
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

    

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 243   

din  30 august  2018 

 
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public 

de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de 

Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş 

 

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 Văzând Expunerea de motive a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public                                         

nr. 33517 / 4310 / 05.06.2018  privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de 

Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu 

Mureş,  

 Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local 

şi art. 3, alin. (1) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi d, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit b. din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se modifică Capitolul XIII – SANCŢIUNI din ”Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor 

şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al 

Municipiului Tîrgu Mureş”, conform Anexei I. 

          Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul Public Administrarea Domeniului 

Public şi Direcţia Poliţia Locală. 

Art. 3.  În conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1, lit. e din Legea nr. 

340/2004, republicată, privind Instituţia Prefectului şi Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 

Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului jud. 

Mureş pentru executarea controlului de legalitate. 

 
 

                                                                                                       Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

 

 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 
 

 

 

 



 

 

Anexa I la Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. _____________ privind modificarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a 

Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al 

Municipiului Tîrgu Mureş 

 

 

CAP. XIII – SANCTIUNI  
Art.125 Operaţiunea de achitare a contravalorii timpului petrecut în parcare se 

poate face şi ulterior parcării, doar în aceeaşi zi, în care s-au utilizat parcările publice cu 

plată, până la ora 23:59. După acest moment se consideră că s-a parcat fără achiziţionarea 

nici unui mijloc de plată a parcării, serverul va emite automat procesul verbal de 

contravenţie şi va fi expediat de catre ENTITATEA CARE ADMINISTREAZĂ 

PARCĂRILE PUBLICE CU PLATĂ, contravenientului la domiciliul sau sediul său. Pe 

perioada de 48 de ore de la comunicarea procesului verbal de contraventie contravenientul 

poate achita taxa majorata in cuantum de 25 lei/loc de parcare. Dupa expirarea si a celor 48 

de ore, neachitarea tarifului majorat constituie contravenţie iar contravenientul va 

achita o amenda de la 200 la 500 de lei/parcare.  
Art.126 *SE ABROGĂ  
Art. 127 Nerespectarea marcajelor parcarilor cu plata constituie contravenţie şi se 

sanctioneaza cu amenda de la 50 la 100 de lei.  
Art. 128 Nerespectarea timpilor de stationare pe locurile de parcare cu plata acolo 

unde este mentionat prin panouri aditionale la indicatoarele “P cu plata” constituie 

contravenţie şi se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 100 de lei.  
Art. 129 *SE ABROGĂ  
Art. 130 Parcarea oricăror mijloace de transport cu masa peste 3,5 tone şi lungimea 

peste 5 m în parcările cu plata ( daca nu s-a emis un aviz special) constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amenda de 100 la 300 lei/loc de parcare ocupat.  

Art. 131 Sanctiunile vor fi aplicate de catre agentii constatatori desemnati prin 

dispozitie de primar 
 


