
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                                  
CONSILIUL LOCAL                                        

                              
   

 
HOTARARE  nr. 154 / 2018 

pentru modificarea si completarea unor prevederi din Regulamentul  

de atribuire si folosire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta  
din municipiul Curtea de Arges aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 135/2018 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș.  

 Având în vedere: 
 -Referatul Biroului  de administrare a domeniului public si privat  nr. 30128/24.10.2018;     

 -Prevederile  art. 36 alin. 6 lit. a pct. 16 din Legea nr. 215/2001 
-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 

 -Avizul Comisiei economice; 
 În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001  

 
Hotărăște: 

 
Articol unic:  Se  aproba modificarea si completarea art. 2 (1), art. 3 alin. 3 lit. b, art. 4, art. 28 si 

art. 30 din Regulamentul de atribuire si folosire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din 

municipiul Curtea de Arges, dupa cum urmeaza: 
“Art. 2 (1) În parcările de reşedinţă se poate atribui câte un loc de parcare, în limita celor 

existente, pentru fiecare apartament al cărui proprietar/chiriaş îndeplineşte condiţiile din prezentul 
regulament. 

Art. 3 alin (3) lit. b) 

(3) Condiţiile pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din 
parcările de reşedinţă amenajate de Primăria Municipiului Curtea de Argeş sunt următoarele: 

b) Să deţină un autovehicul, având inspecţia tehnică periodică la zi, în proprietate sau în 
folosinţă; 

Art. 4 În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea 

de reşedinţă sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se 
va face prin licitaţie publică. Preţul de pornire al licitaţiei îl reprezintă taxa de bază stabilită prin hotărâre a 

consiliului local. 
În cazul în care numărul de solicitări este mai mult decât dublu decât numărul de locuri disponibile, 

Comisia de atribuire/licitaţie poate decide renunţarea la procedura de atribuire, locurile de parcare 
rămânând la liber. 

Art. 28 Locurile de parcare rămase libere în urma licitaţiei vor rămâne cu caracter public. Acestea 
vor putea fi atribuite direct persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, pe 
principiul “primul venit, primul servit”. 

Art. 30 
(1)Abonamentele de parcare de reşedinţă se vor elibera de Primăria Municipiului Curtea de Argeş 

prin Biroul CADPP, după încheierea contractului. 
(2) În situaţia în care după achitarea locului de parcare beneficiarul locului de parcare nu ridică 

abonamentul, Biroul CADPP i-l trimite beneficiarului prin poştă cu confirmare de primire.” 
 
 

Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                                      Secretar Municipiu 

                     ŞERBAN ION                                                           CHIRCA RADU 
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