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JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.         . 

privind aprobarea tarifului si a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea si 

functionarea parcării publice cu plată supraterana, situata in Ploiesti, strada Cuza 

– Voda nr.8C  

 

 

         Consiliul Local al municipiului Ploieşti, 

 Văzând expunerea de motive a Viceprimarului cu atributii de Primar al 

Municipiului Ploieşti, domnul Iulian Liviu Teodorescu şi Raportul de Specialitate al 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., prin care se propune aprobarea  tarifului 

si a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea si functionarea parcării publice cu 

plată supraterana, situata in Ploiesti, strada Cuza – Voda nr.8C; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înfiinţarea 

Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.A. cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2015, art.4, privind 

modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 

Ploiesti; 

În temeiul art. 1 alin. (2) lit. g) din Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice ; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 (r2) republicată şi actualizată  

privind societăţile comerciale ; 

În baza art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), lit. a) si art. 20 alin. 1, lit. d) si e) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. i), art. 5 alin. (2) lit. j), art. 18 

alin. (2) lit. b) si alin. (3) si art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local, cu modificarile şi completările ulterioare; 

         În baza dispozitiilor art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru 

aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local ; 

        În temeiul  art. 36 alin.2 lit.a)  şi alin.3 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată şi actualizată ; 

 



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 (1) Aprobă Regulamentul privind organizarea, exploatarea si functionarea 

parcării supraterane din Strada Cuza-Voda nr.8C, aflata pe domeniul public al 

municipiului Ploieşti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotarâre. 

   (2) Aproba modelul de abonament, conform anexei nr. 2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

   (3)  Aproba modelul de tichet, conform anexei nr.3 care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

   (4) Aproba modelul de legitimatie pentru riverani, conform anexei nr.4 care face 

parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art. 2 (1) Aprobă tariful de parcare în valoare de 2,8 lei/ora inclusiv T.V.A.;  

  (2) Aprobă valoarea abonamentului lunar de 116,00 lei, inclusiv T.V.A., pentru 

persoane fizice si 116,00 lei, exclusiv T.V.A., pentru persoane juridice; 

Art. 3 (1) Aprobă numarul de 100 locuri de parcare pentru riverani; 

  (2) Aproba tariful de parcare pentru riverani de 0,5 lei/ora. Diferenta de tarif de 

la 0,5 lei/ora la 2,8 lei/ora pentru cele 100 de locuri de parcare pentru riverani va fi 

decontata lunar de catre Municipiului Ploiesti. 

Art. 4  S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L şi Poliţia Locală Ploieşti vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5 – Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achizitii Publice, 

Contracte, va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi ........................... 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, 

                                                               Secretar, 

                                                     Simona Albu



 

 

 

 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 MUNICIPIUL  PLOIEŞTI 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea tarifului si a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea si 

functionarea parcării publice cu plată supraterana, situata in Ploiesti, strada Cuza 

– Voda nr.8C  

 

 

In baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 255/2015 privind 

modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 

Ploiesti, potrivit art. 4 s-a aprobat completarea anexei la Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Ploiesti nr. 219/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa ce 

cuprinde lista bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Ploiesti, 

transmise in concesiune catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., 

respectiv parcare supraterana supraetajata P+5-6 etaje decalate, situata in Ploiesti, strada 

Cuza – Voda, nr. 8C, jud. Prahova.  

Scopul principal al acestei investitii il reprezinta fluidizarea traficului in zona, 

precum si asigurarea unui numar suplimentar de locuri de parcare si anume: 344 locuri 

din care 12 locuri pentru persoane cu dizabilitati. 

Aceasta parcare este o parcare moderna care va functiona dupa un regulament 

bine stabilit, avand tarife accesibile si o exploatare corespunzatoare.  Având în vedere 

cele expuse mai sus, S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L  propune spre 

aprobare proiectul privind aprobarea tarifului si a Regulamentului pentru organizarea, 

exploatarea si functionarea parcării publice cu plată supraterana, situata in Ploiesti, 

strada Cuza – Voda, nr. 8C, jud. Prahova. 

 

 

 

 

VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR, 

IULIAN LIVIU TEODORESCU 

 

 

 

 

 



 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. 

