
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                               PROIECT                              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                            AVIZEAZĂ 
S.T. 773/12.11.2018                                                                                    pentru legalitate 
                                                                                                     Secretarul Sectorului 6, 
                                                    Spiridon Demirel  

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea  
modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere  

a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14154/12.11.2018 al Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului 
Local Sector 6; 

Având în vedere prevederile:  
- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 167/2009 privind aprobarea Programului 

multianual de investiţii pentru ,,Implementarea a 200 sisteme parcări inteligente verticale”; 
- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire 
a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările 
supraterane SMART PARKING;  
- H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a 
atribuţiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a 
rezervei bugetare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, a altor taxe speciale, în condiţiile legii, precum şi organigrama, statul de funcţii numărul 
de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi 
ale serviciilor publice de interes local; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea                 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Se completează Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 
privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de 
închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING, completată prin H.C.L. 
Sector 6 nr. 129/17.06.2010, în sensul că,  după Art. 21, se introduce Art. 22 având următorul 
cuprins: ,,Pe perioada lucrărilor de reabilitare/reparaţii a sistemelor de parcări inteligente 
verticale deţinătorii contractelor de închiriere a unui loc de parcare sunt scutiţi de plata taxei de 
parcare” 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 rămân 
nemodificate.  

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ                
                                            pentru legalitate 
                                                 Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                    
Nr.:                                                                                                                   Demirel Spiridon  
Data:                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 
 

Prin Raportul de specialitate nr. 14154/12.11.2018 întocmit de 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, se propune 
scutirea de la plata parcării SMART PARKING pentru persoanele care nu au 
beneficiat de locul de parcare pe perioada lucrărilor de reabilitare/reparaţii a 
sistemelor de parcări inteligente verticale.  

O astfel de reglementare reprezintă o măsură de protecţie socială ce vine în 
sprijinul persoanelor care nu au beneficiat de locul de parcare pe perioada 
lucrărilor de reabilitare/reparaţii.  

Apreciind ca oportun Raportul de specialitate întocmit de Administraţia 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și în temeiul dispoziţiilor art. 81             
alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare, 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. 
Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de 
închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările 
supraterane SMART PARKING. 
 
                                       

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

     Una din principalele priorităti ale Primăriei Sectorului 6 este rezolvarea eficientă a 
problemei parcărilor în zonele din jurul ansamblurilor de locuinţe.  

     Sistemele de parcare inteligentă supraterană reprezintă o soluţie, în acest sens fiind în 
curs de desfăşurare programul multianual de investiţii pentru implementarea sistemului de 
parcări inteligente supraterane pe raza teritorială a Sectorului 6.  

     Începând cu luna Iulie 2018 au început lucrările de reparaţii curente de revopsire 
paleţi, reparaţii paleţi şi montare copertine protectoare a sistemelor de parcări inteligente 
verticale. Persoanele care nu au beneficiat de locul de parcare pe perioada lucrărilor au 
depus la sediul instituţiei cereri solicitând restituirea taxei de parcare sau scutirea de la plata 
parcării SMART PARKING. 

Ţinând cont de prevederile contractului pentru închirierea unui loc în parcările 
supraterane SMART PARKING, model de contract aprobat prin H.C.L. Sector 6 
nr.192/08.09.2009 suntem în imposibilitatea de a da curs solicitărilor contribuabililor.  

     Având în vedere dispoziţiile art. 81 alin. (2) lit. n din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L Sector 
6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, 
precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING. 
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