
B. TAXE SI MODALITATI DE PLATA PARCARI  CU PLATĂ  ÎNCEPÂND CU 01.03.2023 
CONFORM   HCL 45 din 23.02.2023 

 
Alin 1.  

1. Plata taxei orare: 2.50 lei /ora. Plata taxei orare in Parcarea Stadion Cetate – 3 lei/ora 

pentru autoturisme, 10 lei/ora microbuz si 15 lei/ora autocar. 

 

2. Abonament: 

        -  zi - 15 lei,  

        -  lunar – persoane fizice -  120 lei si persoane juridice – 150 lei 

        - trimestrial – persoane fizice  -  250 lei si persoane juridice   - 280 lei 

        - anual – persoane fizice – 800 lei si persoane juridice – 900 lei. 

3. Deblocare autovehicul -  60 lei + 20 lei/zi retinere dispozitiv blocare. 

 

          4. In condiţiile utilizării taxării prin telefonia mobilă utilizând numere scurte cu microplată, astfel: 

1. Plata parcarii prin SMS pentru 1 ora in Târgu Neamt 

Se trimite SMS la numarul scurt 7420 cu textul: 

431 NR. MASINA 

Tarif 0.50 euro + TVA 

Soferul primeste un SMS de confirmare de tipul: 

       “Ati parcat masina NT01ABC pentru 1 ora in Târgu Neamt. Plata expira la 1.08.2016 ora 12:20.” 

 

2. Plata parcarii prin SMS pentru 1 zi (sau 24h) in Târgu Neamt 

Se trimite SMS la numarul scurt 7420 cu textul: 

430 NR. MASINA 

tarif 2.50 euro + TVA 

Soferul primeste un SMS de confirmare de tipul: 

        “Ati parcat masina NT01ABC pentru 1 zi in Târgu Neamt. Plata expira la 1.08.2016 23:59.” 

Vor fi recepționate și taxate toate SMS-urile de forma 430 NR. MASINA transmise 

indiferent de zi și de oră, iar parcarea în Târgu Neamț se va considera plătită pentru 24 de ore din 

momentul confirmării SMS-ului transmis de către Sistemul TPARK. 

         SMS-ul de comandă este gratuit pentru clienții Digi Mobil și Vodafone și se taxează 

suplimentar  cu 0.05 euro + TVA pentru clienții Orange si Telekom. 

Alin 2. 

 1 . Toate tarifele includ TVA. 

 2.  Tariful minim de plata este de 1.25 leu pentru ½ ora. 

 3 Abonamentele sunt valabile numai daca sunt afisate in mod vizibil pe bordul autovehicului 

parcat. “ 