Str. Văleni , nr. 32 

                   Vizat, 

                   VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR 

       IULIAN LIVIU TEODORESCU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea tarifului si a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea si 

functionarea parcării publice cu plată supraterana, situata in Ploiesti, strada Cuza 

– Voda nr. 8C  

 

 

         S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. s-a înfiinţat în 

baza Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu acţionar unic Municipiul Ploieşti. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ 

PLOIEŞTI S.R.L. are obligaţia de a asigura exploatarea în condiţii de eficienţă 

economică a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Ploieşti, cât şi 

de a răspunde intereselor legitime ale cetăţenilor posesori de autoturisme. 

          Prin preluarea in concesiune a investitiei « Parcare supraterana supretajata P+5-6 

etaje decalate, din strada Cuza Voda », societatea noastra stabileste regulamentul de 

organizare, exploatare si functionare pentru aceasta parcare, precum si tariful orar al 

acesteia. Aceasta parcare cuprinde un numar de 344 locuri, din care 12 locuri sunt 

pentru persoanele cu dizabilitati. 

 In urma studiului facut care cupride cheltuieli cu personalul, impozitul pe cladire, 

costul estimat al utilitatilor, costul estimat cu intretinerea pardoselilor, costul estimat cu 

asigurarea, mentenanta si revizia liftului, cu materialele consumabile etc., s-au obtinut 

urmatoarele tarife : 

 2,8 lei/ora/loc de parcare inclusiv T.V.A. ; 

 116,00 lei/luna abonament inclusiv T.V.A.pentru persoane fizice ; 

 116,00 lei/luna abonament exclusiv T.V.A.pentru persoane juridice ; 

  0,5 lei/ora pentru riverani. Diferenta de tarif de la 0,5 lei/ora la 2,8 lei/ora pentru 

cele 100 de locuri de parcare pentru riverani va fi decontata lunar de catre 

Municipiului Ploiesti. 

 100 locuri de parcare pentru riverani. 

           

 

 



 

 

 

      Având în vedere cele expuse mai sus, S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE 

URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea tarifului si a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea si functionarea 

parcării publice cu plată supraterana, situata in Ploiesti, strada Cuza – Voda, nr. 8C, jud. 

Prahova.  

  

 

Director General, 

Nicolae Donald Constantin 

 

Director General Adjunct, 

Ovidiu Negulescu 

 

Director Economic, 

Elena Trican 

 

Compartimentul Juridic Contencios 

cons. jr. Onea Loredana 

 

 

Director Direcţia de Servicii Publice, 

Mihail Păun 

 

Compartiment Devize, Preturi, Tarife 

Ing.Prundurel Maria 

 

Compartimentul Parcari 

Schiopu Cristinel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la H.C.L. nr…………………                          

 

Regulament 

pentru organizarea, exploatarea si functionarea parcării publice cu plată 

supraterana, situata in Ploiesti, strada Cuza – Voda nr. 8C 

 

 

 

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Prezentul Regulament reglementează functionarea, organizarea, exploatarea 

parcarii publice supraterane din str. Cuza Voda , destinata parcării vehiculelor. 

Art.2. În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc 

după cum urmează: 

 Parcare publică- spaţiu special amenajat, aflat pe terenurile ce aparţin 

domeniului public sau privat al oraşului, delimitat prin marcaje 

orizontale perpendiculare sau oblice faţă de marginea părţii carosabile a 

drumului si semnalizate prin indicatoare cu simbolul “P”. 

 Tarif – suma de bani datorată în conformitate cu prezentul regulament, 

pentru ocuparea de către un autovehicul a domeniului public pe durata 

staţionării sau parcării, in locuri special amenajate. 

 Tichet de parcare  – document ce atestă plata  tarifului de parcare pe 

perioade determinate de 1/2 oră, 1 oră sau mai multe ore şi a cărui 

valabilitate dă dreptul posesorului să staţioneze legal în perioada 

indicată. 

 Valabilitatea tichetului – operaţiune prin care se verifică anul luna, ziua, 

ora şi minutul de la care incepe perioada de staţionare. 

 Prin autovehicul - se înţelege vehiculul prevăzut cu un dispozitiv 

mecanic de propulsie, care se deplasează prin mijloace proprii şi care 

circulă în mod obişnuit pe drumurile publice.  

