Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: 3055580; tel.centrală: 3055500,
in!. 1255; fax:
http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică a CGMB
Serviciul Transparenţă Decizională

ANUNT,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduce la cunoştinţă publică
următorul proiect de act normativ:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului
minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi prospectele necesare unei corecte funcţionări a arterelor de
circulaţie pe teritoriul Municipiului Bucureşti
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 copie, 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
04.04.2008 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 Regina 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:

P.M.B.
Bucureşti
astăzi 23.05.2008

Consiliul

General

al Municipiului

Bucuresti

HOTARÂRE
Nr.:

din

privind aprobarea
Regulamentului
privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru
lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si
prospectele necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie pe teritoriul
Municipiului Bucuresti
Având În vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate
comun al Directiei Generale Infrastructura
si Servicii Publice, Directiei Generale de Dezvoltare,
Investitii si Plan ficare Urbana-Directia
de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Centrului de
Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti;
Vazând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului
Bucuresti;
În conformitate cu prevederi le Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrari lor
de constructii,
republicata,
precum si ale Legii nr.350/200 1 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului;
Tinând seama de prevederile
HG nr.525/1996 privind aprobarea Regulamantului
General de Urbanism, republicata;
În temeiul art.38(2) lit.f si k si art. 46( 1) din Legea nr.215/20D 1 privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL

GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba Regulamentul privind asigurarea numarului minim de locuri de
parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si
prospectele necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie pe teritoriul Municipiului
Bucuresti, prevazut În anexa la prezenta hotarâre.
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Art.2. Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarâri constructiile pentru care au
fost deja aprobate documentatiile de urbanism PUZ/PUD, a caror proiectare si procedura de autorizare
sunt în curs de derulare.
Art.3. Anexa constituie parte integranta a prezentei hotarâri.
ArtA. Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, HCGMB nr.66/2006

îsi înceteaza

aplicabilitatea.

PRESEDINTE

DE SEDINTA

Secretar General
al municipiului

Bucuresti

Tudor TOMA

BUCURESTI
nr

.
.
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ANEXA nr.1la HCGMB nr

din

.

Regulament privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare
pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe teritoriul
Municipiului Bucuresti si prospectele necesare unei corecte functionari
a arterelor de circulatie pe teritoriul Municipiului Bucuresti

A. Regulament privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii
si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti

Capitolul!.

PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Prevederile prezentelui Regulament privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare se vor
aplica la elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor pentru realizarea cladirilor si amenajarilor private
propuse pe teritoriul Municipiului Bucuresti.
Art. 2. Pentru constructiile finantate din fonduri publice, normele de asigurare a numarului minim de parcaje
se vor stabili prin procedura de avizare/autorizare a proiectului.
Art. 3. Regulamentul include reglementari si pentru constructiile existente pe 10tizari anterioare intrarii În
vigoare a Hotarârii Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism HG
nr. 525/1996, hotarâre ale carei prevederi stau la baza prezentului Regulament.
Capitolul II. NORME DE PARCARE CORESPUNZATOARE FUNCTIUNILOR URBANISTICE
Art. 4. Numarul minim de locuri de parcare necesare realizarii noilor constructii si amenajari, propuse pentru
autorizare, pe teritoriul Municipiului Bucuresti se dimensioneaza În functie de destinatia si suprafata
desfasurata bruta a cladirii, reglementata prin coeficientul de utilizare a terenului (CUT), sau a spatiului
destinat autorizarii.
Art. 5. Locuinte unifamiliale sau colective: se vor include, În mod obligatoriu, parcaje, garaje individuale,
sau colective, În interiorul constructiilor, calculate dupa cum urmeaza:
5.1. Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare unitate 10cativa a carei suprafata este de
maximum 100mp;
5.2. Se vor asigura minim 2 (doua) locuri de parcare pentru fiecare unitate 10cativaa carei suprafata este mai
mare de 100mp;
Art. 6. Constructii cu functiuni financiar bancare, birouri, hoteluri (indiferent de categoria de confort):
se va asigura minimum 1 (un) loc de parcare pentru fiecare 50mp ai suprafetei construite desfasurate;
Art. 7. Constructii cu functiuni de productie, de sanatate, sportive, amenajari pentru agrement: se va
asigura minimum 1 (un) loc de parcare pentru fiecare 100mp ai suprafetei construite desfasurate;
Art. 8. Constructii cu functiuni de comert si alimentatie publica: se va asigura minimum 1 (un) loc de
parcare pentru fiecare 25mp ai suprafetei desfasurate construite;
Art. 9. Locurile de parcare, calculate În conformitate cu prevederile art. 6 - 8, se vor realiza În interiorul
constructiilor, În procent minim de 90%, la sol fiind permis restul de maximum 10%, În interiorul parcelei
construibile, atunci când conditiile stabilite prin documentatiile de urbanism permit acest lucru;
Art. 10. Pentru constructiile comerciale si industriale (productie si depozitare), totalul locurilor de parcare
(calculate conform art. 7 si 8) va fi repartizat astfel: minim 75% În constructie, iar restul la sol, În conditiile
art.9. Accesele rutiere ale acestor obiective se vor realiza numai din artere de circulatie de categoria a III-a.
Aceste unitati vor asigura În interiorul parcelei suprafete pentru circulatia pietonala, suprafete pentru circulatia
rutiera, platforme pentru parcarea autovehiculelor de mare tonaj (pentru aprovizionare).

