
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂRE  

Privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul gestiunii delegate a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de 

blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt 

staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public 

și privat al municipiului Piatra Neamț 

 
 În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege 

dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în 

cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; 

 În temeiul prevederilor art.3 pct.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3, art.5, art.7 alin.1, art.10 alin.3, 

art.14 alin.1, art.28 lit.j) din OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ; 

            Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.26371 din 11.06.2022, prin care Primarul  

municipiului – dl. Andrei Carabelea propune aprobarea tarifelor percepute în cadrul gestiunii delegate 

a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui 

de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate 

sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

 Luând în considerare raportul de specialitate înregistrat sub nr. 26372  din 11.06.2022, prin care 

Direcția Patrimoniu susține aprobarea tarifelor percepute în cadrul gestiunii delegate a serviciului 

public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de 

blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau 

parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

 Ținând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 ale Consiliului 

Local; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.c), alin.6 lit.a), ale art. 139 alin.3 lit.g) şi ale 

art. 196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă tarifele percepute în cadrul gestiunii delegate a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare, 

ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate 

neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al municipiului 

Piatra Neamț,conform anexei la prezenta; 

 

 

 



 

 Art.2 – Începând cu data prezentei se abrogă prevederile HCL nr.398 din 16.12.2014; 

 Art.3 – Primarul municipiului Piatra Neamţ, prin compartimentele de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate și SC Parking SA vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 Art.4 – Prezenta se comunică Prefectului Județului Neamț în vederea exercitării controlului de 

legalitate,  Direcției Patrimoniu, Direcției Economice și SC Parking SA pentru luare la cunoștință și 

conformare. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Aurora ENE 
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