
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 217/08.08.2022 
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de închiriere și utilizare a parcărilor 

inteligente destinate bicicletelor din Sectorul 6 al municipiului București 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare 
a Administraţiei Comerciale Sector 6 nr. ...../.......... și Raportul de specialitate al 
Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ nr. ...../........., din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local                      
al Sectorului 6 nr. ..... și nr. .....; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

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 prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. o), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                      
cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă Regulamentul privind activitatea de închiriere și utilizare a parcărilor 
inteligente destinate bicicletelor din Sectorul 6 al municipiului București, conform Anexei nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            (2) Se aprobă modelul de abonament de închiriere al locului de parcare pentru biciclete, 
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
Administrația Comercială Sector 6 are obligația actualizării platformei digitale parcari.adps6.ro 
prin adăugarea modulului „Parcări Biciclete” pentru atribuirea și gestionarea locurilor din 
parcările de biciclete. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia 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. 4.  Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,                      
în termenul prevăzut de lege.      

 

 
INIȚIATOR PROIECT, 

  PRIMAR, 
   CIPRIAN CIUCU 

  
 AVIZEAZĂ 

             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 

Secretarul general al Sectorului 6, 
  Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea  
de închiriere și utilizare a parcărilor inteligente destinate bicicletelor  

din Sectorul 6 al municipiului București 
 

 

 

  Având în vedere prevederile art. 13 din Codul administrativ, conform căruia 
autorităţile și instituţiile administraţiei publice au obligaţia de a satisface nevoile 
societăţii, ţinând seama de contextul dinamic al mobilităţii urbane în care 
mijloacele de transport alternative sunt utilizate din ce în ce mai des, autorităţile 
publice locale trebuie să încurajeze mijloacele nepoluante de transport ce nu pun 
presiune pe infrastructura stradală existentă și care pot scădea valorile de trafic 
urban. Alternativa parcării bicicletelor într-un spaţiu sigur, ușor accesibil și 
confortabil poate oferi cetăţenilor imboldul folosirii cât mai des a acestor mijloace 
de transport.  

O astfel de reglementare vine în sprijinul contribuabililor în sensul punerii la 
dispoziţia acestora a unor spaţii dedicate ce va încuraja achiziţia de biciclete în 
detrimentul altor mijloace de transport, implicit contribuind  astfel și la creșterea 
stării de sănătate a cetăţenilor. 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. o) din O.U.G. 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 Regulamentului privind activitatea de închiriere și utilizare a 
parcărilor inteligente destinate bicicletelor din Sectorul 6 al municipiului București. 
 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 



 

 

 

 

Notă de Fundamentare 

Privind aprobarea Regulamentului de închiriere și utilizare a  parcărilor inteligente destinate bicicletelor 

din Sectorul 6 

  

Având în vedere faptul că în sectorul 6 Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6 a constuit parcări inteligente destinate bicicletelor, pentru încurajarea utilizării mijloacelor de transport 

alternative la mașină, în locațiile: 

 Aleea Ramnicel x Prelungirea Ghencea,  

 Strada Vintila Mihailescu nr. 12  

 Strada Ghirlandei nr. 7  

 În vederea gestionării corecte a acestora vă propunem spre aprobare regulamentul de închiriere 

și utilizare a parcărilor inteligente destinate bicicletelor din Sectorul 6. 

 

 

Administrația Comercială Sector 6 
Director General  

Alexandra CRĂCIUN 

 

 
 



 

 

 

 

          
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de închiriere și utilizare a            

parcărilor inteligente destinate bicicletelor din Sectorul 6 al municipiului București 
 

 
 Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării 
considerentelor și circumstanţelor de natură juridică, reţinem următoarele: 
 
 Ţinând cont de prevederile: 

- 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; 

- Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane și rurale; 

- art. 3 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – republicată,  
      -     Referatul de aprobare al primarului, 

    -    Nota de fundamentare transmisă de Administraţia Comercială Sector 6 prin Director 

General - Alexandra CRĂCIUN 

 
Pentru considerentele expuse, în sensul că atribuirea spaţiilor de parcare trebuie să fie 

făcută conform unui regulament transparent, care oferă șanse egale de obţinerea a unui loc, 
și care să ofere prioritate rezidenţilor a căror apartamente se află în blocurile din imediata 
vecinătate a viitorului amplasament al acestor parcări de biciclete, consider că proiectul 
respectă prevederile legale aplicabile acestui domeniu specific de activitate, astfel că 
propunem proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
închiriere și utilizare a parcărilor inteligente destinate bicicletelor din Sectorul 6 al municipiului 
București pentru analiză, dezbatere și aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 6, 
municipiul București. 

 
 
 

Compartimentul juridic și contencios administrativ 

Consilier juridic,  

                                                             Adrian Radu Apostolescu 

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
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 