Capitolul III. DISPOZITII FINALE
Art. 11. Asigurarea numarului minim de locuri de parcare este rezultat din calculul suprafetei desfasurate a
destinate parcarii autovehiculelor si este obligatoriu pentru obtinerea atât a avizelor

nivelelor

sau acordurilor

necesare, cât si a eliberarii autorizatiei de construire.
Art. 12. Se excepteaza

de la aplicarea prevederilor

anterioare constructiile care, prin documentatiile

de

urbanism, sunt amplasate pe terenuri fara acces carosabil (de exemplu pietonale sau spatii verzi) si care sunt
supuse restrictiilor impuse de regulamentele speciale de urbanism.
Art. 13. Nerealizarea numarului minim de locuri de parcare, prevazut În Norme, obliga solicitantul la plata unei
taxe de 10.000 EURO pentru fiecare loc nerealizat În parcela proprie, În vederea

constituirii unui fond pentru

construirea de parcaje publice pe teritoriul Municipiului Bucuresti. În aceste conditii, Autorizatia de Construire
nu va fi eliberata fara plata taxei de exceptare de la norma corespunzatoare
nerealizate, specificate În avizele

numarului de locuri de parcare

Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si al Comisiei Tehnice de

Circulatie ale PMB.
Art. 14. Modul de constituire al fondului pentru construirea de parcaje În constructii amenajate si procedura
de plata a taxei se vor reglementa prin dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti.
Art. 15. Se interzice:
a) parcarea autovehiculeleor
pe arterele de circulatie de categoria I si a II-a, cu exceptia proiectelor
PMB, avizate de Comisia Tehnica de Urbanism si de Comisia Tehnica de Circulatie, pe arterele destinate
transportului În comun, precum si pe spatiile verzi sau trotuare;
b) amplasarea de dispozitive de mentinere libera a locurilor de parcare;
c) amplasarea

oricarui tip de indicatoare,

marcaje sau Înscrisuri care sa indice sau sa sugereze

rezervarea locurilor de parcare, fara avizul Comisiei Tehnice de Circulatie a Municipiului Bucuresti.
Art. 16. Se interzice

amplasarea

de garaje individuale

pe terenurile

proprietate

publica a municipiului

Bucuresti.
Art. 17. Se interzice desfasurarea activitatilor de publicitate comerciala prin deplasarea sau stationarea
vehiculelor purtatoare de panouri publicitare pe caile rutiere sau În parcajele publice ale municipiului
Bucuresti.
Art. 18. Accesul

la spatiile destinate parcarii este permis numai prin circulatii carosabile

orizontale sau

inclinate (rampe), fara afectarea proprietatii publice si a retragerilor de la aliniament, sistemele mecanice de
acces, de tipul lifturilor auto, putând fi utilizate numai suplimentar, si, la o distanta fata de domeniul public
suficienta pentru stationarea a minim unui autovehicul.

