ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
GHEORGHENI
www. gheorgheni.ro

HOTĂRÂREA nr.44/2020
privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi
zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al
municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 martie 2020,
Având în vedere:
− Referatul de aprobare nr.3671/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni;
− Raportul de specialitate nr.3700/2020 al directorului executiv din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni – Direcţia tehnică;
− Avizul de principiu nr. 230010/17.03.2020 al Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Harghita, Serviciul rutier, privind proiectul „Regulamentului de exploatare a
parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al Municipiului
Gheorgheni” – înregistrat la Municipiul Gheorgheni cu nr.4203/17.03.2020,
− Adresa
nr.229007-1/20.02.2020,
respectiv
Avizul
de
principiu
nr.
229007/20.02.2020 al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, Serviciul
rutier, privind proiectul „Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de
staţionare cu plată aflate pe domeniul public al Municipiului Gheorgheni” –
înregistrat la Municipiul Gheorgheni cu nr.3447/05.03.2020
− H.C.L. nr.41/2019, privind aprobarea Politicii de Parcare a Municipiului
Gheorgheni,
− HCL nr..137/2018, privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului
Gheorgheni şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
al Municipiului Gheorgheni:
− Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii –
aviz. înregistrat cu nr. 217/C/2020,
− Urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură – aviz. înregistrat cu nr.218/C/2020,
− Juridică, etică, administraţie publică locală, respectarea libertăţilor cetăţeneşti,
menţinerea ordinii publice, apărare – aviz. înregistrat cu nr. 231/C/2020,
− Servicii publice – aviz. înregistrat cu nr. 236/C/2020,
În conformitate cu prevederile:
− Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare
− Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
− Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare
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− O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi
completările ulterioare;
− H.G.nr. 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
− O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
− HG.nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG.nr.
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;<LLNK 12007 92 10 201 0 55>;
− O.G.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,
cu modificările şi
completările ulterioare;
− Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor în localităţi urbane,
Proiectul de hotărâre a fost adus la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul Primăriei
Municipiului Gheorgheni, conform prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică – Proces-verbal nr.13199/24.09.2018;
În temeiul prevederilor, art.129, alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c, art.139, alin.(3), lit.e),
coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă REGULAMENTUL DE EXPLOATARE A PARCĂRILOR ŞI ZONELOR
DE STAŢIONARE CU PLATĂ AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI
GHEORGHENI, JUDEŢUL HARGHITA, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul
municipiului Gheorgheni, Serviciul public Poliţia Locală şi Direcţia tehnică din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.3 – (1) Prezenta hotărâre
se comunică: Prefectului judeţului Harghita,
Primarului, Viceprimarului Municipiului Gheorgheni, Direcţiei tehnice şi Serviciului public
Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
(2) (2) Prevederile prezentei hotărâri se aduce la cunoştinţa locuitorilor
municipiului Gheorgheni prin: afişare la sediul U.A.T. Municipiul Gheorgheni – piaţa
Liberăţii nr.27 –
respectiv pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni – www.
gheorgheni.ro

Gheorgheni, la data de 19 martie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Erős Levente
Selyem-Hideg Norbert-Vencel
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