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                                   ZONA 1 
       Parcările adiacente spațiilor publice din diverse zone de interes 
public, comercial și turistic 

Tarife/taxe 
      Parcarea de scurtă durată de maxim 3 ore fără posibilitatea prelungirii 
timpului de parcare prin taxare repetată. Plata taxei se realizează prin Parcometru, 
SMS, Aplicație mobilă de plată Luni – Duminică în intervalul 00:00 - 24:00, pe tot 
parcursul anului.  
     Tariful de parcare: primele 2 ore,  câte 7 lei/oră+TVA, ora 3, tarif 15 lei+TVA  
     Abonament instituții publice si de interes public – 208 lei/an 
     Abonament anual riverani persoane fizice, de luni până vineri 15:00-08:00, 
sâmbătă-duminică și sărbătorile legale – la nivelul taxelor aplicabile parcărilor 
rezidențiale pentru persoanele fizice. 
     Preț minim de începere a licitației pentru contracte de închiriere persoane fizice 
autorizate și juridice ce dețin în proprietate sau folosință spații destinate și utilizate 
legal pentru activități economice, la nivelul taxei de rezervare loc parcare rezidențial 
aplicabil persoanelor juridice.  
                                 
                               ZONA 2    
 
   Parcările situate pe trama stradală de categoria I și II de pe teritoriul 
administrativ al municipiului Constanța 
 
Tarife/taxe 
 
   Parcarea publică cu plată. Plata taxei se realizează prin Parcometru, SMS, 
Aplicație mobilă de plata Luni – Duminica în intervalul 00:00 - 24:00, pe tot 
parcursul anului.  
    Tariful de parcare: 1 ora – 4lei+TVA 
    Parcarea se poate realiza și în baza unei viniete de culoare alba (anuala) 
360lei/an, 
    Vinieta de culoare albastra 1 zi – 25 lei, 1 sapt- 150 lei, 1 lună – 250 lei 

     Abonament anual riverani persoane fizice: luni-vineri (15:00-08:00), 
sambata-duminica si sarbatori legale (00:00-24:00) persoane fizice, de luni până 
vineri 15,00-08,00, sâmbătă-duminică și sărbătorile legale – la nivelul taxelor 
aplicabile parcărilor rezidențiale pentru persoanele fizice. 

    Preț minim de începere a licitației pentru contracte de închiriere persoane fizice 
autorizate și juridice ce dețin în proprietate sau folosință spații destinate și utilizate 
legal pentru activități economice, la nivelul taxei de rezervare loc parcare rezidențial 
aplicabil persoanelor juridice.  
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                             ZONA 3 
            PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ/RIVERANE 
 
Taxa prevazută de hotărârea anuală de aprobare a impozitelor si taxelor 
locale  
 
   Locurile de parcare vor fi semnalizate suplimentar cu dispozitive cu următoarele 
caracteristici : confecționată din tablă neagră de 2 MM, vopsită cu grund și vopsea 
galbenă, înscripționarea se va face cu vopsea de culoare neagră, cu caractere de 3 
CM, iar sintagma de rezervat va fi boldată. Sub nr. autorizației se va lipi o bandă 
reflectorizantă de 5/33 CM).  
   Plăcuțele vor fi realizate și montate contracost de către administratorul tramei 
stradale, S.C. Confort Urban S.R.L. 
 

 