Sunt permise maximum 2 locuri de parcare În incinta,

În planul fatadei principale si fara ca usa de garaj sau latimea circulatiei de acces la ele sa depaseasca 6m.
Art. 19. Pentru zonele rezidentiale dense sunt permise garaje, pentru maximum 2 locuri si maximum 6m
latime,

alipite la imprejmuirile

laterale,

respectându-se

alinierea constructiilor,

acestora sa nu depaseasca înaltimea gardului dintre proprietati, respectiv
Art. 20. Nerespectarea

prevederilor

prezentului

Regulament

cu conditia

ca Înaltimea

2,5m.

constituie

contraventie

si se sanc\ioneaza

conform art. 26 din Legea 50/91 cu modificarile si completarile ulterioare si conform art.22 din Regulamentul
privind regimul spatiilor de parcare de pe terenurile apa~inând domeniului public sau privat ale Municipiului
Bucuresti, anexa
nr.124/2008.

la Strategia

de parcare

pe teritoriul
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municipiului

Bucuresti,

aprobata

prin HCGMB

B. Regulament
circulatie
Capitolul/.
Art.

privind

pe teritoriul
PRINCIPII

dimensionarea
Municipiului

prospectelor

Bucuresti,

necesare

pe categorii si

unei corecte

functionari

a arterelor

de

fun~iuni

GENERALE

1. Prevederile prezentelui Regulament privind dimensiunarea profilelor transversale ale arterelor de

circulatie din reteaua stradala a orasului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor
obiectivelor si amenajarilor pe teritoriul Municipiului Bucuresti.
Art. 2. Toate arterele de circulatie prevazute În cuprinsul prezentului regulament vor avea caracter public,

permitând libera circulatie a pietonilor si vehiculelor.
Art. 3. Pentru fluidizarea traficului rutier si pentru ameliorarea calitatii mediului la scara Întregului oras se

stabilesc dimensiunile profilelor transversale pentru toate categoriile de artere de circulatie, corespunzator
tuturor cerintelor privind locuirea, transportul auto si circulatia pietonala.
Capitolul II. NORME

PENTRU DIMENSIONAREA

ARTERELOR

DE CIRCULATIE

Art. 4. Normele se diferentiaza În functie de categoriile arterelor de circulatie si de functiunile acestora În

sistemul major de circulatie al orasului, stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism (RLU) si Planul
Urbanistic General (PUG) ale Municipiului Bucuresti.
Art. 5. Prospectele

arterelor

5.1. Artere de circulatie

de circulatie

de categoria

pe categorii si functiuni urbane vor fi dimensionate

astfel:

1:

5.1.1. Artera de circulatie de categoria 1, al carei profil va avea min. 44,OOm latime, fara zona de tramvai,
compus din carosabil de 28,OOm(patru benzi de circulatie pe sens) si trotuare de min. 6,OOm,separate de
carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de min. 2,OOm;
5.1.2. Artera de circulatie de categoria

1, al carei profil va avea min. 47,OOmlatime, compus din carosabil de
31,OOm (trei benzi de circulatie pe sens si zona de tramvai, În axul arterei, de 10,OOm)si trotuare de min.
6,OOm,separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de min. 2,OOm;

5.1.3. Artera de circulatie de categoria

al carei profil va avea min. 37,OOm latime, fara zona de tramvai,
compus din carosabil de 21,OOm (trei benzi de circulatie pe sens) si trotuare de min. 6,OOm,separate de
carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de min. 2,OOm;
1,

