
Extras din Regulamentul de organizare si 

functionare a sistemului de parcare Shopping 

City Satu Mare aflat in proprietatea S.C. Satu 

Mare Shopping City S.R.L. 

 

Prezentul Regulament stabileste regulile 

generale care trebuie respectate de catre toti 

vizitatorii “Shopping City Satu Mare”  in scopul 

utilizarii cat mai eficiente a locurilor de parcare 

existente si a fluidizarii traficului. 

Prevederile prezentului Regulament se 

completeaza cu prevederile legislative 

aplicabile, inclusiv cele din urmatoarele acte 

normative: 

 
• Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 (r1) 

privind circulatia pe drumurile publice 

(„OUG 195/2002”) 

• Regulament de aplicare a Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice, dupa cum a 

fost modificat si completat prin Hotararea 

Guvernului nr. 965/2016 („Regulament 

aplicare OUG 195/2002”), 

• Ordonanta nr. 43/19979 (r1) privind regimul 

drumurilor („OG 43/1997) 

• Parcarea Centrului Comercial reprezinta o 

proprietate privata iar accesul conducatorilor 

auto in interiorul ei se face doar in conditiile 

respectarii prezentului Regulament si a 

legislatiei rutiere. Conform legislatiei rutiere 

aplicabile,respectiv prevederile OUG 

195/2002, coroborate cu cele din OG 

43/1997, parcarea Centrului Comercial se 

clasifica si se incadreaza in categoria 

drumurilor de utilitate privata deschise 

circulatiei publice pe durata in care Centrul 

Comercial este deschis publicului; 

administratorul drumului/parcarii este 

Proprietarul Centrului Comercial. 

• Prin intrarea in parcarea Centrului 

Comercial, conducatorul autovehiculului 

accepta si se obliga sa respecte conditiile 

prezentului Regulament si indicatoarele 

rutiere instalate. 

 

 

A Satu Mare Shopping City S.R.L. 

kereskedelmi társaság tulajdonában levő 

Shopping City Satu Mare 

parkolórendszerének szervezésére és 

működésére vonatkozó szabályzat kivonata 

Jelen Szabályzat azokat az általános előírásokat 

szögezi le, amelyeket a „Shopping City Satu 

Mare” látogatóinak be kell tartania a létező 

parkolóhelyek minél hatékonyabb használata és 

a forgalom gördülékenysége érdekében. 

Jelen Szabályzat előírásai kiegészülnek az 

éppen hatályos törvényes előírásokkal, beleértve 

a következő jogszabályokat: 

 

 

• A 195/2002. sz. (r1), a közúti forgalomról 

szóló sürgősségi kormányrendelet (a 

továbbiakban „OUG 195/2002”) 

• A 195/2002. sz., a közúti forgalomról szóló 

sürgősségi kormányrendelet alkalmazási 

szabályzata, a 965/2016. sz. 

kormányhatározat szerinti módosításokkal és 

kiegészítésekkel (a továbbiakban „az OUG 

195/2002 alkalmazási szabályzata”), 

• A 43/1997. sz. (r1), az utak rendszeréről 

szóló kormányrendelet (a továbbiakban „OG 

43/1997”) 

• A Kereskedelmi Központ parkolója 

magánterület, és a gépkocsivezetők belépése 

csak a jelen Szabályzat és a közúti 

jogszabályok tiszteletben tartásával 

történhet. A hatályos közlekedési 

jogszabályok, illetve az OUG 195/2002 és az 

OG 43/1997 előírásai alapján a 

Kereskedelmi Központ parkolója a 

Kereskedelmi Központ nyitvatartási ideje 

alatt a nyilvános közlekedés számára nyitott, 

magántulajdonban levő utak csoportjába 

tartozik és sorolódik; az út/parkoló 

ügyvezetője a Kereskedelmi Központ 

tulajdonosa. 

• A Kereskedelmi Központ parkolójába való 

behajtással a járművezető a jelen 

Szabályzatot és az elhelyezett közlekedési 

jelzéseket elfogadja és vállalja, hogy 

tiszteletben tartja. 

