
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                PROIECT                              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                  
Nr. 383/04.06.2021  

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 pentru 
aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a 
parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice 

cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale  
Sector 6 – Bucureşti, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 133/2019 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11864/04.06.2021 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: 
- Cap. II, Secţiunea 1 din Anexa nr. 3 a Anexei Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 124/2008, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. l) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6                
nr. 313/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în 
funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de 
ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii 
Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 133/2019, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 rămân 
neschimbate. 

Art. III.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. Sector 6 nr. 133/2019 își 
încetează aplicabilitatea. 

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, 
                                                                                                    
                           
               Demirel Spiridon    
 
Nr.:                                    
Data:    



 
 
 
 

 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Serviciile de administrare a domeniului public sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale 
comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi 
grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local.  

Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor de reşedinţă se organizează şi 
funcţionează cu respectarea principiilor autonomiei locale, conform hotărârilor autorităţilor 
administraţiei publice locale şi a corelării cerinţelor cu resursele.  

Desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea 
parcării autovehiculelor în condiții de siguranță, decongestionarea traficului, protejarea 
pietonilor prin asigurarea unor condiții corespunzătoare de deplasare pe trotuare se stabilește 
prin organizarea și asigurarea funcționării sistemului de parcare în parcările de reședință în 
Sectorul 6 al municipiului Bucureşti. 

Considerăm necesară modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6         
nr. 313/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în 
funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 în situaţia în care autoritatea 
publică locală dispune înfiinţarea de noi locuri de parcare pe terenuri ocupate în prezent de 
garaje. 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. l) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind 
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor 
de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare 
de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti, 
modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 133/2019. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu                                                  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Serviciile de administrare a domeniului public și privat, conform Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, reprezintă totalitatea acțiunilor și activităților edilitar gospodărești prin care se asigură administrarea, 
gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și sunt organizate de Primăria Sector 6 Bucureşti, 

astfel încât să răspundă, într-o manieră eficace, nevoilor populaţiei care trăiește în teritoriul administrat. 
La nivelul sectorului activitățile de amenajare (asfaltarea, betonarea, aplicarea de marcaje rutiere și 

indicatoare de informare) şi ordonare (inventariere și numerotare) a locurilor de parcare sunt specifice 
domeniului de administrare a parcărilor de reședință din Sectorul 6 al municipiului Bucureşti, ca parte a 
serviciilor de administrare a domeniului public. 

Serviciile de administrare a domeniului public sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor 
locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-
gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local.  

Administrarea eficientă a parcărilor de reședință, prin înfiinţarea de noi locuri de parcare pe terenuri 
ocupate în prezent cu garaje, impune asigurarea şi îmbunătățirea continuă a condițiilor specifice parcărilor de 

reședință. 
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” şi primăriile de sector administrează 

parcările de reşedinţă, considerăm necesar să modificăm Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

313/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi 

exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6  astfel:  

“Persoanele care deţin garaje şi vor fi demolate în vederea amenajării parcărilor de reşedinţă, vor avea 

prioritate la închirierea unui loc de parcare în noile parcaje dacă: 

- îndeplinesc condiţiile de atribuire a locului de parcare conform prezentului regulament, 

- deţin toate documentele necesare  atribuirii locului de parcare, 

- sunt înregistraţi la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 ca deţinători de garaje, 

- nu figurează cu debite la data depunerii cererii pentru atribuirea locului de parcare.” 

Faţă de cele prezentate mai sus supunem Consiliului Local Sector 6 aprobarea proiectului de 

hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor 

de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă 

pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti, modificată prin               

H.C.L. Sector 6 nr. 133/2019. 

 

 
DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 



ANEXĂ LA RAPORTUL DE SPECIALITATE 
 

Varianta existentă Modificări existente Varianta propusă Observaţii 

Hotărârea de Consiliu 
Local Sector 6 nr.313 din 
data de 18.12.2018 pentru 

aprobarea 

Regulamentului privind 

activitatea de organizare, 

punere în funcţiune şi 

exploatare a parcărilor 

de reşedinţă în Sectorul 6 

şi a modelului 

Contractului de ocupare 

a locurilor publice cu 

parcare de reşedinţă pe 

domeniul public al 

Subunităţii Administrativ 

Teritoriale Sector 6 – 

Bucureşti 

 Hotărârea de Consiliu Local 
Sector 6 nr.133 din data de 

16.05.2019 privind 

modificarea Anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 313/2018 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

activitatea de organizare, 

punere în funcţiune şi 

exploatare a parcărilor de 

reşedinţă în Sectorul 6 şi a 

modelului Contractului de 

ocupare a locurilor publice cu 

parcare de reşedinţă pe 

domeniul public al Subunităţii 

Administrativ 

Teritoriale Sector 6 – 

Bucureşti prin care s-a 
modificat art.1 la Anexa nr.1 

Proiect de Hotărâre pentru 
modificarea Anexei nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Local 
Sector 6 nr. 313/2018 pentru 

aprobarea 

Regulamentului privind 

activitatea de organizare, 

punere în funcţiune şi 

exploatare a parcărilor de 

reşedinţă în Sectorul 6 şi a 

modelului Contractului de 

ocupare a locurilor publice 

cu parcare de reşedinţă pe 

domeniul public al 

Subunităţii Administrativ 

Teritoriale Sector 6 – 

Bucureşti, modificată prin 

H.C.L. Sector 6 nr. 

133/2019. 

 
 

 

Articolului 4 al Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 
Sector 6 nr. 313/18.02.2021 se modifică și va avea următorul 
cuprins:  

 
” În cazul în care se propune înfiinţarea unui parcaj de reşedinţă, 
solicitantul are obligaţia anexării la cererea-tip şi a schițelor 
cadastrale scara 1:500 şi 1:2000 care vor fi relevate de către 
persoana autorizată spre a fi înregistrate conform cerinţelor 
Comsiei Tehnice de Circulaţie a Municipiului Bucureşti, 
propunerea urmând a fi înaintată spre avizare Comsiei Tehnice de 
Circulație a Municipiului Bucureşti. 
       Criteriul de  alocare a unui loc de parcare de reşedintă se 
face în funcţie de ordinea cronologică a cererilor înregistrate 
individual la A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reşedintă, 
ce urmează a fi dat în folosinţă, după finalizarea din punct de 
vedere constructiv a unei parcări de reşedinţă şi obţinerea avizului 
favorabil al Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti şi realizării marcajului.  
             Darea în folosinţă a  locurilor din parcarea de reşedintă 
prin contract de închiriere se va face la o dată şi oră stabilită 
anterior. 
 Persoanele care deţin garaje şi vor fi demolate, în vederea 
amenajării parcărilor de reşedinţă, vor avea prioritate la închirierea 
unui loc de parcare în noile parcaje dacă: 
- îndeplinesc condiţiile de atribuire a locului de parcare conform 

prezentului regulament, 
- deţin toate documentele necesare  atribuirii locului de parcare, 
- sunt înregistraţi la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 

ca deţinători de garaje  
- nu figurează cu debite la data depunerii cererii pentru 

atribuirea locului de parcare.” 
 

DIRECTOR GENERAL 

IOAN-OVIDIU MAXIM 


