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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 144 din 30.11.2011  

 
privind  completarea H.C.L. nr. 154/30.07.2009 privind  regimul 

juridic, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare  

de pe raza Municipiului Roman 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 24001 din 24.11.2011 iniţiată şi 

înaintată de către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului 

Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24002 din 24.11.2011 întocmit de 

către Serviciul Juridic. 

Văzând avizul favorabil nr. 74 din 30.11.2011 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 166 din 30.11.2011 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 24301 din 30.11.2011 

dat de către Secretarul municipiului Roman; 

Luând în considerare dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, 

ale H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 

nr. 195/2002, ale O.G. nr. 43/1997R privind regimul juridic al drumurilor, ale 

Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/ 1997, ale H.G. nr. 147/1992 

privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor 

sau remorcilor staţionate neregulementar pe drumurile publice, ale Legii nr. 

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ – teritoriale. 

Având în vedere art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16 şi 19 din 

Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 
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În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normative; 

     
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se modifică şi se completează articolul 2 al H.C.L. nr. 154 din 

30.07.2009 cu două noi alineate, care vor avea următorul cuprins: 
 

“ 2) Administrarea şi exploatarea acestui serviciu cu privire la parcările 

riverane Pieţii Centrale se va realiza de către Direcţia Administraţia Pieţelor 

Bazar, Obor Roman, respectiv parcările din strada Sucedava, partea dintre 

strada I. I. Ionescu de la Brad şi strada Aprodu Arbore, strada Aprodu 

Arbore, în spatele complexului commercial şi parcarea Pieţii din strada 

Aprodu Arbore, aşa cum sunt identificate în schiţa anexă la prezenta 

hotărâre. 

3) Parcările evidenţiate la alineatul 2 vor funcţiona cu plată cu 

distribuitoare de tichete de parcare în fiecare zi a săptămânii de luni până 

vineri între orele 8 
00

- 16 
00

, iar sambăta si duminica între orele 08 
00

- 14 
00

 ” 
 

Art. 2.  Primarul muncipiului Roman prin serviciile de specialitate şi 

Direcţia Administraţia Pieţelor Bazar, Obor Roman vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.   
 

Art. 3. Secretarul Municipiului Roman va aduce la cunostinţa celor 

interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ 

                   Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

           Prof. Viorel STAN                          Jurist Gheorghe CARNARIU 