 

 



PROGRAMUL DE FUNCTIONARE AL 

PARCARII 

Programul de functionare al parcarii Centrului 

Comercial „Shopping City Satu Mare” este 

urmatorul: 

Luni – Duminică în intervalul orar:  

- 08:00 - 22.00 pentru Hipermarket 

Carrefour 

- 10:00 - 22:00 pentru Galeria 

Comerciala  

- Non Stop pentru Casino Million 

In parcarea Centrului Comercial, 

stationarea/parcarea este permisa doar in cadrul 

programului de functionare a parcarii Centrului 

Comercial; in acest sens, fiecare conducator auto 

care intra in parcarea Centrului Comercial se 

obliga sa respecte indicatoarul Zona cu stationare 

limitata si panoul aditional la acesta, instalat de 

catre administratorul drumului/parcarii Centrului 

Comercial, conform caruia stationarea/parcarea 

in parcarea Centrului Comercial este permisa 

doar in timpul programului de functionare a 

parcarii Centrului Comercial. Zona de actiune a 

indicatorului este in toata parcarea Centrului 

Comercial. In situatia stationarii/parcarii peste 

durata limitata prevazuta conform indicatorului 

Zona cu stationare limitata si panoul aditional la 

acesta, precum si dupa cum aceasta durata este 

prevazuta si limitata in prezentul Regulament, 

conducatorul auto se obliga sa plateasca o taxa 

pentru stationarea suplimentara de 100 lei 

(exclusiv TVA) pe zi de stationare catre 

Administratia Centrului Comercial, precum si 

costurile in legatura cu ridicarea, transportul si 

depozitarea vehiculelor, conform art. 64 alin. (2) 

din OUG 195/2002, daca o astfel de situatie a 

devenit aplicabila conform unei dispozitii de 

ridicare emisa in acest sens de catre politistul 

rutier, in baza art. 64 alin (1), art. 97 ain. (1) lit d) 

din OUG 195/2002 si art. 2031 alin. (1) din 

Regulamentul aplicare OUG 195/2002 pentru 

incidenta art. 143 lit. f) din acelasi Regulament. 

Art. 6 In functie de gradul de ocupare a locurilor 

de parcare sau de alte situatii exceptionale, 

Administratia Centrului Comercial poate 

restrictiona temporar accesul in incinta parcarii. 

A PARKOLÓ NYITVATARTÁSI RENDJE 

A Shopping City Satu Mare Kereskedelmi 

Központ parkolójának nyitvatartási rendje a 

következő: 

Hétfőtől vasárnapig a következő órarend 

szerint:  

- 08:00–22.00 között a Carrefour 

Hipermarket számára 

- 10:00–22:00 között a Kereskedelmi 

Galéria számára  

- Non Stop között a Casino Million 

számára 

A Kereskedelmi Központ parkolójában a 

várakozás/parkolás csak a Kereskedelmi 

Központ parkolójának nyitvatartási rendje 

szerint engedélyezett; ennek értelmében minden 

járművezető, aki a Kereskedelmi Központ 

parkolójába érkezik, vállalja, hogy betartja a 

Kereskedelmi Központ útjának/parkolójának 

ügyvezetője által elhelyezett Korlátozott 

várakozási övezet jelzést és az ahhoz csatolt 

táblát, melynek értelmében a Kereskedelmi 

Központ parkolójában való várakozás/parkolás 

csak a Kereskedelmi Központ parkolójának 

nyitvatartási rendje szerint engedélyezett. A 

jelzés hatálya a Kereskedelmi Központ teljes 

parkolójára kiterjed. Abban az esetben, ha a 

Korlátozott várakozási övezet jelzés és az ahhoz 

csatolt tábla által előírt korlátozásnál, illetve e 

Szabályzatban leszögezett és korlátozott 

időtartamnál tovább tart a várakozás/parkolás, a 

járművezető vállalja, hogy a programon kívüli 

várakozásért naponta 100 lej (ÁFA nélkül) értékű 

díjat fizet a Kereskedelmi Központ 

Vezetőségének, továbbá fizeti azokat a jármű 

felemelésével, elszállításával és tárolásával 

kapcsolatos költségeket, amelyeket az OUG 

195/2002 64. cikkelyének (2) bekezdése előír, 

amennyiben a közúti rendőr által az OUG 

195/2002 alkalmazási szabályzatának 143. 

cikkelye f) pontjában feltüntetett kihágás miatt az 

OUG 195/2002 64. cikkelye (1) bekezdése, 97. 

cikkelye (1) bekezdése d) pontja és az OUG 

195/2002 alkalmazási szabályzatának 2031. 

cikkelye (1) bekezdése szerint kiadott elszállítási 

rendelet alapján kénytelenek vagyunk 



Autovehiculele parcate cu incalcarea prezentului 

Regulament vor fi blocate si/sau ridicate, 

transportate si depozitate/ amplasate in locuri 

special amenajate, in scopul fluidizarii traficului 

si ca o masura tehnico-administrativa dispusa 

conform legislatiei aplicabile, pe cheltuiala 

detinatorului sau conducatorului autovehiculului 

respectiv. 

