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Informații necesare pentru închirierea unui loc de parcare în parcările de 

reședință administrate de Administrația Domeniului Public Sector 1 

 

   Până la sfârșitul lunii martie, cetățenii Sectorului 1 sunt așteptați la sediul 

Administrației Domeniului Public Sector 1 (ADP), din B-dul Poligrafiei nr. 4, 

pentru prelungirea contractului de închiriere pe anul 2019.  

   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 prin 

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

serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau 

privat al Municipiului București și a Regulamentului Intern.  

 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 în imobilul respectiv;  

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.  

Cererile pentru locurile de parcare se vor reînnoi în fiecare an calendaristic.  

IMPORTANT! 

     La nivelul anului 2008, Consiliul General al Municipiului București a adoptat 

Hotărârea nr. 124 cu privire la strategia de parcare în Municipiul București și a 

Regulamentului privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile   domeniului 
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public sau privat ale Municipiului București modificată prin H.C.G.M.B. nr. 

61/2009. 

     În acest sens se impune a vă indica faptul că, potrivit Art. 2, coroborat cu Art. 4, 

din Regulamentul spațiilor de parcare, Anexa 3, parte integrantă a H.C.G.M.B. nr. 

124/2008, pe partea carosabilă a străzii și pe trotuar nu se pot închiria locuri de 

parcare de reședință.” 

   Pentru mai multe informații suplimentare -Telefon: 021.319.32.58/53 -Tasta nr. 2 

(Biroul Parcări Publice). 

http://invalid.invalid/53?fbclid=IwAR0Na2MJcQX0Ze9y3ufhnb7B0kYTZIVHeigcV31zs6u-EPA3vxfGj-IOQxQ

