
 
HOTĂRÂREA NR.95 

privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice de pe 

raza Municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.57 din 04.05.2018, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 05.05.2022, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.84/07.04.2022 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.24810/07.04.2022; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R24810 din 07.04.2022; 

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

a parcărilor publice de pe raza Municipiului Mangalia; 

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

ționare și rezervare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.57/04.05.2018; 

• Prevederile H.C.L. nr.71/09.06.2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, func-

ționare 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; 

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

• Prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, rep. cu modificările și completările 

ulterioare; 

• 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 O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice  de administrare a domeni-

ului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local 

al Municipiului  Mangalia; 

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

art.240, 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 aprobă modificarea Anexei nr.1, parte integrantă din Regulamentul 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, conform anexei, care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 
 

Art.2 Celelalte prevederi ale 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, rămân 

neschimbate. 
  
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 cetă-

țenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 3 voturi ”abținere”, 

din nr. de 17 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 18 consilieri locali în funcție. 
 

MANGALIA 

DATA: 05.05.2022 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 



 

 
 

Anexa la H.C.L. nr.95/05.05.2022 

 

 

ANEXA NR.1  

TARIFE PERCEPUTE PENTRU PARCAREA AUTOVEHICULELOR 

  PE RAZA MUNICIPIULUI MANGALIA 

 

 

 

Nr. DENUMIRE TARIF 
TARIF PERCEPUT 

- LEI - 

1 
Tarif pentru rezervarea   locurilor de parcare de reședință pentru 

persoane fizice – autoturisme 
150 lei / an / loc de parcare 

2 
Tarif pentru rezervarea   locurilor de parcare de reședință pentru 

persoane juridice – autoturisme 
300 lei /an / loc de parcare 

3 Tarif/oră pentru parcare autoturism în Mangalia (oraș) 3 lei / oră 

4 
Tarif/oră pentru parcare autoturism în stațiunile arondate Munici-

piului Mangalia 
5 lei / oră 

5 Tarif /  zi  pentru parcare autoturism în Mangalia (oraș) 15 lei / zi 

6 
Tarif / zi pentru parcare autoturism în stațiunile arondate Munici-

piului Mangalia 
20 lei / zi 

7 
Tarif / oră pentru parcare microbuze și autovehicule transport 

marfă sub 3,5 tone 
5 lei / oră 

8 

Tarif /  zi / loc pentru parcare comercială sub formă de abonament 

calculat la numărul de zile solicitat pentru autoturism,  în Manga-

lia (oraș) 

3 lei / zi 

9 

Tarif /  zi / loc pentru parcare comercială sub formă de abonament 

calculat la numărul de zile solicitat pentru autoturism,  în stațiu-

nile arondate Municipiului Mangalia 

5 lei / zi 

 

 

 

MANGALIA 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 


