
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                            PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                      
Nr.679/31.12.2021  

HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere in funcțiune si 

exploatare a parcărilor de reședință aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului 
București  

Având în vedere Raportul de specialitate nr. ...................... al ............ și Referatul de aprobare 
al Primarului Sectorului 6;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; 
Având în vedere:  

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de 
parcare pe teritoriul Municipiului București, modificată și completată prin H.C.G.M.B. 
nr.61/2009, H.C.G.M.B. nr.313/2009 și H.C.G.M.B. nr. 231/2017;  
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.254/2008 privind administrarea retelei 
stradale principale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 
235/2005 cu modificarile şi completarile ulterioare 
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 95/2018 privind aprobarea 
regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparţinând domeniului public şi privat al 
Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  
- Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- Ordonanţa de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordonanţa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g), art. 166 alin. (2) lit. g), i) şi l), art.196 alin.(1) 
lit.a) și art. 197 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6   

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și 
exploatare a parcărilor de reședință aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului 
București, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă modelul Contractului de ocupare temporară a locurilor publice cu 
destinația parcare de reședință aflate pe domeniul public administrat de Sectorul 6 al 
Municipiului București, conform Anexei nr. 1.1 la Regulament. 

Art. 3 Se aprobă modelul de Ecuson pentru locurile din parcajele de reședință aflate pe 
domeniul public administrat de Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1.2 la 
Regulament. 

Art. 4 Se aprobă modelul de Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare într-un parcaj 
de reședință aflat pe domeniul public administrat de Sectorul 6 al Municipiului București, 
conform Anexei nr. 1.3 la Regulament. 



Art. 5 Se aprobă modelul de Cerere pentru renunțarea la un loc de parcare într-un parcaj 
de reședință aflat pe domeniul public administrat de Sectorul 6 al Municipiului București, 
conform Anexei nr. 1.4 la Regulament. 

Art. 6 Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, și anexele nr. 1.1,1.2,1.3 și 1.4 la Regulament  fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL Sector 6 nr. 313/2018 cu 
modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare, își încetează 
aplicabilitatea. 
Art. 8 (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Comercială Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului Sectorului 6. 

Art. 9  Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul 
prevăzut de lege 

 
                                                                     AVIZEAZĂ  

                                                                                               pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                                                   din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                                          SECRETARUL SECTORULUI 6,   
 
                                                                                                                       Demirel Spiridon                                             
   
Nr.:    
Data:              
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Administrația Comercială Sector 6 

 

Notă de fundamentare 

 

Dezvoltarea urbană integrată a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti constituie un 

deziderat al administraţiei publice locale, iar una din prioritati o reprezinta reteaua de 

parcari publice de resedinta aflate in administrarea AC Sector 6 conform HCL Sector 6 

nr.135/2021.  

Conform HCGMB nr.124/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, art 7 alin 1 

parcarile publice de resedinta se afla  in administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 

Municipiului Bucuresti.  

Prin prezentul regulament privind activitatea de organizare, punere in functiune si 

exploatare a parcarilor de resedinta in Sectorul 6, avem in vedere   ca acest serviciu public 

sa fie oferit cetatenilor  in conditii optime, accesibile si  sa reflecte  nevoile actuale in 

materie de mobilitate urbana si  sa fie parte integranta a activitatii de gestiune a domeniului 

public la care se alatura  Directia Generala de Politie Locala, Directia Generala de Impozite 

si Taxe Locale Sector 6, si a Directiei Generale de Monitorizare a Servuiciilor  Publice. 

Propunerea  de regulament vine ca o necesitate, avand in vedere transferul gestiunii 

locurilor de parcare de la ADPDU Sector 6 la AC Sector 6 in urma HCL Sector 6 nr.135/2021 si 

constituie un upgrade al prezentului regulament aprobat prin HCL Sector 6 nr.313/2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 Prezenta propunere de regulament vine cu o mai clara definire a elementelor 

contractelor de inchiriere loc de parcare si creste capacitatea de digitalizare si 

accesibilitate  a serviciului. De asemenea, prezenta propunere de regulament va raspunde  

situatiilor din ce in ce mai complexe din punct de vedere al gestiunii locurilor de parcare , 

activitate cu implicatii in atributiile mai multor institutii publice ce isi dau concursul, prin 

aceasta propunere de regulament, clarificandu-le totodata sferele de implicare in 

problematica urbana ,spinoasa,  a gestiunii locurilor de parcare de resedinta intr-o capitala 

europeana aflata in perpetuua schimbare. 
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