5.1.4. Artera de circulatie de categoria 1, al carei prospect va avea min. 40,OOmlatime, compus din carosabil
de 24,OOm(doua benzi de circulatie pe sens si zona de tramvai, În axul arterei, de 10,OOmlatime) si trotuare
de min. 6,OOm,separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de min. 2,OOm;
5.1.5. În cazul În care artera de circulatie de categoria I nu include zona proprie de tramvai În axul arterei,
spatiul median de 10,OOmlatime va fi pastrat ca rezerva pentru viitoarele dezvoltari necesare.
5.1.6. Se interzice realizarea zonelor proprii pentru tramvai pe arterele de circulatie de categoria I În cazul
neasigurarii numarului de benzi de circulatie corespunzator categoriei si functiunii arterei În sistemul major de
circulatie al orasului.
5.2. Artere de circulatie

de categoria

a II-a:

Artera de circulatie de categoria a II-a, al carei prospect va avea minim 24,OOmlatime, cu/sau fara linii de
tramvai În axul arterei, compus din carosabil de 14,OOm(doua benzi de circulatie pe sens) si trotuare de min.
3,OOm, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de min. 2,OOm. Arterele de circulatie din aceasta
categorie nu vor avea zona proprie pentru liniile de tramvai.
5.3. Artere de circulatie

de deservire

locala de categoria

a III-a:

Artera de circulatie de categoria a III-a al carei prospect va avea min. 17,OOmlatime, compus din carosabil de
7,OOm(o banda de circulatie pe sens), câte o banda de 2,OOmpe fiecare sens, destinata parcarii publice si
trotuare de min. 1,SOm,separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de 1,SOm;

