din OUG nr. 195/2002 republicată, cu
modificările si completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice, a prevederilor art. 3 alin. (1),
lit. i din O.G. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public si privat de interes local, precum si 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 si funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public si privat de interes local – anexa1.
Luând act de Expunerea de motive nr. 4310 din 19.03.2013 înaintată de Primarul orasului Tîrgu
Neamţ precum ș i de Raportul de specialitate al Compartimentului Transporturi din cadrul Primăriei
oraș ului Tîrgu Neamț.
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.a, ale art. 45 alin. (1) ș i art. 115 alin (1) lit. b din Legea
215/2001 a administrației publice locale ,republicată, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă Rgulamentul de organizare si funcţionare a sistemului de parcare cu plată în oras ul
Tîrgu Neamţ pentru operatorul S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ, conform anexei la prezenta
hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art.2 Compartimentul Transporturi din cadrul Primăriei oraș ului Tîrgu Neamț va lua toate masurile
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri.
Art.3 Secretarul oraș ului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărîri
instituțiilor ș i persoanelor interesate.
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