
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 82/25.03.2022 

privind modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 28 din 24.02.2022 pentru aprobarea 
Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor 

de reședință aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București  

 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Servicii Publice Locale nr. ........./................, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. .... și 
nr. ....; 
 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 
rețelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti şi abrogarea 
Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările şi completările 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; 
- Ordonanţei 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; 
- Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- O.G. nr. 2/2002 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. g), 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 al Sectorului 6   

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. I. Articolul 1 al Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 28 din 24. 02.2022 pentru 
aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a 
parcărilor de reședință aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 
 ”Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic pentru administrarea parcărilor 
publice de reședință și modul de atribuire pentru folosință a locurilor de parcare, denumite în 
continuare parcaje de reședință, către persoanele fizice cu domiciliul în clădirile rezidențiale                    
sau mixte, arondate parcajelor de reședință din Sectorul 6 al Municipiului București, în 
conformitate cu reglementările, cu modificări și completări ulterioare prevăzute în: 

a) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; 
 b) O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea            

nr. 180/2002; 
 c) Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
 d) H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a                      
Legii nr. 227/2015; 
 e) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 f) O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 
 g) H.G. nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002; 
 h) H.C.G.M.B. nr. 124/2008; 
 i) H.C.L. al Sectorului 6 nr. 84/2014; 
 j) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 k) Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 
 l) H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. al Sectorului 6 nr. 28 din 24. 02.2022, rămân 
neschimbate. 
 Art. III. (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 general al Sectorului 6. 
 Art. IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
 
INIȚIATOR PROIECT                                                                  AVIZEAZĂ 
          PRIMAR,                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
    CIPRIAN CIUCU                                                                din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                         Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                       Demirel Spiridon 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 28 din 
24.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, 

punere în funcţiune și exploatare a parcărilor de reședinţă aflate în administrarea 
Sectorului 6 al Municipiului București  

 
Utilizarea eficientă a domeniului public este una dintre atribuţiile principale 

ale administraţiei publice locale. Clarificarea aspectelor legislative și crearea unui 
cadru complet și clar pentru gestionarea parcărilor publice de reședinţă sunt 
necesare pentru implementarea politicilor de gestionare a spaţiului public și a 
surselor bugetare și a politicilor de mobilitate la standardele de acum. 

Activitatea desfășurată a scos în evidenţă necesitatea actualizării 
regulamentului ce stă la baza acestui serviciu public pentru a elimina inechităţile și 
a clarifica aspecte ce produceau probleme în trecut. 

În sedinţa din 24.02.2022, Consiliul Local al Sectorului 6 a adoptat hotărârea 
nr. 28 prin care Regulamentul privind activitatea de organizare, punere în funcţiune 
și exploatare a parcărilor de reședinţă aflate în administrarea Sectorului 6 al 
Municipiului București a fost actualizat. În timpul dezbaterilor din comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local a fost propus și ulterior adoptat un amendament 
care modifică printre altele și art. 5 al Regulamentului. Prevederile cuprinse în acest 
articol trebuie corelate cu prevederile articolului 1 care însă nu a fost modificat. 
Pentru coerenţa și claritatea textului normativ este necesar să fie adoptată o nouă 
hotărâre care să modifice corespunzător și articolul 1.  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. g) din                  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 28 din 24.02.2022 
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în 
funcţiune și exploatare a parcărilor de reședinţă aflate în administrarea Sectorului 6 
al Municipiului București.  

 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

Cabinet primar 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

Nr. 2056/25.03.2022 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 28 din 
24.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, 

punere in funcţiune si exploatare a parcărilor de reședinţă aflate în administrarea 
Sectorului 6 al Municipiului București. 

 

 
 

Domeniul public este unul dintre bunurile statului cele mai disputate în 
interiorul orașelor mari. Nevoile sunt diverse și în continuă schimbare, astfel că este 
nevoie de o gestionare cât mai eficientă a suprafeţei disponibile. 

 
Una dintre nevoile stringente ale Bucureștiului e reprezentată de locurile de 

parcare de reședinţă. Având în vedere că politicile ultimilor două decenii nu au luat în 
calcul creșterea exponenţială a numărului de autoturisme, astăzi avem peste 200.000 
de mașini în Sectorul 6 și aproximativ 43.000 de locuri de parcare publică de reședinţă. 
Adăugând la acestea și locurile de parcare de reședinţă private, aferente construcţiilor 
mai noi de 2006, ajungem la concluzia că mai mult de jumătate din mașinile 
înmatriculate în București nu au un loc de staţionare cât timp proprietarul este acasă. 
Dacă luăm în calcul și mașinile înmatriculate în alte judeţe, raportul locuri de parcare 
faţă de numărul de mașini se apropie și mai mult de zero. 

 
În sedinţa din 24.02.2022 Consiliul Local al Sectorului 6 a adoptat hotărârea nr. 

28 prin care Regulamentul privind activitatea de organizare, punere in funcţiune si 
exploatare a parcărilor de reședinţă aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului 
București a fost actualizat. În timpul dezbaterior din comisiile de specialitate ale 
Consiliului Local a fost propus și ulterior adoptat un amendament care modifică 
printre altele și art. 5 al Regulamentului. Prevederile cuprinse în acest articol trebuie 
corelate cu prevederile articolului 1 care însă nu a fost modificat. Pentru coerenţa și 
claritatea textului normativ este necesar să fie adoptată o nouă hotărâre care să 
modifice corespunzător și articolul 1.  
 

Având în vedere cele expuse anterior, propunem iniţierea unui proiect de 
hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 28 din 24.02.2022 pentru aprobarea 

DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE LOCALE 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

Regulamentului privind activitatea de organizare, punere in funcţiune si exploatare a 
parcărilor de reședinţă aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București.  
 

DIRECTOR GENERAL 

SORIN GANCIU 


