
RO MÂ'.\ 1 A 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOTĂRAREANLAP2-' 
Din  2Z. 	.  2021 

Privind : modificarea HCL 274/ 2017 de anrobare a Regulamentului de organizare si functionare a 
sistemului de parcare din municipiul Tecuci  

Iniţiator : Lucian-Grigore Costin , Primarul municipiului ecuci,judeţuJ Ga1aţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului:  ,(V/ 	(2. 2021 ; • 
Consilivl lociţl al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinataln data 
de 	, 2021; 
Având in veclere: 
- referatul de aprobare a iniţiatorului, hiregistrata sub 	j2 2021; 

raportul de speciafitate Intocmit de serviciul Patrimoniu inregistrat • sub 

- rapoartele avizare intocmite de comisiile de specialitate 	°Y  
In baza prevederilor: 
- Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de 
covid 19 
- art. 129, alin.2, lit c, din OUG 57/2019 privind Codul administrative cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 139 alin 3 , lit,g, art. 196 afin 1, lit. a din OUG 57/2019 privind CodUl administrativ 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

HOTĂRĂŞ TE: 

Art.1.- Se aprobă  modificarea HCL Tecuci nr. 274/2017 privind „Regulamentul de 
organizare si funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci "-.după  cum 

• . urmea7ă• Art.2 se modifică  şi va avea următorul cuprins : 
- Parcările de reşedinţă  din municipiul Tecuci vor fi utilizate confnrm Regit—  amentului 
de atribuire sifolosire a locurilor de parcare in parcările de reşedimă  din municipiul 
Tecuci conform anexei 2, parte integrantă  din prezenta hotărare. 

in cazul declarării stării de a1ertă, de urgenţă  sau impunerii unor resnicţii privind 
accesul în incinte a cetăţenilor, atribuirea locurilor de parcare de reşedinţa se poate face 
prin atribuire directă, pe baza documentelor de eligibilitate depuse p.ană  la tennenul 
stabilit de autoritatea locală, fără  a fi necesară  prezenta fizică  a ofertaritului i numai 
dară  nu sunt două  sau mai multe oferte pentru acelaşi loc de parcare. 

Art.2. Cu data prezentei orice prevederi con-trare se abroga. 
Art.3. Prezenta hotărar' e va fi aduv.ă  la Indeplinire prin grija Primanilui municipiului 

Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotărare va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 
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(Ket Y01,( 4772) Contrasemnează  pt. legali 
SECRETAR GENERI  

Jr. George Lucian Borş  