3

5.4. Artere de circulatie de deservire locala de categoria a IV-a:
5.4.1. Artera de circulatie de categoria a IV-a (cu functionare În reteaua stradala din zona, În sistem "sens
unic" sau de "acces la loturi"), cu prospect de min. 10,OOmlatime, compus din carosabil de 5,OOm(o banda
de circulatie) si trotuare de câte min. 2,50m, cu spatii verzi de min. 1,OOmp,la distanta de max. 6,OOm;
lungimea maxima a arterei va fi de 200m;
5.4.2. Artera de circulatie de categoria a IV-a (cu functiunea de acces la loturi si cu traseu Înfundat), cu
prospect de min. 8,OOmlatime, compus din carosabil de 5,OOm(o banda de circulatie) si trotuare de min.
1,50m, cu spatii verzi de min. O,5mp, la distanta de max. 6,OOm.Artera de circulatie cu traseu Înfundat nu va
avea o lungime mai mare de 50m si va fi prevazuta la capatul Înfundat cu bucla pentru Întoarcerea
autovehiculelor, cu raza interioara de min. 6,OOm.
Capitolul III. DISPOZITII FINALE
Art. 6. Pe arterele de circulatie de categoriile I si a II-a având fronturi fragmentate sau constituite din parcele
sub 20,OOm,se vor asigura artere locale de min. 6,OOmlatime si accese În caile principale la un pas de min.
200m distanta, separate de carosabil prin zone verzi de aliniament si pietonale de min. 3,00m. Aceste locale
pot dispune de câte o banda suplimentara pe sens, cu latimea de 2,00m, destinata parcarii publice.
Art. 7. Daca arterele locale sunt cu sens unic, acesta va fi Întotdeauna opus sensului adiacent de pe artera
principala.
Art. 8. Pe arterele de circulatie de categoriile I si a II-a este interzisa parcarea autovehiculelor precum si
amenajarea locurilor de parcare adiacent acestora. Prima banda din dreapta va fi rezeNata exclusiv
transportului În comun, taximetrelor, autovehiculelor de inteNentie si realizarii pistelor de biciclisti, având un
marcaj corespunzator.
Art. 9. Locurile de parcare, realizate pe arterele de categoriile a III-a si a IV-a, se vor marca in conditiile
stabilite prin proiecte special intocmie si aprobate conform normativelor in vigoare. Parcarea autovehiculelor
este permisa numai paralel cu directia de circulatie, pe sensul de mers. Este interzisa parcarea sau
stationarea autovehiculelor pe celelalte benzi de circulatie sau pe axul drumurilor.
Art. 10. Modernizarea arterelor de penetratie existente precum si realizarea noilor artere de categoria I vor
prevedea, În mod obligatoriu, fâsii plantate cu rol de protectie, Încadrate În zona V5 din PUG, cu latimea de
min.20,00m, În care nu vor fi permise decât carosabile de max.7,OOmsi pietonale de acces la proprietati.
Art. 11. Documentatiile de urbanism privind construirea terenurilor de peste 1ha, nestructurate si neechipate
cu utilitati publice urbane vor prevedea, În mod obligatoriu, artere de tranzit si de legatura cu cele apa~inând
tramei stradale principale, utilizând cel putin câte o artera de categoria a II-a, destinata transportului public, În
conformitate cu prevederile prezentului regulament. Daca suprafata luata În studiu depaseste 100ha, aceasta
va trebui echipata cu cel putin o artera de categoria 1, În legatura judicioasa cu trama principala de circulatie.
Art. 12. Intersectiile strazilor de categoria I si a II-a vor fi proiectate cu spatii libere suplimentare, care sa
permita amenajarea pietelor publice urbane, separarea fluxurilor, În special pentru relatia de dreapta si
semaforizarea. Pentru zonele de la art.11, intersectiile arterelor principale se vor proiecta cu sens giratoriu si
pastila centrala cu raza minima de cel putin 10,00m.
Art. 13. Se interzice eliberarea autorizatiilor de construire pentru obiective de interes privat, pe terenuri
neechipate edilitar, sau care nu dispun de acces carosabil executat În conditiile prezentului regulament.
Art. 14. Se interzice avizarea, aprobarea, sau autorizarea functiunilor generatoare de fluctuatii mari de trafic
auto, În special a marilor centre comerciale, pe arterele de tranzit sau de penetratie În intravilanul Municipiului
Bucuresti, precum si realizarea parcarilor la sol de peste 100 de masini.
Art. 15. Se interzice amplasarea panourilor luminoase de peste 2,OOmp,cu caracter publicitar, pe arterele de
circulatie din intravilanul Municipiului Bucuresti.
Art. 16. Trasarea noilor aliniamente, aprobate prin documentatiile de urbanism, se va executa În termen de
max. 60 de zile de la data hotarârii, prin compartimentele de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti
sau ale Primariiior Sectoarelor 1-6, În conformitate cu atributiile detinute prin lege.
Art. 17. Autorizarea Împrejmuirilor va respecta noile aliniamente prevazute În documentatiile de urbanism
aprobate, În conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
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PRIMAR GENERAL
Etaj: 1, cam. 101
tel.: 305 55 89; 305 5590; 305 55 00 int. 1101
fax: 312 00 30
e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro

