
<b>Tarife noi la parcari in Sibiu</b>
 Consilierii se pregatesc sa aprobe noile tarife la parcari in Sibiu  Un abonament pentru persoana
juridica, pentru loc exclusiv de parcare costa 1.000.000 de lei in timp ce persoanele fizice platesc 300.000
pe luna  Abonamentul pentru riverani va fi 10.000 de lei pentru fiecare autoturism
  
  Dupa ce a reusit sa preia monopolul parcarilor in municipiul Sibiu, Primaria a stabilit noile tarife care
vor intra in vigoare din luna aprilie a acestui an. Potrivit acestor tarife, taxa de parcare pentru o zi intre
orele 8 si 18 va fi de 10.000 de lei, in timp ce in restul timpului parcarile vor fi gratuite. Taxa de parcare
la Piata Obor va fi de 10.000 de lei pentru intervalele orare 06 - 12 respectiv 12 ? 18. Sibienii vor avea
posibilitatea sa plateasca un abonament lunar pentru a avea propriul loc de parcare. Pentru riverani, taxa
este de 10.000 de lei pe luna. 
  
  Pentru ceilalti automobilisti un abonament redus este de 50.000 de lei  pe luna si permite accesul doar
intre anumite ore ale zilei, iar pentru un abonament complet costul este de 130.000 de lei pe luna.
Autorizatia de parcare pentru persoane fizice este de 300.000 de lei pe luna pentru un loc de parcare
exclusiva, iar pentru persoanele juridice este de 1.000.000 de lei pe luna. Noile tarife vor fi supuse
dezbaterii consilierilor locali, in sedinta de maine a Consiliului Local. 
  
  Aceasta lamurire a tarifelor vine dupa ce primaria a reusit sa convinga firma Transelectronic sa renunte
la contractul de administrare a parcarilor din Sibiu si a luat toate parcarile. 
  
  Chiar daca pretul pentru un tichet de parcare va ramane neschimbat, serviciul specializat din subordinea
Consiliului Local va angaja mai multi inspectori de teren cu aparate de fotografiat digitale care vor
administra fiecare parcare in parte. 
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