 Abonament – document care atestă plata tarifului de parcare pe o 

perioadă determinată de timp (lună, trimestru, an) dar nu mai puţin de 50 

de ore/lună şi oferă posibilitatea posesorului de utilizare a oricărei parcări 

publice cu plată în intervalul orar solicitat.  

                    Permis de parcare - autorizaţie eliberată de S. C. Servicii de                        

Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. în virtutea căreia o persoană fizica 

sau  juridică poate beneficia de utilizare gratuită a unui loc de parcare în 

parcările publice cu plată, înfiinţate şi  amenajate de către S.C. Servicii 

de Gospodărire Urbană Ploieşti, aflate în concesiunea acesteia . 

                   Permis riveran - autorizatie eliberata de S.C. Servicii de                 

Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. persoanelor fizice cu domiciliul 



stabil in zona riverana unei parcari de utilitate publica cu plata si care 

detin autoturisme inmatriculate la adresa respectiva. 

 

Art.3  Parcarea  autovehiculelor, în parcările publice cu plată, se poate realiza doar pe 

sectoarele semnalizate prin marcaje rutiere şi indicatoare „P“  însoţite de plăcuţa 

adiţională pe care este menţionat tariful, orarul de funcţionare şi modul de achitare a 

tarifului. 

Art. 4. Parcarea autovehicolelor in parcarea publica este regulamentara numai daca 

utilizatorul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii : 

         a)Sa intre in posesia cartelei/cardului de parcare/jeton etc… la intrarea in parcare. 

b)  ocupă un loc de parcare regulamentar ; 

c) poziţionează autovehiculul potrivit indicaţiilor conţinute de indicatorul „P cu 

plată“, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staţionare ; 

d) sa achite la momentul iesirii din parcare tariful calculat in mod automat de 

aparatele de taxare in functie de durata utilizarii locului de parcare. 

In situatia pierderii cardului/cartelei/jetonului, etc. de catre utilizatorul parcarii, 

acesta este obligat sa achite contravaloarea achitarii unei noi cartele/card de 

parcare/jeton etc. 

Capitolul II PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE A PARCĂRII 

Art. 5.  Programul de funcţionare a parcării în sistem de plată este următorul : 

 

                  - Luni-Duminică  ……………………                        

            

            In situaţii excepţionale (avarii la reţelele de utilităţi  publice, condiţii meteo 

deosebite, s.a.) conducerea S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. poate 

dispune închiderea temporară a parcări  aflate în concesiunea sa .   

Capitolul III FUNCTIONAREA, EXPLOATAREA ŞI UTILIZAREA PARCĂRII 

PUBLICE CU PLATĂ SUPRATERANA 

Art .6. Stabileşte că au acces la parcarea publica cu plată concesionata de S.C. Servicii 

de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. autoturismele şi autovehiculele de transport 

marfă cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. 

Art.7. În exploatarea acesteia, S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.  are 

următoarele obligaţii :  

 -să asigure semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a locurilor de parcare ; 

 -să asigure curăţenia şi deszăpezirea parcării ; 

 -să asigure folosinţa netulburată de către utilizator a parcajului ; 

 -să afişeze la loc vizibil tarifele stabilite ; 

 -să nu practice tarife diferite de cele stabilite prin Hotărârile Consiliului Local ; 

 -să urmărească încasarea sumelor cuvenite de la beneficiarii locurilor de parcare ; 

 -să asigure eliberarea necondiţionată a locurilor de parcare în situaţia necesităţii 

efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a spaţiilor de parcare 

respective ; 

-să nu permită parcarea vehiculelor din altă categorie decât cea care corespunde 

destinaţiei parcării sau, în caz contrar, să încaseze contravaloarea folosinţei în raport de 

numărul de locuri ocupate de vehiculul în cauză ; 



 -să nu permită accesul în parcare a unui număr de autovehicule peste limita locurilor 

existente . 

- în cazuri excepţionale (avarii la reţele de utilitate publică, manifestări publice situaţii de 

urgenţă etc.) S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. poate dispune 

restrictionarea, ridicarea şi/sau mutarea autovehiculelor aflate în parcărea cu plată .   

