ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 146/30.05.2022
pentru aprobarea demarării procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții ”Construcția
unei parcări supraterane, pe structură metalică, de tip ”SMART PARKING” pe terenul din
strada Valea Roșie nr. 1-3”
Ţinând seama de Referatul de aprobare al domnilor consilieri locali Alexandru Bojdan și
Cătălin Volintiru, și de Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr. ..../
.........., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizele Comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Sector 6 nr. ..… și
nr. …..;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. 2 lit. k) 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. 1. (1) Se aprobă demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții
”Construcția unei parcări supraterane, pe structură metalică, de tip ”SMART PARKING” pe
terenul din strada Valea Roșie nr. 1-3”.
(2) În vederea realizării obiectivul de investiții, Administrația Comercială Sector 6 va
elabora un studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți.
(3) Obiectivul de investiții va fi finanțat în limita sumelor aprobate prin bugetul local cu
această destinație și/sau prin fonduri rambursabile.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 prin Administrația Comercială Sector 6 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în
termenul prevăzut de lege.

INIȚIATOR PROIECT
Alexandru Bojdan - consilier local
Catalin Volintiru - consilier local

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul General al Sectorului 6,
Demirel Spiridon

CONSILIUL LOCAL
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

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurilor privind realizarea
obiectivului de investiţii ”Construcţia unei parcări supraterane, pe structură
metalică, de tip ”SMART PARKING” pe terenul din strada Valea Roșie nr. 1-3”
Conform Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al
municipiului București 2021-2030 avizat prin HCL nr. 101/2021, “locuinţele colective
construite în perioada comunistă nu au fost proiectate pentru un indice de motorizare
atât de ridicat ca în prezent. Astfel, creșterea exponenţială a indicelui de motorizare în
cartierele cu acest specific a creat o presiune ridicată pe modul de utilizare a terenului.”
și “la nivelul Sectorului 6 sunt declarate 163.000 de mașini și există un număr de peste
43.000 de locuri de parcare atribuite de către ADPDU S6.”. De asemenea, același
document mai menţionează și faptul ca “Primăria Sectorului 6 a construit 56 module
de parcări inteligente pe verticală, care deţin un număr de 648 de locuri de parcare
SMART/inteligente, dar numărul este mic faţă de necesarul real” și “primăria de sector nu
a investit în crearea unor noi parcări supraetajate pentru rezidenţi, preferând soluţii
mai facile și mai ieftine”.
Zonele cu cele mai mari probleme sunt identificate a fi cartierele Drumul
Taberei și Militari, iar disponibilitatea redusă a acestor parcări rezidenţiale face ca
porţiuni din trotuar și banda întâi să fie ocupate de mașini parcate neregulamentar.
Din cauza acestor factori cumulativi, se desprinde concluzia că singura soluţie
de creștere a capacităţii parcajelor de reședinţă este prin utilizarea mai eficientă a
spaţiului disponibil și dezvoltarea acestora pe verticală, acolo unde este posibil. În
sprijinul acestei concluzii, vă prezentăm mai jos datele unui sondaj on-line efectuat
în perioada 16-22 Ianuarie 2022, în care audienţa ţintă erau persoane cu rezidenţă
declarată în Sectorul 6.
Dintre rezultatele sondajului, sunt de remarcat datele privind cartierele
Drumul Taberei, Ghencea/Prelungirea Ghencea și Militari, și mai ales faptul că
locuitorii acestor zone cunosc deja modul de funcţionare al parcărilor de tip SMART
Parking și sunt dispuși să contracteze un astfel de loc de parcare. La nivelul întregului
sector, 72% dintre respondenţi cunosc modul de funcţionare al parcărilor de tip
SMART Parking și 87% dintre respondenţi sunt interesaţi sau ar lua în considerare
contractarea unui astfel de loc de parcare cu costul actual de 130 de lei lunar. Trebuie
menţionat și faptul că, ulterior acestui sondaj, a survenit, la nivelul Sectorului 6,
aplicarea modalităţii de calcul pentru anul 2022 a taxei pentru parcările de reședinţă
stabilită prin Anexa nr. 2 a HCMGB 105/2021.