 

 

 

 

 

 

Pentru deblocarea autovehiculelor (atat a celor 

ridicate cat si a celor care nu au fost ridicate), 

conducatorilor acestora li se va percepe un tarif 

de 100 (o suta) lei (exclusiv TVA), ce reprezinta 

contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va 

fi achitata in intervalul 10:00-22:00 la punctele 

de plata mai sus mentionate, anterior deblocarii 

autovehiculului. In situatia in care autovehiculele 

blocate au fost ridicate, achitarea contravalorii 

deblocarii nu include si nu exclude taxa 

reprezentand serviciile de ridicare, transport si 

depozitare ce va fi achitata operatorului 

economic care a prestat serviciile sus-

mentionate. 

 

REGULILE DE TRAFIC SI PARCARE 

 

Administratia Centrulului Comercial isi rezerva 

dreptul de a interzice accesul anumitor 

autovehicule in incinta parcarii, la latitudinea sa, 

cum ar fi, dar fara limitare, autovehicule cu 

gabarit depasit, cu functionalitate improprie 

utilizarii parcarii Centrului Comercial. 

 

 

 

Viteza maxima de deplasare in interiorul parcarii 

este de 5 km/h, limita de tonaj max 3.5t, iar 

conducatorii auto sunt obligati sa respecte cu 

strictete semnificatiile marcajelor si ale 

indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis 

accesul vehiculelor cu tractiune animala sau celor 

cu remorci cu 4 sau mai multe axe. 

 

Parcarea autovehiculelor este permisa numai in 

spatiile special amenajate in acest scop.  

Este interzis accesul autovehiculelor de livrare 

sau aprovizionare pe alt traseu dcat cel special 

alkalmazni.  A parkolóhelyek forgalmának vagy 

más különleges helyzetek függvényében a 

Kereskedelmi Központ Vezetősége ideiglenesen 

korlátozhatja a parkoló területére való bejárást. 

Azon parkoló járműveket, amelyek a jelen 

Szabályzatot sértik, az illető jármű tulajdonosa 

vagy járművezetője költségén, a hatályos 

jogszabályok által előírt műszaki-adminisztratív 

lépésként lebilincselhetik és/vagy elszállíthatják 

és arra rendelt helyeken tárolhatják/helyezhetik 

el, annak érdekében, hogy a forgalmat 

gördülékenyebbé tegyék. 

 

A járművek felszabadításáért (akár elszállított, 

akár el nem szállított járműről van szó), azok 

vezetője 100 (egyszáz) lejes díj kifizetésére 

köteles (ÁFA nélkül), mely a kerékbilincs 

eltávolításának ellenértékét tartalmazza. Ezt az 

összeget 10:00–22:00 óra között, a fent említett 

fizetési pontoknál, a jármű felszabadítását 

megelőzően kell kifizetni. Abban az esetben, ha 

a lebilincselt járműveket elszállították, a 

kerékbilincs eltávolításának ellenértéke nem 

tartalmazza és nem zárja ki a felemelési, 

elszállítási és tárolási szolgáltatások díját, melyet 

az említett szolgáltatásokat végző gazdasági 

szereplőnek kell kifizetni.  

 

FORGALMI ÉS PARKOLÁSI 

SZABÁLYOK 

 

A Kereskedelmi Központ Vezetősége fenntartja 

magának azt a jogot, hogy bizonyos gépjárművek 

számára, belátása szerint, tilossá tegye a bejárást; 

ilyen gépjárművek lehetnek, többek között, a 

nagyméretű járművek, melyek alkalmatlanok a 

Kereskedelmi Központ parkolójának 

használatára. 

 

A parkolóban a maximális haladási sebesség nem 

haladhatja meg az 5 km/h-t, a jármű súlya nem 

lehet több 3,5 t-nál, a gépjárművezetők pedig 

kötelesek szigorúan betartani a jelzéseket és az 

elhelyezett útjelző táblákat. Az állatok által 

vontatott és a 4 vagy több tengelyű utánfutóval 

ellátott járművek számára tilos a bejárás. 

