ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
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. 2056/25.03.2022, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 5 și
nr. 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
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:
”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.
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