Administraţia Comercială Sector 6 are, în momentul de faţă, o linie bugetară
pentru “Parcări noi de tip smart sau etajate” cu alocare bugetară de 4.133 mii lei și a
fost deja contractată consultanţă pentru identificarea de locaţii care se califică
pentru astfel de proiecte, deci propunerea noastră poate fi inclusă în lista de proiecte
cu acest obiectiv.
Având în vedere motivele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art. 139
alin. (3) lit. a) și ale art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de
hotărâre pentru aprobarea demarării procedurilor privind realizarea obiectivului de
investiţii ”Construcţia unei parcări supraterane, pe structură metalică, de tip ”SMART
PARKING” pe terenul din strada Valea Roșie nr. 1-3”.

Iniţiatori:
Alexandru Bojdan - consilier local

Catalin Volintiru - consilier local
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Nr. 4020 /09.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurilor privind realizarea
obiectivului de investiţii ”Construcţia unei parcări supraterane, pe structură metalică, de
tip ”SMART PARKING” pe terenul din strada Valea Roșie nr. 1-3”

“Dreptul de a avea acces la fiecare clădire din oraș folosind un autovehicul privat, într-o vreme
când toată lume deţine un astfel de vehicul, este, în realitate, dreptul de a distruge orașul” - Lewis
Mumford.
Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este una din condiţiile fundamentale ale siguranţei
rutiere. Preocuparea pentru dezvoltarea economică trebuie acompaniată de grija pentru calitatea
mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activităţile de transport. Doar printr-o
asemenea abordare se poate vorbi de o dezvoltare durabilă, în beneficiul generaţiilor de azi și al
celor de mâine.
Dezvoltarea urbană din ultima perioadă a condus și la o serie de efecte mai puţin plăcute în
rândul cetăţenilor Sectorului 6. Unul dintre acestea se referă la problema parcărilor, având în
vedere numărul mare de maşini, spaţiul limitat și faptul că porţiuni din trotuar și banda întâi sunt
ocupate de mașini parcate neregulamentar. Decongestionarea traficului și creșterea timpului
petrecut pentru găsirea unui loc de parcare disponibil sunt doar câteva dintre aspectele cu care
locuitorii sectorului se confruntă în viaţa de zi cu zi. Pentru eliminarea acestor inconveniente a
apărut necesitatea amenajării unor locuri de parcare care să cuprindă o soluţie integrată, un
concept modern și eficient pentru managementul parcărilor din sector, și anume: parcări de tip
Smart Parking ce ajută la descongestionarea şi fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea
blocajelor de circulaţie.
Soluţiile de tip Smart Parking au o contribuţie importantă la atingerea obiectivelor asumate de
Sectorul 6 al Municipiului București prin:
- scăderea cu 30% a riscului de apariţie a congestiilor în trafic;
- scurtarea cu 43% a timpului necesar pentru găsirea unui loc de parcare liber;
- diminuarea cu peste 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Zonele cu cele mai mari probleme sunt identificate a fi cartierele Drumul Taberei și Militari.
Terenul din Strada Valea Roșie nr. 1-3 îndeplinește toate condiţiile necesare realizării acestui
obiectiv de investiţii.

Administraţia Comercială Sector 6 are, în momentul de faţă, o linie bugetară pentru
“Parcări noi de tip smart sau etajate” cu alocare bugetară de 4.133 mii lei și au fost deja
contractate serviciile de consultanţă pentru identificarea de locaţii care se califică pentru astfel de
proiecte, deci propunerea anterior menţionată poate fi inclusă în lista de proiecte cu acest obiectiv.
Având în vedere aceste aspecte, cu scopul unei utilizări eficiente a resurselor la nivelul
administraţiei locale a Sectorului 6 și în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele
ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, propun supunerea spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 6,
proiectul de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurilor privind realizarea obiectivului de
investiţii ”Construcţia unei parcări supraterane, pe structură metalică, de tip ”SMART PARKING” pe
terenul din strada Valea Roșie nr. 1-3”.
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