
 
HOTĂRÂREA NR.71 

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice de 

pe raza municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.57/04.05.2018, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 09.06.2021, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.84/12.05.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia cu amendamentul adoptat coform procesului – verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.33954 din 12.05.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Muni-

cipiului Mangalia înregistrat cu nr.38829 din 02.06.2021; 

• Adresa Direcției Gospodărire Urbană și Servicii Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Pri-

marului Municipiului Mangalia înregistrată cu nr.40769 din 09.06.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.57/04.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de  organizare, funcționare și rezer-

vare a parcărilor publice de pe raza municipiului Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.122/18.07.2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, 

funcționare și rezervare a parcărilor publice de pe raza municipiului Mangalia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Mangalia nr.57 din 04.05.2018; 

• Prevederile H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea  Regulamentului de aplicare a  O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și prevederile 

H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu mo-

dificările și completările ulterioare; 

• Prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulteri-

oare; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu alin.(7), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) 

lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1) și alin.(4), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se modifică art.25 alin.(1) din Regulamentul de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice de pe 

raza municipiului Mangalia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.57 din 04.05.2018 

și modificat potrivit prevederilor art.1 din cuprinsul H.C.L. nr.122/18.07.2018, ce va avea următorul conținut: 

  ”Încălcarea prevederilor art.24 din prezentul Regulament se sancționează cu amendă de la 1000 la 2000 lei, 

cu posibilitatea achitării în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului – verbal, a 

jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această 

posibilitate în procesul – verbal, în conformitate cu O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.” 
 

Art.2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice de pe raza 

municipiului Mangalia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.57 din 04.05.2018, cu 

modificările și completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.122/18.07.2018, rămân 

neschimbate, urmând a se aplica întocmai. 
 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 

specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul 

Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința 

cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6 voturi ”abținere”, 

din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
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Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  
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