
R  O  M  Â  N  I  A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.135/2012
privind modificarea  Regulamentului de administrare a parcărilor publice

din Municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad  nr. 190/2005

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE  MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care propune  modificarea art.

11 şi 13 din Regulamentul de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
Brad  nr. 190/2005 privind înfiinţarea serviciului public pentru administrarea parcărilor publice din Municipiul Brad, în
sensul majorării taxelor de parcare pentru anul 2013 în funcţie de rata inflaţiei,

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare, a O. G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, aprobată  cu modificări prin Legea nr. 3/2003, a H.G.R. nr. 955/2004 pentru
aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O. G. nr. 71/2002 şi a prevederilor  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c şi d” alin. 6 lit. ,,a” pct. 19 şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. I – Se aprobă modificarea art. 11 din Regulamentul de administrare a parcărilor publice care va avea

următorul conţinut:
TIPUL ABONAMENTULUI SIMBOL LUNAR

(lei/loc de
parcare)

TRIMESTRIAL
(lei/loc de parcare)

ANUAL
(lei/loc de
parcare)

TIP ,,RIVERAN”: vehicule cat.I
vehicule cat. II
vehicule cat.III
vehicule cat. IV

R 7,50 15,00 35,00
7,50 17,00 64,00
9,50 24,00 92,00

16,00 41,00 150,00
TIP ,, OCAZIONAL” O 6,50 10,50 26,00
TIP ,, PERSOANĂ JURIDICĂ” PJ 18,00 41,00 161,00
TIP ,, TRANSMISIBIL” T 19,00 49,00 190,00

Art. II - Se aprobă modificarea art. 13 alin. 1 din Regulamentul de administrare a parcărilor care ava avea
următorul conţinut:

,, Rezervarea de locuri de parcare se face la solicitare, în limita locurilor existente. Poate beneficia de loc rezervat în
parcările de reşedinţă, acea persoană care achită o taxă  în plus – taxă de rezervare – care se va adăuga taxei anuale, respectiv
42 lei/loc/an pentru autoturisme.

Art. III – Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013 dată la care se abrogă
prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 139/2011 privind modificarea Regulamentului   de administrare a parcărilor publice
din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad  nr. 190/2005 .

Art. VI – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara Deva
- Primarului Municipiului Brad
- Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat cadrul Primăriei Brad

BRAD, 31.10.2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
Hărăguş Ioan SECRETAR

Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  15 voturi ,,pentru”


