Consiliul

General

al Municipiului

Bucure~ti

HOTARARE
privind modificarea articolului 9 din Anexa nr.3 a Strategiei de parcare
pe teritoriul Municipiului Bucure~ti, aprobata prin Hotararea CGMB
nr.124/2008
Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali ~i
raportul de specialitate al Direc~iei Generale Infrastructura ~i Servicii
Publice - Transporturi, Drumuri$iSistematizarea
Circula~iei;
Vazand raportul Comisiei transporturi ~i infrastructura urbana ~i
avizul Comisiei juridice ~i de disciplina din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucure~ti;
in baza art.33, .pin O.G. nr.43/1997 privind .regimul drumurilor,
republicata cu modiflcarile ~i completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului
nr.2/2001
.
privind regimul juridic al contraven~iilor, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;
in temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), art.36 alin. (4) lit. e) ~i ale art. 45
alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administra~ia publica locala,
republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare;

.

.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
HOT A RA$ T E:
Art.1. Articolul 9 din Anexa nr.3 a Strategiei de parcare pe teritoriul
Municipiului Bucure~ti, aprobata prin Hotararea C.G.M.B. nr.124/2008,
se modifica ~i va avea urmatorul cuprins:
,,(1) Atribuirea locurilor in parcarile de re~edin~a se face numai
dupa avizul de incadrare em is de catre Comisia Tehnica de Circula~ie a
Municipiului Bucure~ti.

(2) Atribuirea locurilor Tn parcarile de re§edinta se face numai cu
Tndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare
apartament;
b) se pot atribui numai pentru autoturisme;
c) se pot atribui numai persoanelor care domiciliaza Tn imobilul
respectiv;
d) se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personala,
pentru autoturismele utilizate Tn baza unor contracte de leasing §i pentru
autoturismele utilizate Tnbaza unor contracte de comodat.
(3) Persoanele cu handicap locomotor vor avea prioritate la atribuire."
Art. II. Pana la realizarea noilor locuri de parcare subterane §i
supraterane, prevazute Tn Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului
Bucure§ti, aprobata prin Hotararea C.G.M.B. nr. 124/2008, administrarea
tuturor locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului
Bucure§ti se va face exclusiv Tnconditiile prevazute Tncontractele Tncheiate Tn
acest scop cu administratorii acestora. in cadrul administrarii va fi avut Tn
vedere principiul maximizarii folosirii fiecarui loc de parcare din Municipiul
Bucure§ti, iar administratia publica locala va sprijini, fara a se implica direc~
administrarea eficienta a locurilor de parcare aflate pe domeniul public local.Art. III Planul de actiune privind implementarea strategiei de parcare va
fi prezentat spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucure§ti pana la
30 iunie 2009.
Art.lV. Celelalte prevederi ale Anexei nr.3 a Strategiei de parcare pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, aprobata prin Hotararea CGMB nr.124/2008
raman neschimbate.
Art.V. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
General §i Primariile sectoarelor 1-6 vor aduce la Tndeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Aceasta hotarare a fost adoptata Tn §edinta ordinara a Consiliului
General al Municipiului Bucure§ti din data de 27.02.2009.
PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Bucure§ti,27.02.20
Nr.61

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
i~~_.~,
Tudor Toma

;:'\=
..... )~ 5pS.
::i;\
F?

~--\-i~~~.
~ =-- __