Primaria

Municipiului

Bucuresti

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, Primaria Municipiului
Bucuresti, prin Directiile de specialitate, are responsabilitati si competente cu privire
la asigurarea unei bune gestionari a teritoriului general, precum si cu privire la
elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare urbanistica pe termen scurt,
mediu si lung.
Una din prioritatile de interventie ale Administratiei Municipiului
Bucuresti o reprezinta cresterea nivelului de performanta a gestionarii spatiului public
urban, în scopul obtinerii unui ridicat nivel de eficienta în utilizarea acestuia,
functionalitate si calitate a imaginii urbane, în conformitate cu statutul de metropola si
oras - Capitala europeana.
Asigurarea unei dezvoltari durabile a Capitalei nu poate fi conceputa fara
a se rezolva si problema circulatiei stationare (pasiva) ce creaza discontinuitati ale
traficului municipal.
Organizarea si utilizarea spatiilor de parcare a autovehiculelor pe
teritoriul Capitalei este un element important al politicii de trafic si constituie o
problema dificila în sarcina municipalitatii prin:
• lipsa unor norme corecte privind organizarea, exploatarea si utilizarea spatiilor de
parcare publica specifice Municipiului Bucuresti;
• gradul de motorizare în capitala în continua crestere;
• functionalitatea infrastructurii de utilitati care necesita redimensionarea utilitatilor
de trafic si împartirea sarcinilor între Municipalitate ca furnizor al infrastucturii pe
de-o parte si utilizatorul acesteia pe de alta, exceptie tacând obiectivele de interes
national si al zonelor istorice deja constituite.
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Prezentul Regulament particularizeaza legislatia în vigoare si înlocuieste
HCGMB 66/2006 privind proiectarea spatiilor de parcare, prin corelare acesteia cu
reglementarile de circulatie cuprinse în Planul Urbanistic General al Municipiului
Bucuresti . Aceste reglementari-cadru se constituie într-un instrument eficient al
autoritatilor locale pentru luarea deciziilor prin oferirea criteriilor de stabilire a
numarului minim de locuri de parcare ce trebuie asigurate prin noble proiecte de
beneficiarii cladirilor si amenajarilor ce urmeaza a fi edificate pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, functie de destinatie si de suprafata totala construita a cladirii
sau amenajarii.
Avand in vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere si aprobare
proiectul de hotarare privind Regulamentul privind asigurarea numarului minim de
locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe teritoriul
Municipiului Bucuresti si prospectele necesare unei corecte functionari a arterelor de
circulatie pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

PRIMAR GENERAL
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RAPORT
IlE 1,SPECIALITATE
In conformitate cu prevederile Legii
215/200
Munieipalitatea Bucuresti, prin dire~!~Jsa:-:~
specialitate, are responsabilitati si competente atât cu privire la asigurarea unei bune gestionari a
teritoriului general cât si cu privire la elaborarea unei strategii de dezvoltare urbanistica pe termen
scurt, mediu si lung.

În conformitate cu Ordinul MLPAT 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare a
constructiilor si continutul documentatiilor prevazute la art. 2, alin. 2 si art. 6, alin. 1 din Legea nr.
45312001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 (privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor) si modificarile ulterioare,
stipuleaza obligatia administratiei publice locale de a elibera certificate de urbanism si autorizatii de
construire pe baza documentatii lor de urbanism si de amenajarea teritoriului (PUZ, PUD), aprobate
împreuna cu regulamentele locale aferente.
Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Arhitectul Sef al Municipiului Bucuresti au
competenta si responsabilitatea de a promova studii si proiecte care sa reglementeze dezvoltarea
urbanistica unitara a zonelor, sectoarelor administrative si a întregului teritoriu al Municipiului
Bucuresti.
Una dn prioritatile de interventie ale administratiei Municipiului Bucuresti o reprezinta cresterea
nivelului de performanta a gestiunii spatiului public urban, în scopul obtinerii unui nivel ridicat de:
eficienta în utilizarea acestuia, functionalitate si calitate a imaginii urbane, în conformitate cu
statutul de metropola si oras - Capitala europeana, pe care îl detine Municipiul Bucuresti.
În conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism, normele de amplasare si de dimensionare a parcajelor sunt prevazute la Art. 1
alin. 2 - reguli de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente
acestora, la Art. 33 Parcaje - alin. 1 - 3 si în Anexa 5 la RGU - Parcaje, precum si «Normele de
asigurare a numarului minim de locuri de parcare îin cladiri si amenajari amplasate pe teritoriul
Municipiului Bucuresti si norme de asigurare a prospectelor necesare unei corecte functionari a
arterelor de circulatie situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti, pe categorii si functiuni»,
aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.
Dinamica dezvoltarii Municipiului Bucuresti a determinat aparitia unor disfunctionalitati, dintre
care cele referitoare la t1uenta traficului au cunoscut o acutizare accentuata în special dupa 1990.
Principalele cause ale aglomerarii traficului sunt cresterea gradului de motorizare si capacitatea
scazuta a arterelor de circulatie existente.
Lipsa spatii lor de parcare organizate în afara carosabilului destinat în exclusivitate traficului,
îngreuneaza simtitor circulatia în oras, mai ales în orele de varf, fenomen ce perturba în principal
functiunile zonei centrale.