 

A gépjárművek csak az erre kijelölt helyeken 

parkolhatnak.  

A beszállító vagy boltokat ellátó járművek 

bejárása csak a Kereskedelmi Központ 



destinat de catre Administratia Centrului 

Comercial in acest scop. 

Locurile de parcare rezervate persoanelor cu 

handicap vor putea fi utilizate doar de catre 

autovehiculele ce au afisat cardul-legitimatie 

eliberat de autoritatile competente, care contine 

semnul international reprezentativ. 

 

 Persoanele cu handicap care detin cardul-

legitimatie au dreptul de a parca pe locurile 

special amenajate si marcate in acest sens. 

Intrarea in parcare reprezinta acordul tacit al 

conducatorului auto privind aplicarea 

dispozitiilor prezentului Regulament, inclusiv a 

prevederilor cu privire la blocarea si/sau 

ridicarea, transportul si amplasarea/depozitarea 

in locuri speciale a autovehiculelor parcate 

neregulamentar sau cu incalcarea prezentului 

Regulament, precum si cu privire la aplicarea 

tarifelor aferente blocarii si/sau ridicarii, 

transportarii si depozitarii acestora. 

 

 

Intrarea in parcare reprezinta acordul tacit al 

conducatorului auto privind aplicarea 

dispozitiilor prezentului Regulament, inclusiv a 

prevederilor cu privire la blocarea si/sau 

ridicarea, transportul si amplasarea/depozitarea 

in locuri speciale a autovehiculelor parcate 

neregulamentar, sau cu incalcarea prezentului 

Regulament, precum si cu privire la aplicarea 

tarifelor aferente blocarii si/sau ridicarii, 

transportarii si depozitarii acestora. 

 

Administratia Centrulului Comercial va duce la 

indeplinire prezentul Regulament si va aplica 

tarifele corespunzatoare prevazute in 

Regulament si/sau va pune in executare masurile 

tehnico-administrative conform dispozitiei 

politistului rutier. In cazul in care se incalca 

prevederile legale in vigoare, Administratia 

Centrulului Comercial va informa organele 

abilitate ale statului in vederea constatarii faptei 

si aplicarii de sanctiuni corespunzatoare.  

Vezetősége által kimondottan erre kijelölt 

útvonalon megengedett. 

A fogyatékkal élő személyek számára fenntartott 

parkolóhelyeket csak a nemzetközi jelzéssel 

ellátott, az illetékes hatóság által kiállított kártyát 

vagy igazolványt feltüntető járművek 

használhatják. 

 

 A kártyát vagy igazolványt birtokló, fogyatékkal 

élő személyeknek jogában áll az erre a célra 

kijelölt és jelzéssel ellátott parkolóhelyeket 

használni. 

A parkolóba való behajtással a gépjárművezető 

hallgatólagosan elfogadja a jelen Szabályzat 

előírásainak alkalmazását, beleértve a 

szabályellenesen parkoló gépjárművek 

lebilincselésére és/vagy felemelésére, 

elszállítására, illetve erre kijelölt helyeken való 

elhelyezésére/tárolására vonatkozó előírásokat, 

továbbá az ilyen járművek lebilincselésére 

és/vagy felemelésére, elszállítására és tárolására 

vonatkozó díjszabásokat. 

 

A parkolóba való behajtással a gépjárművezető 

hallgatólagosan elfogadja a jelen Szabályzat 

előírásainak alkalmazását, beleértve a 

szabályellenesen parkoló gépjárművek 

lebilincselésére és/vagy felemelésére, 

elszállítására, illetve erre kijelölt helyeken való 

elhelyezésére/tárolására vonatkozó előírásokat, 

továbbá az ilyen járművek lebilincselésére 

és/vagy felemelésére, elszállítására és tárolására 

vonatkozó díjszabásokat. 

 

A Kereskedelmi Központ Vezetősége a jelen 

Szabályzatot alkalmazni fogja, a Szabályzatban 

foglalt díjakat be fogja szedni és/vagy a 

közlekedési rendőr által elrendelt műszaki-

adminisztratív lépéseket végre fogja hajtani. 

