
ROMÂNIA  

JUDEŢUL CLUJ 

MUNICIPIUL TURDA  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 198 
 

din data de 29.09.2022 
 

privind aprobarea predării contractelor încheiate cu contribuabilii din municipiul 

Turda pentru parcările și garajele situate pe raza municipiului Turda, parcările cu 

plata orara, parcomatele aferente acestora precum și mașina de trasat marcaje 

longitudinale 

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.09.2022; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea predării contractelor 

încheiate cu contribuabilii din municipiul Turda pentru parcările și garajele situate pe raza 

municipiului Turda, parcările cu plata orara, parcomatele aferente acestora precum și 

mașina de trasat marcajele longitudinale, proiect elaborat din initiativa Primarului 

municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;  

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul 

municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei, privind aprobarea predării contractelor 

încheiate cu contribuabilii din municipiul Turda pentru parcările și garajele situate pe raza 

municipiului Turda, parcările cu plata orara, parcomatele aferente acestora precum și 

mașina de trasat marcaje longitudinale; 

- Raportul de specialitate nr. 23331/158/ 16.08.2022, întocmit de către doamna 

Munteanu Sorina Felicia, Șef Serviciu Administrație Publică Locală, privind aprobarea 

predării contractelor încheiate cu contribuabilii din municipiul Turda pentru parcările și 

garajele situate pe raza municipiului Turda, parcările cu plata orara, parcomatele aferente 

acestora precum și mașina de trasat marcaje longitudinale; 

- Adresa înregistrată sub nr. 5030 din 12.08.2022, prin care societatea Domeniul Public 

Turda S.A. reprezentată prin Balahura Gheorghe – director general, în baza Contractului de 

delegare directă a gestiunii serviciului public de administrare a patrimoniului public și privat 

al municipiului Turda numarul 19209 din 01.07.2022 solicită predarea contractelor încheiate 

cu contribuabilii din municipiul Turda pentru parcările și garajele situate pe raza 

municipiului Turda, parcările cu plata orara, parcomatele aferente acestora precum și 

mașina de trasat marcaje longitudinale; 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, art. 136 alin. 1, art. 139, alin. 1, 

art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Local al municipiului Turda: 
 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se aprobă predarea contractelor încheiate cu contribuabilii din municipiul 

Turda, pentru parcările și garajele situate pe raza municipiului Turda, parcările cu plata orara, 

parcomatele aferente acestora precum și mașina de trasat marcaje longitudinale către 

societatea Domeniul Public Turda SA. 
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