MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, București
Tel: 021 9660; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

București, 15 mai 2020

Vești bune! Programul de lucru cu publicul se va relua de luni, 18 mai 2020
Incepând cu data de 18 mai 2020, se va relua programul de lucru cu publicul. Puteți depune
cereri/reclamații/sesizări/petiții atât la sediul instituției noastre din B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, cât
și pe adresa de e-mail: secretariat@adp-sector1.ro sau folosind rubrica specială de sesizări disponibilă
pe site-ul: https://adp-sector1.ro/, accesând următorul link: https://adp-sector1.ro/contact/.
Programul de lucru cu publicul al instituției noastre: Luni, Marți, Miercuri, Joi: 08:00 – 16:30, Vineri:
08:00 – 14:00.
Cum îți reînnoiești contractul de închiriere a locului de parcare de reședință?
Tot din 18 mai, se va relua și programul de reînnoire a contractelor de închiriere a locurilor de
parcare de reședință și se va desfășura pe o perioadă de 15 zile lucrătoare. În consecință, perioada
rămasă de reînnoire a contractelor este 18 mai – 05 iunie 2020.
Pentru reînnoirea contractului de închiriere a locului de parcare de reședință, sunt necesare
următoarele documente:
✔Actul de identitate (buletin) original și copie;
✔Certificat înmatriculare al autoturismului cu ITP la zi, original și copie;
✔Certificat de comodat (dacă este cazul) original și copie;
✔Contract leasing (dacă este cazul) original și copie;
✔Certificat de încadrare în Grad de handicap (dacă este cazul) original și copie;
✔O taxă în valoare de 76,65 de lei/loc/autoturism/An.
IMPORTANT! Taxa de 76,65 de lei/loc/autoturism/An se poate achita doar numerar.
Programul de lucru al Biroului Parcări Publice este următorul: Luni - 10:00 - 18:00; Marți - 08:15 16:30; Miercuri - 08:15 - 16:30; Joi 08:15 - 16:30; Vineri 08:15 - 14:00. Între 13:00 și 13:30 este
pauză.
Închirierea și implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui întreg
an calendaristic.
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 reședință se face numai cu îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiţii:
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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.
În concordanţă cu măsurile impuse de către autorități, facem apel la înţelegerea
dumneavoastră privind situaţia excepţională şi vă adresăm rugămintea de a purta în incinta instituției
mască de protecție în vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusului Coronavirus
(Covid-19).
De asemenea, neprezentarea documentelor solicitate va duce la respingerea dosarului.
Documentele necesare pot fi regăsite pe site-ul: https://adp-sector1.ro/ secțiunea Formulare – Biroul
Parcări Publice.
Pentru mai multe informații suplimentare:
Telefon: 021/9660 - Tasta nr. 2 (Biroul Parcări Publice)
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