   Art.8. Utilizatorii parcării de utilitate publică  cu plată au următoarele obligaţii: 

 -să respecte semnalizarea rutieră  verticală sau orizontală ; 

 -să păstreze curăţenia în parcare ; 

 -să achite contravaloarea prestării serviciilor asigurate stabilită prin Hotărâri ale 

Consiliului Local pentru locurile de parcare utilizate ; 

-să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin închiderea geamurilor, încuierea 

uşilor, a capotei motorului şi a portbagajului, precum şi prin punerea în funcţiune a 

sistemului antifurt, concesionarul nefiind responsabil pentru eventualele furturi din/de 

pe autovehicul ; 

 -să nu execute în perimetrul parcării publice cu plată lucrări de reparaţii şi întreţinere a 

vehiculelor ; 

-să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcării ca urmare 

a unor manevre greşite. 

        
      Art. 9. Se interzice utilizatorilor blocarea accesului/ieşirii în şi din parcare. 

Capitolul IV SISTEMUL DE PLATA, REGULI APLICABILE 

Art. 10.  Tariful de utilizare se plateste  prin : 

A. Plata tichetului  

B. Plata abonamentului la sediul SC S.G.U. Ploiesti  

                   C. Plata tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile. 

A. Plata tichetului de utilizare a parcării 

Art. 11. Tariful de utilizare a parcării se achita la casierii încasatori, angajaţi ai S.C. 

Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. sau în sistem de autotaxare la aparatul 

semnalizat corespunzător. 

Art. 12. Autotaxarea se realizează prin efectuarea succesivă a următoarelor operaţiuni : 

a) după oprirea vehiculelor în spaţiul special amenajat pentru parcare, se introduc 

în automatul de taxat numărul necesar de monede sau bancnote până la 

completarea sumei care reprezintă tariful aplicabil pentru perioada dorită de 

parcare ; 

     B.  Abonamentul 

Art. 13. Pentru utilizarea parcării se emit la cerere şi abonamente conform modelului 

din Anexa nr.2 la H.C.L. nr…………. 

            Valoarea tarifului pentru un loc de parcare pentru care se solicită abonament 

valabil în  toate parcările administrate de S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti 

S.R.L. este de 2,8 lei/ora /loc parcare. 

            Valoarea abonamentului se calculează înmulţind numărul de ore pentru care se 

solicită abonamentul cu …………lei/ora/loc parcare. 

Art.14. Reguli generale aplicabile pentru utilizarea abonamentelor : 

a) abonamentele sunt lunare, trimestriale sau anuale ; 



b) abonamentele se achiziţionează de la sediul S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.R.L., strada Văleni, nr.32 ; 

c) abonamentul se eliberează pentru un singur vehicul ; 

d) în timpul parcării, abonamentul se afişează în mod obligatoriu în interiorul 

autovehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate elementele inscripţionate 

să fie vizibile ; 

e) abonamentele deteriorate sau distruse se înlocuiesc, la cererea efectuată în scris, 

cu plata contravalorii cheltuielilor costurilor de emitere ; 

f) abonamentul nu se eliberează pentru vehicule a căror masă maximă autorizată 

depăşeşte 3,5 tone . 

     Art.15.  S.C. Servicii de Gospodarire Urbană Ploiesti S.R.L. poate închiria spaţii cu 

destinaţia de parcare, aflate în concesiunea sa, sau care vor fi preluate în concesiune, 

persoanelor juridice a căror activitate impune rezervarea unui loc de parcare ( unităţi 

medicale, bănci etc.)  dacă se îndeplinesc următoarele condiţii : 

- S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. îi sunt concesionate        de 

Municipilui Ploieşti  suprafeţele de teren care fac obiectul cererii de închiriere.  

- numărul de ore/loc parcare pentru care se solicită  închirierea să nu fie mai mic 

de………… de ore/zi in intervalul de Luni până Vineri în cursul unei saptămâni. 

                    În aceste situaţii, se vor încheia convenţii de folosinţă cu solicitanţii 

locurilor de parcare şi se va percepe tariful de ……… lei/ora/loc parcare inclusiv 

T.V.A. . Locurile de parcare vor fi marcate şi semnalizate corespunzător de către S.C. 

Servicii de Gospodarire Urbană Ploieşti S.R.L.. 

C. Plata tarifului de parcare prin intermediul telefoniei mobile 

Art. 16. Tariful de parcare se va putea plăti şi prin intermediul telefoniei mobile de la 

data introducerii acestui sistem . 

