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Informații necesare pentru închirierea unui loc de parcare în parcările de 

reședință administrate de Administrația Domeniului Public Sector 1 

 

Închirierea locurilor de parcare de reşedinţă se face în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 124/2008 cu 

privire la strategia de parcare în Municipiul Bucureşti, modificată și completată prin 

HCGMB nr. 61/2009, și HCGMB nr.95/2018, Anexa 1- cu privire la regulamentul 

serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau 

privat al Municipiului București, precum și a Regulamentului privind activitatea de 

organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință din Sectorul 1 

al Municipiului București 

Astfel, atribuirea locurilor în parcările de reşedinţă se face numai cu îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiţii: 

 a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare/apartament;  

 b) se pot atribui numai pentru autoturisme cu ITP-ul la zi; 

 c) se pot atribui numai persoanelor fizice care domiciliază într-o proximitate 

de 30 m față de cel mai apropiat parcaj de reședință;  

d) se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru 

autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing și pentru 

autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat.  

 

Termene și condiții premergătoare închirierii locurilor de parcare de 

reședință 

În vederea închirierii prin contract a unui loc de parcare de reșednță, solicitantul 

trebuie să înregistreze la sediul instituției noastre din B-dul Poligrafiei nr. 4 sau să 



  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                   

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

 
 
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București 

Tel: 021 9660; Fax: 021 319 32 54 

E-mail: secretariat@adp-sector1.ro 
 

 

transmită electronic la adresa de e-mail secretariat@adp-sector1.ro o cerere tip, care 

se poate descărca din secțiunea “Formulare” a portalului ADP –Sector1.ro, însoțită 

de copii ale actului de identitate și talonului autoturismului cu ITP valabil. 

Locurile de parcare de reședință se atribuie prin închiriere în funcție de nr. de 

înregistrare/ordine al cererilor depuse, precum și a locurilor disponibile într-un 

parcaj de reședință aflat într-o proximitate de 30 m față de adresa de reședință.    

Cererile pentru închirierea locurilor de parcare de reședință se pot depune în oricare 

perioadă a anului, în timpul programului din zilele lucrătoare, onorarea acestora 

făcându-se după data de 31 martie – termenul de reînnoire a contractelor, respectiv 

10 mai a anului în curs. 

IMPORTANT! Cererile pentru locurile de parcare de reședință sunt 

valabile doar pentru anul în curs, și se vor depune anual de către 

solicitanții care nu au încheiat un contract de închiriere pentru un loc de 

parcare de reședință și care doresc acest lucru.   

 

Documente necesare pentru închirierea unui loc de parcare în parcările de 

reședință administrate de Administrația Domeniului Public Sector 1 

În situația în care sunt îndeplinite toate condițiile pentru alocare prin închiriere a 

unui loc de parcare de reședință, solicitantul va fi notificat prin e-mail sau scrisoare 

de prezentare în vederea întocmirii tuturor formalităților de încheiere a contractului. 

Contractul se va încheia în baza următoarelor documente: 

1. Cerere de închiriere - trebuie să conțină datele personale ale solicitantului 

precum și semnătura și ștampila administratorului/președintelui Asociației de 

locatari/proprietari prin care se dovedește faptul că solicitantul locuiește la adresa 

de reședință menționată în actul de identitate; 

2. Actul de identitate al solicitantului (CI/buletin) - original și copie; 
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3. Certificat de înmatriculare al autoturismului (talon auto) cu I.T.P. valabil – 

original și copie; 

4. Contract de leasing (dacă este cazul) copie de pe prima și ultima pagină cu 

semnăturile părților;  

5. Contract de comodat (dacă este cazul) original și copie;  

6. Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul) original și copie.  

IMPORTANT! Tariful de închiriere pentru cele 4 trimestre anuale este de 

76,65 lei și se poate achita doar numerar la Biroul Parcări Publice. 

Pentru mai multe informații suplimentare-Telefon: 021.9660/ Tasta 2  

(Biroul Parcări Publice) 


