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Proiect de hotărâre nr.  117/2022 

privind aprobarea cadrului juridic unitar pentru organizarea și administrarea parcărilor 
publice cu plată și de reședință în orașul Hațeg 

 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Examinând referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 16848/117 din 
05.07.2022 prin care se propune aprobarea cadrului juridic unitar pentru organizarea și 
administrarea parcărilor publice cu plată și de reședință în orașul Hațeg, în scopul reglementării 
modului de funcționare al parcărilor și a asigurării de locuri de parcare în parcări publice și de 
reședință. 

În conformitate cu prevederile art.63 alin. (4) și art. 128 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 5 aln. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 486 alin. (1) și alin. (3) din Legea 
nr. 227 din 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 183 alin. 
(2) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. 108 lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1), art. 5 punctul 2 lit. j), 
din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art.65 alin.1 din Legea 448/2006 privind persoanele cu handicap, cu modificarile și 
completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c)-d), alin.(6) lit.a), alin. (7) lit. m)-n), alin. (14),  
art. 139 alin. (1), alin.(3) lit.c), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. 
(4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se aprobă procedura de organizare, funcționare și administrare a parcărilor publice cu plată 
din Orașul Hațeg, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă procedura de organizare, funcționare și administrare a parcărilor publice de 
reședință din Orașul Hațeg, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte biroul administrarea 
domeniului public, direcția  economică, biroul poliția locală și biroul impozite și taxe locale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art. 4 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 



Art. 6 Prezenta hotarare va fi publicată în Monitorul oficial local, pe pagina de internet a primăriei 
Haţeg şi comunicată, in condiţiile legii:  Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Serviciului juridic, Biroului Politia locala, Biroului administrarea domeniului 
public, Direcției  economice, Biroului impozite și taxe locale şi Compartimentului administraţie 
publică locală. 
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