ROMANIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ
HOTĂRÂRE
Privind modificarea şi completarea HCL 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 orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț;
Avînd 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 şi 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.
Luând act de Expunerea de motive nr. 207 din 26.02.2016 înaintată Adunarea Genrală a Societăţii
S.C. Civitas Com SRL, precum și de Raportul de specialitate nr. 5869 din 18.03.2016 al Compartimentului
Transporturi din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț.
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) , ale art. 45 alin. (1) și art. 115 alin (1) lit. b din Legea
215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE
Art.1 Art. 15 pct A din anexa la HCL nr. 62 /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.
Se modifică după cum urmează:
1. ART. 15 pct. A va avea urmatorul continut:
A. PLATA TAXEI DE UTILIZARE A PARCARILOR
(1) Taxa de utilizare a parcarilor se plateste in sistem de autotaxare ( in maxim 5 minute de la parcarea
autovehiculului) , utilizand parcometrele amplasate in apropierea locurilor de parcare, prin intermediul
monedelor, bancnotelor, a cardului de parcare preplatit si a cardului bancar.
Astfel:
a. Monedele si bancnotele se utilizeaza direct la parcometru, unde se introduc atatea monede pana la
concurenta sumei care reprezinta taxa aplicabila, pentru unitatea de timp solicitata.
b. Cardul de parcare preplatit este un instrument de plata pe suport de plastic cu cip electronic integrat.
Cardul de parcare se achizitioneaza contra cost de la sediul operatorului – SC CIVITAS COM SRL, str.
Mihai Eminescu, nr. 8 A, Targu Neamt, judetul Neamt. Pretul cardului este de 5,00 RON. Valoarea de 5,00
ron reprezinta titlu de garantie, urmand a fi returnata la restituirea cardului in stare de functionare,
nedeteriorat.
c. Card bancar - se utilizeaza direct la parcometru.
(2) Autotaxarea se realizeaza, in termenul stabilit la pct. 1 , prin efectuarea succesiva a urmatoarelor
operatiuni:

 Dupa oprirea vehiculului in spatiul special amenajat pentru parcare,cardul de parcare, cardul bancar
sau monedele/bancnotele se introduc in parcometru (aparat de taxare);
 Se selecteaza durata parcarii pentru intervalul de timp al stationarii vehiculului;
 Parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va pozitiona in mod obligatoriu in interiorul
vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat, in suport special, astfel incat toate datele inscriptionate
sa fie vizilbile din exterior. Daca nu se poate identifica tichetul de parcare, se aplica sanctiunile
prevazute de prezentul Regulament.
 Tichetul de parcare este valabil pentru intreaga durata de timp platita in intervalul orar 08:00-18:00
de luni pana vineri respectiv sambata-duminica in intervalul orar 08:00-14:00 – in conformitate cu
prevederile art. 14 lit. a – in parcarile cu plata enumerate in anexa nr.1 la prezentul regulament.
Tichetul de parcare va avea inscripţionat următoarele informaţii minime:
denumirea operatorului de parcare
codul P&D-ului
localizarea ( codul ) parcării
tariful orar
suma încasată
data şi ora emiterii acestuia
perioada de valabilitate
TVA-ul aferent sumei încasate.
 Alegerea modelului parcometrelor ( dispozitive P&D - "pay & display", adica "plateste si
afiseaza") ramane la latitudinea operatorului de parcare cu respectarea legislatiei in vigoare in
domeniul achizitiilor publice.
2. Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare si functionare al sistemului de parcare cu plata in
orasul Targu Neamt – raman nemodificate.
Art.2 Compartimentul Transporturi din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț va lua toate masurile
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri.
Art.3 Secretarul orașului Tîrgu Neamț, prin compartimentul Administraţie Publică Locală, va
asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărîri instituțiilor și persoanelor interesate.
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