
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 15279 / 13.07.2021 
                                                                                                                      Proiect                                         
            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; 

- 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; 

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   
 
                     INIŢIATOR,  
                       PRIMAR,  
        prof.Gheorghe-Cătălin Coman                                                               Avizat 

                                                                                        Secretar general municipiu  
                                                                  jr.Mihaela Busuioc 

 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
   JUDEŢUL  SUCEAVA 

   MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

                             Nr. 15278 din 13.07.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotarare privind completarea Regulamentului de atribuire a locurilor de 
parcare în municipiul Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 103/28.11.2012 

 
 

Asigurarea stationarii autovehiculelor in conditii de siguranta presupune crearea si 

amenajarea corespunzatoare a unor parcari publice, in special in zonele de interes public, 

precum si a parcarilor de resedinta in zonele ansamblurilor de locuinte colective. 

Printre principalele activităţi edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare 

a domeniului public şi privat, desfăşurate la nivelul municipiului în domeniul administrării 

drumurilor şi străzilor, se află şi  amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare, 

în condiţiile stabilite prin planurile de urbanism şi studiile de circulaţie. 

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Falticeni nr. 103/28.11.2012  a fost 

aprobat Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în municipiul Fălticeni, acesta fiind 

modificat şi completat ulterior prin H.C.L. nr. 150/28.11.2013. 

                Tarifele de utilizare a locurilor de parcare sunt stabilite annual prin hotărârea 

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale. 

Având în vedere numărul mare de solicitări privind locurile de parcare din anumite 

zone ale municipiului, propun spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare 

privind completarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în municipiul 

Fălticeni. 

 
                                                     

                                      INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof.Cătălin-Gheorghe Coman                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


