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REGULAMENT 

Privind activitatea de închiriere și utilizare a parcărilor inteligente destinate bicicletelor 

din Sectorul 6 al municipiului București 

 
 

Art. 1. Locurile în parcările inteligente destinate bicicletelor vor fi atribuite pe bază de 

abonament anual persoanelor fizice care au domiciliul pe raza Sectorului 6 și au în proprietate o 

bicicletă, în ordinea depunerii cererii, prin platforma digitală parcari.adps6.ro 

Art . 2. (1) Abonamentul va fi emis de către Administrația Comercială Sector 6, în ordinea 

numărului de înregistrare a cererii cu alocarea unui număr de parcare pentru fiecare bicicletă. 

(2) Abonamentul de parcare este titlu executoriu, fără notificare prealabilă şi fără punere 

în întârziere a Titularului abonamentului. 

Art. 3. Cererile pentru obținerea unui loc în parcările inteligente vor fi depuse numai prin 

platforma digitală parcari.adps6.ro și vor fi însoțite de următoarele documente: copie Carte de 

identitate/Buletin de identitate/permis de ședere din care să reiasă că solicitantul are domiciliul pe 

raza Sectorului 6 sau viza de resedinta valabila stabilită pe raza Sectorului 6  și o declarație pe 

proprie răspundere din care să rezulte că are în proprietate bicicleta. Solicitarea de închiriere va 

fi realizată și înregistrată numai pentru o singură locație de parcare de biciclete. 

Art. 4. (1) Abonamentul pentru locul de parcare va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, 

până la data de 31 decembrie a anului în curs, cu posibilitate de prelungire, în cazul în care 

chiriașul solicită reînoirea abonamentului cu cel mult 60 de zile înainte de expirare și achită taxa 

aferentă abonamentului pentru încă un an. 

(2) Chiriașul va putea renunța la locul de parcare pentru bicicletă, înainte de finalizarea 

contractului, printr-o cerere adresată Administrației Comerciale Sector 6, cu cel puțin 30 de zile 

calendaristice înainte, sumele plătite neputând fi restituite. 

(3) Tariful de închiriere a unui loc de parcare pentru biciclete este stabilit prin hotărâre a 

Consiliului Local Sector 6. 

Art. 5. Pot fi alocate două locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă unde are 

domiciliul solicitantul, cererile înregistrându-se individual pentru fiecare loc, în mod separat. 

În cazul în care gradul de ocupare permite, se pot închiria mai mult de două locuri. 



Art. 6. Utilizarea cardului de acces în incintă se va realiza cu responsabilitate, parcarea 

bicicletelor va fi făcută numai pe locul nominalizat în abonament și numerotat în rastel, 

în caz contrar se va dispune rezilierea unilaterală a contractului, fără returnarea sumelor achitate 

în avans și redistribuirea locului rămas vacant. 

Art. 7. (1) Accesul în dock-ul de parcare a bicicletelor se poate face numai în baza cardului 

de acces, care va fi înmanat titularului, după achitarea tarifului de închiriere a unui loc de parcare 

pentru biciclete și a garanției de bună utilizare în cuantum egal cu tariful pentru un an. 

(2) În cazul pierderii sau distrugerii cardului de acces, eliberarea unui alt card se va realiza 

numai după achitarea contravalorii acestuia. 

(3) Așezarea în rastel se va realiza fără a afecta bicicletele vecine. Odată așezate în rastel, 

bicicletele vor fi asigurate de către titularii abonamentelor cu sistemul propriu de prindere. 

(4) Titularul abonamentului de parcare este răspunzător pentru modul în care își asigură 

bicicleta. 

(5) Titularul abonamentului este obligat să mențină curățenia pe locurile de parcare pentru 

bicicletă și în incinta spațiului de depozitare, să respecte instrucțiunile de utilizare ale parcării de 

biciclete și destinația rastelului de biciclete. 

(6) Titularul abonamentului nu va utiliza spațiul de depozitare al bicicletelor în alt scop. 

(7) Circulația, atât la intrarea, cât și la ieșirea din parcarea destinată bicicletelor, va fi 

realizată cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 


