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Tarife parcări







2,00 lei/oră pe loc de parcare
10 lei abonament zilnic/vehicul
125 lei abonament lunar/vehicul persoane fizice
200 lei abonament lunar/vehicul persoane juridice
1400 lei abonament anual/vehicul persoane fizice
2000 lei abonament anual/vehicul persoane juridice

* În cazul parcării subterane de la BIG-Piața Mare tarifele sunt următoarele:
 3,00 lei/oră pe loc de parcare
 15 lei abonament zilnic/vehicul
 150 lei abonament lunar/vehicul persoane fizice
 225 lei abonament lunar/vehicul persoane juridice
**Ora de parcare se poate plăti prin intermediul parcomatelor din fiecare locație, prin SMS
la numărul indicat pe panourile din parcări sau prin card bancar din aplicația T-Park
***De asemenea se poate efectua plata cu cardul bancar direct la parcomatele din locațiile
următoare:
o Piața Mare(Comaliment)
o Piața Mare(sens giratoriu – Big)
o Calea Națională(BRD)
o Magazin Elvila
o Parc – Teren fotbal
****Abonamentele se pot achiziționa de la sediul societății din Calea Națională
nr.2(Depou), de la chioșcul din parcarea subterană BIG-Piața Mare sau din aplicația T-Park,
plata facându-se cu cardul bancar.
Tarife ridicări mașini









275 lei – ridicare auto
275 lei – transport auto
100 lei tarif relocare
75 lei tarif blocare/deblocare autoturisme și platforme
40 lei/zi tarif depozitare
120 lei tarif blocare/deblocare autoutilitare, microbuze și rulote
300 lei tarif blocare/deblocare autocare, camioane, tractoare, remorci și alte tipuri ce
depășesc masa maximă autorizată peste 5 tone
500 lei tarif blocare/deblocare autovehicule cu masa maximă autorizată peste 20 tone

Locații parcări și orar
PARCARE
Piața Mare(Comaliment)
Piața Mare(sens giratoriu – Big)
Piața Mică(Viilor)
Calea Națională(BRD)

LUNI – VINERI
08:00 – 18:00
X
X
X
X

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ
08:00 – 14:00
X
X
X
X

Calea Națională(Romarta)
Magazin Elvila
BIG Suprateran
BIG Subteran
Magazin Xandor
Tribunal
Bazar
Marchian - Banca Transilvania
ANAF – Casa Armatei
Primăverii – Căminul
Grivița – Profi
George Enescu – Profi
Luceafărul
BCR
Parc – Teren fotbal

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

* Tarifele de mai sus au fost stabilite prin următoarele Hotărâri de Consiliu Local: 247 din 2019 &
49 din 2021