Tinand seama de tendinta de crestere accelerata
solutii corespunzatoare
pentru cresterea capacitatii
Planul

motorizarii se pune problema gaSlrll unor nOI
ele circulatie a principalelor artere

el

l\lunicipiului Bucuresti
având un rol specific regional, continental si intel'continental".

Urbanistic

General

are ca tinta "afirmarea

ca o metropola

europeana
Pentru atingerea
acestui deziderat care ar situa Capitala la nivel similar cu cel actual din alte capitale europene, au
fost stabilite de catre Consiliul Genera] al 1\lunicipiului Bucuresti prin Hotararea nr.148 din
24 061999 urmatoarele cinci obiective strategice
1. accentuarea identitatii 1\lunicipiului
metropola europeana
'") sustinerea vitalitatii si atractivitatii
Romaniei
.3
4.
5.

Bucuresti

i'n concordanta

Municipiului

Bucuresti

cu aspiratia
potrivit

sa de a deveni o

rolului

de capitala

dezvoltarea Capitalei ca o Aglomeratie Urbana având un rol activ si stimulativ
regional si metropolitan.
ridicarea calitatii vietii locuitorilor.
protejarea si valorificarea potentialului natural, arhitectural si urbanistic

a

la nivel

Studiile de specialitate elaborate pana in prezent au evidentiat importanta rezolvarii problemelor de
stationare a vehiculelor in vederea ameliorarii/fluidizarii
traficului auto si pietonal in Municipiul
Bucuresti.
Unele dintre solutii se refera la organizarea
parcarii autovehiculelor,
precum si la asigurarea
prospectelor necesare pentru arterele de circulatie, pe categorii si functiuni ale arterelor in contextul
unei dezvoltari urbane dinamice.
In acest scop Directia de Urbanism
si Amenajarea
Teritoriului
si Arhitectul
Sef, Directia
Transporturi. Dnnl1uri si Sistematizarea Circulatiei. impreuna cu specialistii Centrului de Planificare
Urbana si Metropolitana Bucuresti, in baza competentelor ce le revin, propun adoptarea unor norme
privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare in cladiri si amenajari pe teritoriul
Municipiului Bucuresti

r

OBIECTIVELE STUDIULUI
"

"
"

Studiul îsi propune ca obiectiv major elaborarea unui nou set de reglementari-cadru,
care sa
faca posibila aplicarea in teritoriul municipal a Strategiei PUG in ceea ce priveste circulatia
majora si de deservire, in relatie cu acoperirea necesarului de spatii de parcare;
Instituirea unui sistem de taxe diferentiat pe zone si pe ore in vederea reducerii timpului de
utilizare a spatiului de parcare;
In plan operational
prezentul Regulament
isi propune stabilirea atat a normelor de
dimensionare a necesarului de locuri de parcare prin rapOliarea la tlll1ctiunea deservita cat si
a celor de amplasare a acestora in cadrul orasului si in functie de reglementarile
PUG, in
concordanta cu dezvoltarea prospectelor arterelor de circulatie.
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populatia are prioritate;
impactul cu mediul urban sa fie cat mai redus;
crearea/acordarea
unui spatiu mai mare pentru pietoni si biciclisti;
traficul sa serveasca economia~
integrarea traficului;
gestionarea eficienta

a spatiului public urban

CRITERII URBANISTICE
" de dimensionare
in functie de specificul activitatii propuse prin proiectul de autorizare a
constructiei,

dimensiunea

cladirii:

i

l

•

de amplasare

- in cadrul orasului, in functie de caracteristicile
functionale si spatial
volumetrice ale zonei prevazute prin rUG, in care urmeaza sa se amplaseze constructia
si
in functie de relationarea cu vecinatatea

CRITERII

ECONOMICE,

FINANCIARE,

ADMINISTRATlVE,

SOCIAL-POLITICE

care

au in principal ca scop utilizarea eficienta a terenurilor din spetiul public si privat precum
favorizarea sistemului public al cetatenilor capitalei in contextul cresterii procesului investitional
~
,PALIERE
PALIER

.....

