MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 141/2010 privind aprobarea
contractului de închiriere tip, precum şi a tarifelor de închiriere în parcarea amenajată pe
Platforma Militari
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi Raportul de
specialitate întocmit de Direcţia de Investiţii din cadrul Primăriei Sector 6;
Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 141/2010 privind
aprobarea contractului de închiriere tip, precum şi a tarifelor de închiriere în parcarea
amenajată pe Platforma Militari se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 2 Se aprobă tarifele pentru utilizarea locurilor de parcare cu plată, după cum
urmează:
a) 100 lei/lună pentru autocare şi microbuze;
b) 25 lei/lună pentru autoturisme;
c) 10 lei/24h;
d) 5 lei/12h;
e) 1,5 lei/h.
f) 1,5 euro/mp tarif activităţi comerciale”
Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, conform competenţelor.
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,
Gheorghe Floricică

Nr.:
Data:

DIRECŢIA INVESTIŢII

RAPORT DE SPECIALlTATE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, propunem prin acest proiect de hotărâre
aplicarea măsurilor stabilite în strategia de parcări în sensul dezvoltarea investiţiilor în domeniul
parcărilor publice, pentru a asigura necesarul de locuri de parcare, concomitent cu descurajarea
deplasărilor cu autovehiculul propriu.
Una din principalele priorităţi ale Primăriei Sectorului 6 este rezolvarea cât mai rapidă şi
eficientă a problemei parcării în zonele centrale ş inclusiv în zonele din jurul ansamblurilor de
locuinţe.
Sumele rezultate din încasarea tarifelor pentru parcare se constituie venituri la bugetul local.
Luând în considerare că pe raza Sectorului 6 numărul locurilor de parcare este insuficient
cerinţelor zilnice ale deţinătorilor de autoturisme, precum şi de microbuze şi autocare, prin ocuparea
acestei parcări se va asigura o mai bună desfăşurare a traficului rutier în zonă în ceea ce priveşte
accesul populaţiei.
Prezentul proiect de hotărâre propune modificarea H.C.L.S. 6 nr. 141/29.07.2010 privind
stabilirea noilor tarife tip abonament pentru locurile cu destinaţia de parcare publică situate pe
platforma Militari cât şi a tarifelor pentru o perioadă mai mică de timp, respectiv 24 de ore şi 12 ore.
Propunem ca tariful pentru utilizarea locurilor de parcare publică de utilitate generală cu plată,
pentru autocare şi microbuze, să fie egal cu 1/3 din cuantumul taxei percepute pentru perioada de
încasare zilnică, calculată la o medie de 22 de zile lucrătoare pe lună.
Rezultă, prin rotunjire, un tarif de 100 lei/lună în regim de abonament lunar, pentru autocare şi
microbuze, 10 lei pentru 24h si 5 lei pentru 12h.
Pentru parcările de reşedinţă propunem ca tariful în regim de abonament să fie de 25 lei/lună,
respectiv 300 lei/an.
Ţinând cont de faptul că în incinta platformei Autogara Militari există suprafeţe pe care se pot
amplasa puncte de comercializare de diferite produse, propunem ca tariful pentru închirierea acestor
suprafeţe să fie de 1.5 euro/mp.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
prezentul proiect de hotărâre.
Director Executiv,
Florin Preda

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere necesitatea rezolvării cât mai rapide şi eficiente a problemei
parcării maşinilor în zonele din jurul ansamblurilor de locuinţe având ca scop principal
eliberarea arterelor de circulaţie auto şi pietonale, Primăria Sectorului 6 a amenajat pe
structura fostei Autogări Militari o parcare publică.
Prezentul proiect de hotărâre propune modificarea H.C.L.S. 6 nr. 141/29.07.2010
privind stabilirea noilor tarife tip abonament pentru locurile cu destinaţia de parcare
publică situate pe Platforma Militari cât şi a tarifelor pentru o perioadă mai mică de
timp, respectiv 24 de ore şi 12 ore, precum şi introducerea unui tarif pentru activităţi
comerciale.
În consecinţă, rog Consiliul Local al Sectorului 6 să aprobe proiectul de hotărâre
privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 141/29.07.2010 privind contractul de închiriere tip,
precum şi a tarifelor de închiriere în parcarea amenajată pe Platforma Militari.
.

PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ

