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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al parcărilor 

publice cu plată sau de reședință aflate pe raza orașului Aleșd 

 

 

 Consiliul local al orasului Alesd;  
Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 5536 din 09.07.2019; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 5503 din 
08.07.2019 şi de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  
 În temeiul prevederilor O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale HG 1391/2006, 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice; 
 Luând în considerare prevederile art. 23 alin(3) lit. “g” pct 8 și art. 24 din H.G. nr. 
955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
 în baza prevederilor art. 129 alin(1) și alin(2) lit. ”c”, art. 139 alin(1) și alin(3) lit. ”g” și 
art. 287 lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al parcărilor publice cu 
plată sau de reședință aflate pe raza orașului Aleșd, conform anexei la prezenta parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul oraşului Aleşd, 
prin compartimentul de amenajare a teritoriului. 
 Art. 3 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Primarul oraşului 
Aleşd, Administratorul public, Poliția orașului Aleșd, Jandarmeria Aleșd, serviciul arhitectului 
șef, compartimentul de amenajare a teritoriului, comp. impozite și taxe, compartiment juridic 
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Aleşd, 25 iulie 2019 
Nr. 70 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru” și 5 ”impotrivă” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


