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            H O T A R Â R E 
privind completarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în municipiul Fălticeni, 

aprobat prin H.C.L. nr. 103/28.11.2012 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 15278 din 13.07.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului Administrativ – Control – Achiziţii înregistrat sub 

nr. 18102/19.08.2021; 
- prevederile H.C.L. nr. 103/28.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a 

locurilor de parcare în municipiul Fălticeni, modificat şi completat prin H.C.L. nr. 150/28.11.2013; 
           -        avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si 
de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;            

În temeiul prevederilor art. 5, pct. 2, lit. j din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 128, alin. 1, lit. d din O.U.G. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 1391/2006 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr.  2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare 
          În conformitate cu prevederile  art. 129 alin (2) lit d), alin (7) l.it n, art. 136, alin. 10 si  art. 139, 
alin., lit. g şi art 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ţi 
completările ulteriare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
            Art.1. –  Se aprobă completarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în 
municipiul Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 103/28.11.2012, prin introducerea alineatului (3) al art. 18 
care va avea următorul cuprins: 
            ”Art. 18, alin. (3): Persoanele care fac dovada domiciliului în zona blocurilor nr. 5 şi nr. 7 de 
pe strada Nicu Gane. a blocurilor nr. 2, nr. 4 şi nr. 25 de pe strada Nicolae Beldiceanu, precum şi a 
blocurilor nr. 27, nr. 29 şi nr. 31 de pe strada Republicii, vor putea parca pe locurile de parcare 
amenajate în zonele respective, la  tariful stabilit pentru parcările de reşedinţă.”   
           Art.2. – Prevederile H.C.L. nr. 103/28.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a 
locurilor de parcare în municipiul Fălticeni, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 150/28.11.2013, 
se completează în mod corespunzător. 
            Art.3. – Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri   
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
   Consilier local, dr. Ilie Cosmin - Alexandru                                                      
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