
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                       PROIECT                              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                  
S.T. 9/08.01.2021 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea 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. 287/07.01.2021 al Administraţiei Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local 
Sector 6; 

Ţinând cont de 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. 139 alin. (3) lit. a) şi lit. c) precum şi cele ale art. 166                   
alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. I. Articolul 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, aşa cum a fost modificat prin H.C.L. Sector 6                  
nr. 113/2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 “ Art.2 - Preţul pentru un loc închiriat este de 130 lei/lună. Plata se va face la casieria 
Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 sau în sistem online”. 
 Art. II. Articolul 21 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, introdus prin H.C.L. nr. 129/2010, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 “ Art. 21  Pentru pensionari preţul pentru un loc închiriat este de 100 lei/lună. Plata se 
va face la casieria Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 sau în 
sistem online”. 
 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009, rămân 
neschimbate. 
 Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                                                   AVIZEAZĂ                
                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                                                                                                   din O.U.G. nr. 57/2019 
                   Secretarul General al Sectorului 6, 
Nr.:                                          
Dată                                                                                               Spiridon Demirel 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 287/07.01.2021, întocmit 

de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6                         

prin care se solicită aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea 

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. 

Ţinând seama că una din principalele priorităţi 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. 

Luând în considerare toate aceste aspecte supun spre dezbatere și 

aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

PRIMAR  

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

Una din principalele priorităţi 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. 

În vederea efectuării serviciilor de întreţinere şi reparare a parcărilor supraterane tip Smart – 
Parking pentru anul 2020, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a plătit 
1.225,70 lei/modul/lună. Fiecare modul este utilizat pentru parcarea a maximum 12 autoturisme. 
Având în vedere preţul de 115 lei/loc parcare, rezultă că în condiţiile în care sunt ocupate toate cele 12 
locuri ale unui modul, A.D.P.D.U. Sector 6 încasează lunar pentru fiecare modul suma de 1380 lei. 

Reiese că veniturile încasate de A.D.P.D.U. Sector 6 pentru fiecare modul tip Smart Parking 
sunt de 1.380 lei, în condiţiile în care cheltuielile pentru întreţinere sunt de 1.225,70 lei, rezultând o 
diferenţă de doar 154,30 lei/modul. Ţinând cont că  A.D.P.D.U. Sector 6 are în administrare un număr 
de 54 module, rezultă că în anul 2020 instituţia înregistrează o diferenţă de 8.332,20 lei din activitatea 
de închiriere a locurilor de parcare prin module de tip Smart Parking. 

În condiţiile în care gradul de ocupare nu este 100% şi având în vedere că parcările supraterane 
SMART PARKING au peste 10 de ani de funcţionare, motiv pentru care necesită cheltuieli pentru 
reparaţii în valoare de aproximativ 1.300.000 lei considerăm necesară majorarea taxei pentru parcările 
supraterane SMART PARKING. 

Modificările la H.C.L. Sector 6 nr.192/2010 de la adoptare până în prezent sunt prezentate în 
anexa la prezentul Raport. 

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind modificarea 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. 
  
 
 

DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 

 



ANEXĂ LA RAPORTUL DE SPECIALITATE 
Referitor la modificările aduse la H.C.L. Sector 6 nr.192/2010  

de la adoptare până în prezent 
 

 
Varianta existentă Titlul hotărârii Observaţii 

H.C.L. Sector 6 

nr.192/08.09.2009 

Hotărâre privind aprobarea 

modului de atribuire a 

contractului de închiriere 

tip, precum şi a taxei de 

închiriere a unui loc pentru 

parcările supraterane 

SMART PARKING 

Se aprobă modelul 

contractului de închiriere 

tip pentru parcările 

supraterane SMART 

PARKING şi se stabileşte  

taxa de închiriere 

H.C.L. Sector 6 

nr.129/17.06.2010 

Hotărâre pentru 

completarea HCL 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 

După art.2 se introduce 

art.21 care stabileşte 

reducerea cu 30% a taxei 

de închiriere pentru 

pensionari 

H.C.L. Sector 6 

nr.113/24.09.2015 

Hotărâre pentru 

modificarea HCL 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 

Se modifică art.2 care 

stabileşte preţul pentru un 

loc închiriat la suma de 

115 lei 

H.C.L. Sector 6 

nr.312/18.12.2018 

Hotărâre pentru 

completarea HCL 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 

După art.21 se introduce 

art.22 care stabileşte că pe 

perioada lucrărilor de 

reabilitare/reparaţii 

deţinătorii de locuri în 

parcările supraterane 

SMART PARKING 

sunt scutiţi de plata taxei 

de parcare 

 


