
ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 
MUNICIPIUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL  
         

                              HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor 

publice din municipiul Constanța 

 
Consiliul local Municipal Constanța întrunit în ședința ordinară din 

data___________2021           
Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac 

înregistrat sub nr. 15859/26.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, 

prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și 
privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii 

publice, comerț, turism, agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru 
administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și 
libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției gestionare servicii publice 

înregistrat sub nr.15865/26.01.2021 și nota de fundamentare nr.19545/26.01.2021;  
       Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 13/2020 pentru 
modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, cu completările și 
modificările ulterioare, Legea Poliției Locale  nr. 155/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,  
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit d), alin (7) lit n) și art 196 alin. (1), 

lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

        Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor 
publice din Municipiului Constanța, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va 
comunica prezenta hotărâre Direcției Gestionare Servicii Publice, Direcției Generale 

Poliția Locală, Serviciului Public de Impozite și Taxe, S.C. Confort Urban SRL, în 
vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre 
știință. 

 
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 

_______ pentru,_______împotrivă, _______abțineri. 
La data adoptării sunt în funcție_________ consilieri din 27 membri. 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                               
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ  

  SECRETAR GENERAL, 
GEORGIANA GOSPODARU 

CONSTANȚA 

NR.______/__________2021 




