Abban az esetben, ha a hatályos előírásokat bárki 

megszegi, a Kereskedelmi Központ Vezetősége 

értesíteni fogja az illetékes állami szerveket 

annak érdekében, hogy az esetleges 

kihágást/bűncselekményt megállapítsák és a 

megfelelő büntetést alkalmazzák.  



In parcarea Centrului Comercial este interzisa 

orice fel de manifestare zgomotoasa prin orice 

cale, cu exceptia cazurilor in care exista 

aprobarea prealabila in scris a Administratiei 

Centrului Comercial. 

 

Conducatorii auto, clientii si vizitatorii se obliga 

si accepta urmatoarele: 

a) Sa nu utilizeze parcarea pentru activitati 

periculoase, ilegale, imorale sau pentru 

practicarea cersetoriei; 

b) Sa nu utilizeze parcarea in vederea 

reparatiei autovehiculelor, activitatilor 

de mentenanta auto sau altor activitati de 

acest gen; 

c) Sa nu organizeze in parcare nicio 

reuniune politica sau publica, greve, 

spectacole sau activitati comerciale; 

 

d) Sa nu campeze in parcare si sa nu 

organizeze picnicuri, sporturi sau alte 

activitati in aria acesteia; 

 

 

e) Sa nu distribuie materiale publicitare sau 

alte afisaje fara acordul scris al 

Administratiei Centrului Comercial; 

 

f) Sa nu intreprinda nimic de natura a 

genera perturbarea ordinii publice, 

pagube sau inconveniente, atat parcarii 

cat si utilizatorilor acesteia; 

 

g) Sa nu lase in autovehicule animale 

nesupravegheate sau substante 

periculoase; 

A Kereskedelmi Központ parkolójában tilos 

bármilyen zajos megnyilvánulás, kivéve azon 

eseteket, amelyekben a Kereskedelmi Központ 

Vezetőségének előzetes, írott engedélyével 

rendelkeznek. 

 

A gépjárművezetők, ügyfelek és látogatók 

vállalják a következő feltételek elfogadását: 

a) A parkolót nem használják veszélyes, 

törvényellenes, erkölcstelen 

tevékenységekre vagy koldulásra; 

b) A parkolót nem használják járművek 

javítására, karbantartására vagy más, 

hasonló célú tevékenységek 

gyakorlására; 

c) A parkolóban nem szerveznek politikai 

vagy közösségi összejövetelt, sztrájkot, 

előadást vagy kereskedelmi 

tevékenységet; 

d) A parkolóban és annak határain belül 

nem táboroznak és nem szerveznek 

pikniket, nem sportolnak és nem 

végeznek ezekhez hasonló 

tevékenységeket; 

e) A Kereskedelmi Központ 

Vezetőségének írott beleegyezése nélkül 

nem terjesztenek reklámanyagokat vagy 

más plakátokat; 

f) Nem kezdeményeznek olyan jellegű 

tevékenységet, mely a közrendet 

zavarná, károkat vagy kellemetlenséget 

okozna a parkoló tulajdonosainak vagy 

használóinak; 

g) A járművekben nem hagynak felügyelet 

nélkül állatokat vagy veszélyes 

anyagokat; 



h) Sa nu lase minorii nesupravegheati in 

parcare sau in autovehiculele parcate; 

 

i) Sa nu desfasoare sesiuni foto 

profesionale fara acordul scris al 

Administratiei Centrului Comercial; 

 

j) Sa nu utilizeze claxoanele 

autovehiculelor; 

k) Sa nu stationeze voluntar autovehiculele 

cu motorul aflat in functiune; 

l) Sa nu polueze cu substante inflamabile, 

periculoase ori de natura organica; 

 

m) Sa nu initieze, sau sa participe la intreceri 

in cadrul parcarii, fara acordul 

Administratiei Centrului Comercial; 

 

 

n) Sa nu-si lase la vedere bunurile, 

Administratia si/sau Proprietarul 

Centrului Comercial neasumandu-si 

raspunderea pentru disparitia acestora; 

o) Sa pastreze curatenia in cadrul parcarii si 

sa arunce resturile in locurile special 

amenajate; 

p) Sa nu efectueze manevre ce pot fi 

periculoase pentru ceilalti participanti la 

trafic; 

q) Sa nu-si testeze masina in cadrul 

parcarii; 

r) Sa nu deterioreze parcarea, sau orice 

elemente ale acesteia; 

s) Sa parcheze in locurile special 

amenajate, fara a afecta dreptul la 

parcare al celorlalti utilizatori ai parcarii; 

h) A parkolóban vagy parkoló járművekben 

nem hagynak felügyeletlenül 

kiskorúakat; 

i) A Kereskedelmi Központ 

Vezetőségének írott beleegyezése nélkül 

nem szerveznek hivatásos fotózási 

tevékenységet; 

j) Nem használják a járművek dudáját; 

