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Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti precum şi
raportul de specialitate al Direcţiei Generale, Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi,
Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei.

Văzând Raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructurii Urbane, Avizul Comisiei Juridice ŞI de
Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti:

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct. 11 şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificări şi completări le ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂşTE:

Art. 1 Se aprobă reglementarea privind culori marcaje pentru parcări stradale În Municipiul Bucureşti

a) Parcări le publice - delimitare cu linie de culoare aibă şi albastră
b) Locuri de parcare pentru persoane cu dizabilităţi - delimitate prin covor de culoare albastră
c) Parcare interzisă - delimitare cu linie de culoare roşie şi aibă

În toate cele trei cazurile a), b), c), Însoţite de indicatoare rutiere corespunzătoare şi inscripţii
(simboluri): litere, cifre, numere.

Art.2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la Îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată În şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti
din data de .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Murg Călin

Bucureşti

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Tudor Toma
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Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE
privind reglementare culori marcaje pentru parcări strada le În

Municipiul Bucureşti.

In condiţiile creşterii exponenţiale, în ultimii ani, a numărului de vehicule angrenate în trafic,
atât spaţiile de rulare, cât şi cele destinate parcări lor devin pe zi ce trece neîncăpătoare.

În Bucureşti stabilirea de spaţii special destinate parcării în diverse contexte constituie o
preocupare prioritară din partea autorităţilor. În zona centrală a Capitalei şi nu numai acolo, au fost
amenajate spaţii de parcare semnalizate corespunzător. Chiar aşa, există multe situaţii în care
regulile stabilite nu pot fi respectate şi participanţii la trafic parchează în locuri nepermise,
îngreunând astfel circulaţia sau accesul în zone de interes public.

În ţările Uniunii Europene există diverse reglementări privind semnalizarea parcări lor,
încercându-se o particularizare a situaţiilor.

culoarea albastră este utilizată pentru parcări le destinate persoanelor cu dizabilităţi
culoarea roz se utilizează pentru spaţii de parcare destinate mamelor şi femeilor însărcinate
cruce albă încadrată cu chenar roşu - numai pentru personal medical (medici, ambulanţe, ...)
linie continuă (plină) albastră - parcare permisă pentru o perioadă limitată de timp
linie continuă (plină) roşie - parcarea interzisă
zonă de parcare cu covor verde - pentru persoanele rezidente în oraşul respectiv.
Se mai utilizează de asemenea simboluri din material preformat aplicate pe asfalt (indicator

staţionarea interzisă, indicator parcarea interzisă).
De asemenea, logo-ul unei companii - pentru evidenţierea zonelor cu restricţie de parcare.

În acest context se recomandă ca şi în Municipiul Bucureşti să particularizăm astfel:

1) Parcări le publice - delimitare cu linie de culoare albă şi albastră
2) Locuri de parcare pentru persoane cu dizabilităţi - delimitare prin covor de culoare albastră
3) Parcare interzisă - delimitare cu linie de culoare roşie si albă
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Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea
Circulaţiei supun aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti proiectul de hotarâre
alăturat.

Prof. Uoiv.

ENERAL
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Primăria Municipiului Bucureşti
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Etaj: 1, cam. 101

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

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucur~ti-primaria.ro

RAPORT DE SPECIALITATE
privind reglementare culori marcaje pentru parcări stradale În

Municipiul Bucureşti.

Dezvoltarea În ultimii ani a României prin alinierea Ia standardele europene a dus Ia
creşterea trficului urban, ceea ce a dus Ia necesitatea reorganizării urbanistice a structurii
intersecţiilor, a necesităţii investiţiilor în infrastructură şi găsirea unor soluţii eficiente pentru
fluidizarea traficului Ia amenajarea parcări lor.

Datorită modificărilor apărute în desraşurarea traficului rutier, determinata de creşterea
continuă a parcului de autovehicule existent, s-a considerat necesar a se amenaja locuri de parcare
pentru a Încerca să se îmbunătăţească condiţiile de trafic.

Se impune completarea semnalizării parcărilor în vederea particularizării situaţiilor:

1) Parcările publice - delimitare cu linie de culoare aIbă şi albastră
2) Locuri de parcare pentru persoane cu dizabilităţi - delimitare prin covor de culoare albastră
3) Parcare interzisă - delimitare cu linie de culoare roşie şi aIbă

În toate cele trei cazuri, 1) 2) şi 3) însoţite de semnalizare verticală corespunzătoare ŞI
inscripţii (simboluri): litere, cifre, numere.

Având în vedere art. 105 ( 6 ) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă m.
195 /2000 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea de Guvern 85 /2002.

Faţă de cele de mai sus, supunem spre promovare "Proiectul de Hotatare privind
reglementare culori marcaje pentru parcări stradale În Municipiul Bucureşti"

DGISP DTDSC
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