DE REGLEMENTARE:

si

-~"----.'-------

STRATEGIC:

Parcarea/gararea

autovehicuielol'

Se instituie obligativitatea
asigurarii unui numar minim de locuri de parcare/garare
obiectiv de investitie, ce se va realiza pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

aferent fiecarui

A.sigurarea IH'OSpectelor necesare arterelor de circulatie
Pentru sustinerea unei dezvoltari durabile a
calitatii mediului la scara intregului oras este
vizeze stabilirea
unor profile transversale
corespunzator tuturor cerintelor: de locuire, de
PALIER

transporturilor
in Bucuresti si pentru
ameliorarea
necesar sa se întreprinda actiuni concertate., care sa
pentru toate categoriilor
de aliere de circulatie,
transport auto, de circulatie pietonala.

OPERATIONAL:

Parcarea/gararea

autovehiculelor:

Numarul minim de locuri de parcare necesare realizarii cladirilor si amenajarilor pe teritoriul
Municipiului Bucuresti se dimensioneaza
functie de destinatia si suprafata desfasurata construita a
cladirii sau a spatiului ce urmeaza a primi functiunea. Constructiile
se diferentiaza In functie de
morfologia tesutului urban al diferitelor subzone si încadrarea în Unit~,tile Teritoriale de Referinta
(UTR) stabilite prin Regulamentul
Local de Urbanism (RLU) si Planul Urbanistic General (PUG)
ale Municipiului Bucuresti.
$

Asigurarea

prospectelor

necesare arterelol' de circulatie

Normele se diferentiaza i'n functie de categoriile arterelor de circulatie si de functiunile acestora in
sistemul major de circulatie al lVlunicipiului Bucuresti stabilite prin Regulamentul
Local de
Urbanism (RLU) si Planul Urbanistic General (PUG) ale JVlunicipiului Bucuresti, aprobate prin
HCGMB nr 269/2000.

Reglementari similare sunt continute si in Planul Urbanistic General (PUG) si Regulamentul
Local de Urbanism (RLU) ale l\lunicipiului Bucuresti, precum si În «Normele de asigurare a
numarului
minim de locuri de palTare În dadiri si amenajaI"i amplasate pe teritoriul
Municipiului Bucuresti si norme de asigurare a prospectelor necesare unei corecte functionari
a arterelor de circulatie situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti, pe categorii si functiuni»,
aprobate prin HCGMB nr. 6612006, i'nsa prezentele Reglementari introduc modificari.
Prevederile prezentului Regulament
privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare în
cladiri si amenajari noi amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti, precum si asigurarea latimii
profilelor transversale se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor si
amenajarilor pe teritoriu! Municipiului Bucuresti.
Adoptarea acestui Regulament de asigUl"al'e a numarului minim de parcare pentru cladiri si
amenajari noi si de asigur'are a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de
circulatie va induce urmatoarele efecte pozitive in teritoriul municipal:

•

fluidizarea circulatiei la nivelul intregului oras;
descongestionarea
traficului la nivelul zonei centrale;
ameliorarea calitatii mediului in zone foarte aglomerate:,
ameliorarea imaginii urbane a Capitalei

A vând In vedere cele de mai sus, se supune spre dt?hatere
privind Regulamentul
pentru asigurarea numarului luinim

~i aprobare

proiectul

de

de locuri de parcare
pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe teritoriul J\ilunicipiului Bucuresti si
prospectele
necesare unei corecte functionari
a arterelor
de circulatie
pe teritoriul
Municipiului Bucuresti
hotarâre
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