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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă 

autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul 
municipiului Sfântu Gheorghe 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 49799/2010 a primarului municipiului Sfântu 
Gheorghe, dl. Antal Árpád András; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. PC 1.837/31.08.2010 al Direcţiei Poliţia 
Comunitară din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 

Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe;  

Având în vedere Avizul Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Covasna; 
 Având în vedere prevederile art. 128 alin. (1) lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr. 49/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzice staţionarea voluntară 
pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare – Chilieni şi Coşeni – a 
remorcilor, semiremorcilor, rulotelor, precum şi a autovehiculelor şi a altor utilaje care depăşesc 
masa totală maximă autorizată de 3,5 tone. 
 Art. 2. - (1) Parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Sfântu 
Gheorghe, având masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este permisă numai: 

• în incinta Autobazei nr. 2 aparţinând S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, 
situată pe str. Lunca Oltului; 

• parcarea de pe str. Lt. Păiş David (situată lângă staţia PETROM-OMV); 
• parcarea de pe str. Lt. Păiş David (situată la intrarea în municipiu). 

 (2) Pentru utilizarea locurilor de parcare din incinta Autobazei nr. 2 aparţinând S.C. 
Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, situată pe str. Lunca Oltului se aprobă următoarele tarife, 
reprezentând contravaloarea pazei şi a staţionării în parcare: • pentru autovehiculele cu peste 10 metri lungime: 70 RON/lună, respectiv 5 RON/ zi; 

• pentru autovehiculele sub 10 metri lungime: 30 RON/ lună, respectiv 2,50 RON / zi; 
 (3) Sumele menţionate la alin. (2) se vor achita de către beneficiari şi se vor încasa de 
către S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe. 
 (4) Documentul care atestă plata taxelor prevăzute în prezenta hotărâre va fi expus la loc 
vizibil în interiorul autovehiculului (pe parbriz), astfel încât să permită controlul validităţii. 
 Art. 3. - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, altele decât cele care întrunesc 
elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu  




