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HOTĂRÂRE NR. 20 / 18.02.2020
Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată 

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata nr.4730/17.02.2020,
precum şi de Raportul de Specialitate al Serviciului Poliția Locală nr.4802/17.02.2020, cu privire la
administrarea parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al orașului Sovata;

În vederea aplicării cu obiectivitate și coerență a Regulamentului de administrare a
parcărilor publice, aprobat prin Hotărârea C.L. nr.56/25.05.2017, H.C.L. nr.101/31.08.2017, H.C.L.
nr.81/28.06.2018 și H.C.L. nr.74/27.06.2017 s-a considerat necesară actualizarea conținutului
acesteia;

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 și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările si 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. “c”, art.139, precum și ale art.196 alin.1 lit. “a” din

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plată, conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr.56/25.05.2017, H.C.L. nr.101/31.08.2017,
H.C.L. nr.81/28.06.2018 și H.C.L. nr.74/27.06.2017, se abrogă.

Art.3. – 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 18 februarie
2020, cu 15 voturi “pentru”.            
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