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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind 
modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6 

 
Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 
 În baza prevederilor Cap. II Secţiunea 1 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind 
aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii 
C.G.M.B. nr. 82/2008; 

 Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din H.G. nr. 955/2004 - pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (4) din legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

                                                               HOTĂRĂŞTE: 
  

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei prevăzută la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local 
Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza 
Sectorului 6 cu  Anexa nr. 1 – Contract de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă 

pe domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti, ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6                 
nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza  
Sectorului 6 astfel: “Pentru locurile în parcările de reşedinţă atribuite până la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri se va proceda obligatoriu la înlocuirea cu noul contract, prevăzut la 
art. 1 din prezenta hotărâre până cel târziu la data de 31.03.2018. Beneficiarii locurilor de 
parcare care nu se prezintă să semneze noul contract până la data menţionată vor pierde locul de 
parcare.”  
 Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi 
exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 – Anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 4. Se aprobă modelul de cerere privind atribuirea locului de parcare – Anexa nr. 3 la 
prezenta hotărâre, modelul de cerere privind renunţarea la locul de parcare – Anexa nr. 4 şi 
modelul de Permis de parcare – Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 rămân 
neschimbate. 

Art. 6. (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.:  
Data:                                                                                               Demirel Spiridon      



 
      

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din H.G. nr. 955/2004 - pentru 

aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local prin care amenajarea, întreţinerea şi 

exploatarea locurilor de parcare se realizează conform hotărârilor autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

Ţinând seama că, condiţiile de organizare, utilizare şi exploatare a spaţiior 

destinate parcării vehiculelor, de pe terenurile aparţinând domeniului public sau 

privat al Municipiului Bucureşti sunt reglementate de H.C.G.M.B.                   

nr. 124/25.03.2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti şi abrogarea  H.C.G.M.B. nr. 82/2008. 

Apreciind ca oportun Raportul de specialitate întocmit de Administraţia 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în temeiul dispoziţiilor art. 81 

alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, propunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 

prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

PRIMAR, 

 
Gabriel Mutu 
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Ţinând seama că condiţiile de organizare, utilizare şi exploatare a spaţiior destinate 

parcării vehiculelor, de pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului 
Bucureşti sunt reglementate de H.C.G.M.B. nr.124/25.03.2008 - privind aprobarea strategiei de 
parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. Nr. 82/2008. 

Având în vedere că nu toţi proprietarii de autoturisme respectă legislaţia în vigoare 
privind parcarea vehiculelor, constatându-se indisciplină din partea acestora, se impune luarea 
unor măsuri privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei parcării autoturismelor pe domeniul 
public al Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti. 

Experienţa practică arată că, din cauza formulării ambigue a contractului de închiriere – 
tip pentru atribuirea locului în parcarea de reşedinţă de pe raza Sectorului 6 aprobat prin Anexa 
la H.C.L. Sector 6 nr.193/2009, au rezultat o serie de probleme legate de interpretarea dată 
anumitor prevederi ale normelor legislative aplicabile.  

Având în vedere art.81, alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 
care prevede că: “Consiliile locale ale sectoarelor exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau 
delegate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.” 

Faţă de cele prezentate mai sus supunem Consiliului Local Sector 6 aprobarea 
proiectului de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de 
atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6. 
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