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Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică a CGMB

SeNiciul Transparenţă decizională

ANUNT,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională În
administraţia publică se aduce la cunoştinţă publică urm~ltorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotărâre privind "stabilirea tarifullui pentru utilizarea locurilor de
parcare publică de utilitate generală cu plată de cătm persoanele fizice riverane"

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi
consultat:

- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afişaj)
- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obţine, În c )pie, pe bază de cerere depusă la
Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 până la data de
25.12.2009 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin poştă pe adresa P.M.B. - B-dul Hegina Elisabeta nr. 47, sector 5 -

Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B;
- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;
- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.

Materialele transmise vor purta menţiunea:

"Recomandare la proiect de act normativ"

P.M.B. ~~Bucureşti
Data: _

http://www.bucuresti-primaria.ro
http://www.pmb.ro
http://www.pmb.ro;


Consil1ul General al Municipiului Bucureşti•••••• '11 ____________________________ '1 _

HOTĂRÂRE
Nr.: din

privind stabilirea tarifului pentru utilizarea
locurilor de parcare publică de utilitate gen :rală cu plată

de către persoanele fizice riverane

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General, precum şi raportul de
specialitate al Direcţiei Generale Infrastructura şi Servicii publice;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului
Bucureşti;

În baza art.6(2) si 18(2) din Regulamentul privind regimul spaţiilor de parcare de pe
terenurile aparţinând domeniului public sau privat ale municipi lui Bucureşti, anexă a Strategiei de
parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti, aprobată prin HCGMB nr.124/2008;

În temeiul art.36(4) lit.c şi 45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată.

Consiliul General al Municipiului Blllcureşti

HOTĂRĂŞTE:

Art.!. Se aprobă tariful pentru utilizarea locunlor de parcare publică de utilitate
generală cu plată de către persoanele fizice riverane, În cuantum de 100 Iei/lună, inclusiv TVA, pentru
parcajele cu timp limitat de staţionare şi de 70 Iei/lună, inclusiv TVA, pentru parcajele cu timp
nelimitat de staţionare.

Art.2. Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Generală Infrastructură şi Servicii
Publice, Direcţia Generală Economică şi Administraţia Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarâri.

Preşedinte de şedinţă
Secretar General

al municipiului Bucuresti

Tudor Toma
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PRIMAR GENERAL
Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro

PriU1ăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOT[VE

Prin HCLMB nr.124/2008 s-a aprobat Strategia de parcare pe teritoriul
municipiului Bucureşti,

In anexa nr.3 a strategiei este prezentat Regulamentul privind regimul spaţiilor
de parcare de pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat ale municipiului
Bucureşti.

Potrivit art.6(2) din regulament, cuantun1Ul tarifelor sau taxelor locale de
utilizare a parcajelor publice se stabileşte prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.

La art.18(2) din regulament se prevede faptul că persoanele fizice cu domiciliul
stabil În zona riverană unui parcaj public de utilitate generală cu plată şi care posedă
autoturisme Înmatriculate la adresa respectivă pot utiliza parcajul plătind, prin abonament, un
tarif preferenţial stabilit prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

În prezent, taxele pentru parcajele de utilitate publică cu plată sunt stabilite
prin HCGMB nr.84/2004, fiind de 1,5 lei/h pentru parcajele cu timp limitat de staţionare şi
de 1 leu/h pentru parcajele cu timp limitat de staţionare. Taxele se Încasează numai În zilele
lucrătoare, timp de 8 ore/zi.

Pentru Început, propunem ca tariful pentru utilizarea locurilor de parcare
publica de utilitate generală cu plată de către persoanele fizice riverane, să fie egal cu 1/3 din
cuantmul taxei percepute pentru perioada de zilnică de Încasare, calculată la o medie de 22
de zile lucrătoare pe lună.

Rezultă un tarif de 100 lei/lună, inclusiv TVA, pentru parcajele cu timp limitat
de staţionare şi de 70 lei/lună, inclusiv TVA, pentru parcajele cu timp nelimitat de staţionare.

Având În vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
General al Municipiului Bucureşti proiectul de hotarare privind stabilirea tarifului pentru
utilizarea locurilor de parcare publică de utilitate generală cu plată de către persoanele fizice
nverane.
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Directia Generală Infrasbuctură,
şi Servicii Publice

Primăria Municipiului lucureşti
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RAPORT DE SPECIALlTATE

Prin HCLMB nr.124/2008 s-a aprobat Strategia de parcare pe teritoriul
municipiului Bucureşti.

In anexa nr.3 a strategiei este prezentat R ,gulamentul privind regimul spaţiilor
de parcare de pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat ale municipiului Bucureşti.

Potrivit art.6(2) din regulament, cuantumul tarifelor sau taxelor locale de
utilizare a parcajelor publice se stabileşte prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.

La art.18(2) din regulament se prevede faptul că persoanele fizice cu domiciliul
stabil În zona riverană unui parcaj public de utilitate generală cu plată şi care posedă
autoturisme Înmatriculate la adresa respectivă pot utiliza. parcajul plătind, prin abonament, un
tarif preferenţial stabilit prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

În prezent, taxele pentru parcajele de utilitate publică cu plată sunt stabilite prin
HCGMB nr.84/2004, fiind de 1,5 lei/h pentru parcajele cu timp limitat de staţionare şi de 1
leu/h pentru parcajele cu timp nelimitat de staţionare. Taxele se Încasează numai În zilele
lucrătoare, timp de 8 ore/zi.

Propunem ca tariful pentru utilizarea locurilor de parcare publica de utilitate
generală cu plată, de către persoanele fizice riverane, să fie egal cu 1/3 din cuantmul taxei
percepute pentru perioada de zilnică de încasare, calculată la o medie de 22 de zile lucrătoare
pe lună.

Rezultă, prin rotunjire, un tarif de 100 lei/lună, inclusiv TVA, pentru parcajele
cu timp limitat de staţionare şi de 70 lei/lună, inclusiv TVA, pentru parcajele cu timp nelimitat
de staţionare.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre dezbatere şi aprobare
Consiliului General al Municipiului Bucureşti proiectul de hotarare privind stabilirea tarifului
pentru utilizarea locurilor de parcare publică de utilitat : generală cu plată de către persoanele
fizice riverane.
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