
 

 

 

 

                   

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.  11    /2018 
pentru modificarea H.C.L nr.71/2014 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a parcărilor cu 

plată din Municipiul Vulcan 

 

 

         CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN, 

         Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrată sub                             

nr.11/1/30/2018  prin care se propune modificarea H.C.L nr.71/2017 privind aprobarea Regulamentului 

de funcţionare a parcărilor cu plată din Municipiul Vulcan,          

În conformitate cu prevederile art. 43, alin. 2) din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 

modificările  și completările ulterioare,  

  Ţinând cont de  prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. ”c” şi (6) lit. a) pct. 13 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. 24 din  Capitolul III al  Anexei - Regulament de funcţionare 

al parcărilor cu plată din municipiul Vulcan – la  H.C.L nr.71/2014 privind aprobarea Regulamentului 

de funcţionare a parcărilor cu plată din Municipiul Vulcan, care  va avea următorul conținut :  

,,Art.24 Faptele prevăzute la art. 21 se sancţionează cu amendă de 200 lei care se va plăti la 

casieria Municipiului Vulcan.’’  

              Art.II Celelate prevederi ale H.C.L nr.71/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

funcţionare a parcărilor cu plată din Municipiul Vulcan rămân nemodificate. 

             Art.III Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art.IV  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului 

Municipiului Vulcan, Arhitect şef, Direcţiei economice, Direcţiei A.D.P.P,  Serviciul Poliţia Locală 

Vulcan şi se aduce la cunoştinţă publică.                                         

 

VULCAN, 08.02.2018 
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