              În momentul în care utilizatorul, parchează, va suna la un anumit număr de 

telefon afişat pe indicatorul din apropierea locului de parcare . 

    Utilizatorii parcărilor publice cu plată  vor putea plăti parcarea printr-un 

simplu  SMS putând avea forma de mai jos : 

“101 NR.  MAŞINĂ” pentru parcare 60 minute (Tarif: echivalentul în  lei a   0,4 euro 
+ T.V.A.) /loc parcare ,  

“102 NR. MAŞINA” pentru parcare 120 minute (Tarif: echivalentul în  lei a   0,8 euro  
+TVA) /loc parcare 

          După trimiterea SMS-ului, utilizatorul va primi un SMS de răspuns care va 

confirma înregistrarea plăţii parcării. Dacă se trimit mai multe SMS-uri pe timpul de 

parcare, acestea se cumulează . 

          Verificarea plăţii parcării prin SMS se efectuează de către, angajaţi ai S.C. 

Servicii de Gospodarire Urbană Ploieşti S.R.L. pe toată durata de funcţionare a parcării. 

Controlul se realizeaza prin intermediul unui telefon cu acces la internet care are 

instalată o aplicaţie ce permite interogarea bazei de date pentru a verifica dacă a fost sau 

nu plătită parcarea pentru un anumit autoturism. 



        Controlorul face verificarea prin tastarea numărului de înmatriculare a 

autovehiculului pentru care se doreşte verificarea plăţii parcării, pe ecranul telefonului 

va apărea dacă a fost plătit tariful de utilizare al parcării. În cazul în care se constată că 

autovehiculul este parcat fără plată tarifului de parcare acesta va fi supus măsurii de 

blocare. 

Capitolul V Sancţiuni şi contravenţii 

Art. 17. Constituie contravenţie următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă 

contravenţională, dacă nu au fost savărşite în asemenea condiţii încât sa fie considerate, 

potrivit legii penale infracţiuni, după cum urmeaza: 

                 - neachitarea tarifului de parcare prin forţarea cu autovehicule a 

iesirilor  din parcărea gestionata prin sistem de barieră.  

 

                                - 500- 1500 lei –pentru persoane fizice 

                                 -1000-2500 lei –pentru persoane juridice  

           Prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzator. 

 Art. 18. Constatarea si sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se 

face de către  reprezentanţii Poliţiei  Locale, Poliţiei Naţionale şi ai Jandarmeriei. 

Art. 19. Controlul parcării se va efectua pe toată durata de funcţionare a parcării de 

catre angajaţii  S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. 

 Art. 20.  S.C. Servicii de  Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.nu răspunde de 

securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în interiorul acestora.  

  

Director General, 

Nicolae Donald Constantin 

 

 

Director General Adj., 

Ovidiu Negulescu 

 

 

Director Economic, 

Elena Trican 

 

Director Direcţia de Servicii Publice, 

Mihail Păun 

 

Compartimentul Parcari, 

Cristinel Schiopu 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA nr. 2 

la H.C.L. nr…………… 

Model permis parcare 

 

Fata 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. 

Str. Valeni, nr.32 tel: 0244/525252  

  

 

                                          Nr………. 

ABONAMENT PARCARE 

 aprobat prin HCL NR…./20… 

valabil in parcarea  cu plata administrata de S.C. SGU Ploiesti S.R.L.  

 strada Cuza-Voda nr.8C 

  Posesorul acestui abonament are dreptul de parcare libera in perioada:                               

__________________   pentru auto nr.___________________ 

   Luni             intervalul orar___________________ 

   Marti  intervalul orar___________________ 

   Miercuri  intervalul orar___________________ 

   Joi  intervalul orar___________________ 

   Vineri          intervalul orar___________________  

   Sambata       intervalul orar___________________ 

   Dumnica      intervalul orar___________________ 

 

 

Stampila 

 

Verso 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. 

Str. Valeni, nr.32 tel: 0244/525252  

 

  Parcarile cu plata supraterana administrata de S.C. S.G.U. Ploiesti 

S.R.L: 

 

Ploiesti, strada Cuza – Voda 

nr. 8C, jud. Prahova  

  

 

Abonamentul este valabil doar daca este validat de aparatul de 

autotaxare! 

 


