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HOTĂRÂRE NR. 65 / 24.06.2021
 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice de

pe raza Oraşului Sovata, aprobat prin H.C.L. nr.56/25.05.2017

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata nr.8312/15.06.2021 în calitate de
inițitor,  precum şi de Raportul de Specialitate al Serviciului Poliția Locală nr.8315/15.06.2021 prin care
propune modificarea și completarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice de pe raza Oraşului
Sovata,  aprobat  prin  H.C.L.  nr.56/25.05.2017,  actualizat  prin  H.C.L.  nr.101/31.08.2017,  modificat  și
completat ulterior prin H.C.L. nr.81/28.06.2018;

În vederea aplicării cu obiectivitate și coerență a Regulamentului de administrare a parcărilor publice
de pe raza Orașului  Sovata și  folosirea la capacitate a tuturor spațiilor  amenajate ca parcări,  aparținând
orașului  Sovata,  considerăm  necesară  modificarea  și  completarea  conținutului  articolului  5,  al  acestui
regulament;

În baza dispoziţiilor  O.U.G. nr.195/2002,  privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
si  completările  ulterioare,  ale  Legii  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,  precum şi  ale  Legii  nr.52/2003  privind  transparența  decizională  în  administraţia  publică,  cu
modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul  prevederilor  art.129 alin.2 lit.  „d”, art.  139 alin.1,  respectiv art.196 alin.1 lit.  „a” din

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea art.5 din Regulamentul de administrare a parcărilor
publice de pe raza Oraşului Sovata, aprobat prin H.C.L. nr.56/25.05.2017, modificat și completat prin H.C.L.
nr.81/28.06.2018, astfel după cum urmează:

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

B. TARIFE:
Art.5. (1) Tarifele de parcare pentru autovehicule sunt exprimate valoric în raport cu tariful orar

pentru o oră de parcare, astfel:
 Tarif 1 oră - 5 lei pentru autoturisme / respectiv 20 lei pentru mijloacele de transport persoane cu

capacitate peste 17 locuri +1 (microbuze, autocare, etc);
 Tarif 1 zi - 20 lei pentru autoturisme/ respectiv 70 lei pentru mijloacele de transport persoane cu

capacitate peste 17 locuri+1 (microbuze, autocare, etc), indiferent de numărul de ore parcate;
 Tarif  1 săptămână  -  100 lei  pentru autoturisme/  respectiv 300 lei  pentru mijloacele de transport

persoane cu capacitate peste 17 locuri+1 (microbuze, autocare, etc);
 Tarif 1 lună – abonament de 170 lei,  pentru locurile de parcare  din parcările amenajate în afara

drumului public – parcare Hotel Danubius Sovata, Danubius Brădet, Făget, după 
solicitare;  în cazul  în  care nu se  solicită  abonament  lunar pentru aceste locuri,  vor fi  practicate
tarifele orare, zilnice sau săptămânale;

 Tarif rupere barieră – în cuantumul prejudiciului cauzat.
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Art.2. – Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.1 la Regulamentul de administrare 
a parcărilor publice de pe raza Oraşului Sovata, aprobat prin H.C.L. nr.56/25.05.2017, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la delimitarea zonelor tarifare în parcările amenajate înafara drumului
public și a celor delimitate la marginea carosabilului, situate parțial sau integral pe trotuar, astfel după cum
urmează:

Nr. crt.

Zona tarifară
delimitată la marginea carosabilului Parcările amenajate înafara

drumului publicI

1.
Str. Trandafirilor de la fosta autogară (vila Spe-
ranța), până la intrarea înspre Hotelul Sovata-

Danubius

Parcarea Maria, de lângă poli-
ție, strada Trandafirilor inter-
secție cu str. Vulturului, parca-

rea vis-a-vis de Hotel Teleki

2.

Sens giratoriu Lacul URSU -  strada Bradului
până la sensul giratoriu din dreptul Autogării

de la nr.2.

3.
Parcare, alee acces spre Hotel
Danubius, str. Trandafirilor,

parcare Hotel Danubius Sovata
– 130 locuri

4.
Parțial pe strada Vulturului Parcare  Hotel Făget, strada

Vulturului – 24 locuri

5. Parțial pe strada Vulturului Parcare  Hotel Brădet, strada
Vulturului – 40 locuri

6. Parcare vis-a-vis de Ștrandul Lacul Negru, stra-
da Bradului

7. Parțial pe strada Vulturului – de la intersecția
str. Vulturului cu Câmpul Mic până la Hotel

Ursina

Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează compartimentele de resort
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata.

Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
- Compartimentelor de resort;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.

                                 Președinte de ședință,
                                                                                          Bartha József

    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 24.06.2021, cu
13 voturi “pentru”.                           
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