 

k) A járművek motrát nem járatják 

szándékosan várakozás közben; 

l) Nem okoznak szennyeződést gyúlékony, 

veszélyes vagy vegyi jellegű 

anyagokkal; 

m) A Kereskedelmi Központ 

Vezetőségének engedélye nélkül a 

parkolóban nem kezdeményeznek 

versenyeket vagy nem vesznek részt 

azokon; 

n) Nem hagyják elől értékeiket, mivel a 

Kereskedelmi Központ Vezetősége 

és/vagy Tulajdonosa nem vállal 

felelősséget azok eltűnéséért; 

o) A parkolóban a tisztaságot fenntartják és 

a szemetet az arra kijelölt helyekre 

dobják; 

p) Nem végeznek olyan manővereket, 

amelyek a közlekedés más résztvevői 

számára veszélyesek lehetnek; 

q) Nem tesztelik a parkolóban járműveiket; 

 

r) Nem rombolják a parkolót vagy annak 

tartozékait; 

s) A kijelölt helyeken parkolnak, nem 

fosztva meg a parkoló többi használóját 

a parkolás jogától; 



t) Sa nu parcheze autovehiculele pe un 

interval mai mare de 48 de ore 

consecutive. 

 

Administratia Centrulului Comercial va asigura 

utilizatorilor parcarii conditii civilizate de 

parcare, respectiv curatarea si iluminarea 

corespunzatoare a locurilor de parcare dupa 

lasarea intunericului. In situatia in care exista 

camere video instalate in parcare, acestea sunt 

destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de 

trafic; inregistrarile video nu vor fi disponibile 

publicului, dar vor putea fi puse la dispozitia 

autoritatilor. 

Este interzisa stationarea/ parcarea in afara 

programului de functionare sau pe o perioada mai 

mare de 2 zile calendaristice consecutive in 

parcarea Centrului Comercial. In situatia 

incidentei unui astfel de caz Administratia 

Centrului Comercial poate bloca autovehicul 

si/sau poate pune in executare masura ridicarii, 

transportarii si depozitarii oricarui autovehicul ce 

depaseste acest termen, din incinta parcarii, pe 

cheltuiala conducatorului auto, conform art. 64 

alin. (2) din OUG 195/2002. 

 

Regulamentul complet de organizare si 

functionare a sistemului de parcare din centrul 

comercial „Shopping City Satu Mare” se poate 

solicita biroului Info Point sau se poate descarca 

de pe www.shoppingcitysatumare.ro 

t) Járműveiket 48 óránál hosszabb időn 

keresztül folyamatosan nem parkolják. 

 

 

A Kereskedelmi Központ Vezetősége a parkoló 

használóinak biztosítja a civilizált parkolási 

feltételeket, azaz a parkoló takarítását és 

sötétedés után a parkolóhelyek megfelelő 

megvilágítását. Amennyiben a parkolóban 

videokamerák találhatók, ezek kimondottan a 

zökkenőmentes forgalom felvigyázása 

érdekében vannak elhelyezve; a videofelvételek 

nyilvánosan nem elérhetők, de a hatóságok 

rendelkezésére bocsáthatók. 

A Kereskedelmi Központ parkolójában tilos a 

nyitvatartási programon kívüli vagy több mint 2 

egymást követő naptári napon keresztül történő 

várakozás/parkolás. Amennyiben ilyen esettel 

találkozik, az OUG 195/2002 64. cikkelye (2) 

paragrafusa szerint a Kereskedelmi Központ 

Vezetősége a járművet lebilincseltetheti és/vagy 

a járművezető költségén kérheti bármely olyan 

jármű felemelését, a parkoló területéről való 

elszállítását és tárolását, amely ezt a határidőt 

átlépi. 

 

A Shopping City Satu Mare kereskedelmi 

központ parkolórendszerének teljes szervezési és 

működési szabályzatát ki lehet kérni az Info 

Point irodából vagy le lehet tölteni a következő 

weboldalról: www.shoppingcitysatumare.ro  
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