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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare 

cu plată de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti , ales în condiţiile 

Legii nr.11 5/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum ş i pentru 

modificarea ş i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşi lor locali, cu 

modifică rile ş i completările ulterioare, întrunit în şedinţa ____ , astăzi ,. ___ _ 

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a sistemului de parcare cu plată de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti,' 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. întocmit de către Direcţia Juridică , 

Legis l aţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de special itate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Raportul de speciali tate nr. întocmit de către Direcţia Econom ică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti ; 

- Nota de fundamentare nr. întocmită de către Administraţia 

Domeniului Public Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine ş i Linişte Publică, Apărarea Drepturilor 

Omului ş i Relaţ ii Internaţi ona le din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei de Buget - Finanţe , Investi ţi i , Accesarea Fondurilor 



Europene ş i Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectoru lui 2 al 

Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea B i rocraţ iei ş i Inovaţi e din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i ; 

- Avizul Comisiei de Servicii Publice ş i Re laţ ia cu Asoci aţii de Proprietari din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i ; 

- Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spaţii Verzi ş i Protecţi a Animalelor din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei pentru Relaţii cu Mediul Economic, Protecţia 

Consumatorului ş i Administrarea patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 915/06.05 .2022 privind 

exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al 

Direcţie i Juridice a funcţie i publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti ;. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/2001 privind 

transmi terea în administrarea consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6 a unor grădini 

publice, parcuri ş i zone verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti ; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind 

strategia de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. 

nr.82/2008, cu modificăril e ş i completările ul terioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 95/201 8 privind 

aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparţinând 

domeniului public ş i privat al Municipiului Bucureşti ; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti anuală privind 

stabilirea nivelurilor impozitelor ş i taxelor locale în municipiul Bucureşti; 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) şi alin. (4) din 

Ordonanfa de Urgenfă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 



Art.1 În vederea as igurării administrării parcări l or cu p lată pe raza Sectorului 
2 al Municipiului Bucureşti, se aprobă Regulamentul de organizare şi fimcţionare a 
sistemului de parcare cu plată de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, 
anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2 La data prezentei, Administraţia Domeniului Public Sector 2 a amenajat 
Parcarea Publică cu pl ată aferentă sediului administrativ al Primăriei Sectorului 2 ş i 

Parcarea Publică cu plată aferentă Parcului Tei, pentru care se stabilesc următoarele 
tarife de utilizare: 

a) În intervalul orar 08:00 - 17:00 (de luni până vineri) tariful este de 
5 l ei/oră , prima oră fiind gratuită ; 

b) În intervalul orar 17:00 - 08:00 (de luni până vineri) - tarifu l este de 
0,5 l ei/oră . 

c) În intervalul orar vineri ora 00:00 până duminică ora 00:00 tariful este de 
0,5 lei/oră ; 

Art.3 Administraţia Domeniului Public Sector 2 va actualiza, ori de câte ori 
este nevoie, atât tariful cât ş i lista parcărilor cu plată pe care le administrează pe raza 
Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti. 

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local 
Sector 2 nr. 33/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
sistemului de parcare cu plată de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ÎŞi 

Încetrează aplicabilitatea. 

Art.5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 ş i Directorul General al 
Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 
Bucureşti. 

INIŢIATOR 

PRIMAR, 

RADU-NICOLAE MIHAIU 

Hotărâre nr. 

Bucureşti, ____ _ 

AVIZEAZĂ PENTRU LEGA LITATE 
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, 

ELENA NIŢĂ 

Prezenta Hotărâre confine un număr de _ pagini, inclusiv anexa, şi a fos t adoptată ele Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şeclin/a clin data de cu respectarea prevederilor ari. 140 clin 
Orclonanfa ele Urgen/ă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare 
cu plata de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti 

Prezentul Regulament stabileste regulile generale ce trebuie respectate de catre toti conducatorii auto 
care vor folosi parcarile cu plata infiintate si administrate de Administratia Domeniului Public Sector 2 (ADP 
2), in scopul utilizarii cat mai efi ciente a locurilor de parcare existente si a fluidizarii traficului. 
Accesul in interiorul parcaril or cu plata se va face cu conditia respectarii prezentului Regulament si a 
Legislatiei Rutiere. 

Art.I In intelesul prezentului regulament, termenii si expres iil e de mai j os se definesc dupa cum urmeaza: 
parcare - orice spatiu special destinat parcarii vehiculelor, semnalizat prin indicatoare si marcaje, 
delimitat de zona destinata circulatiei vehiculelor sau de alte zone; 
taxa ele parcare - reprezinta suma datorata conform Hotarari i Consiliului Local Sector 2, pentru 
ocuparea de catre un autovehicul a unui loc de parcare pe durata determinata; 
tichet ele parcare - document care da dreptul posesorului sa parcheze lega l in perioada indicata si 
atesta dovada platii taxei de parcare; 
utilizator - detinator al autoturismului care stationeaza in parcari le afl ate pe domeniul public; 
loc ele parcare - spatiul din parcare delimitat prin marcaj rutier. 

Art.2 Parcarea autovehiculelor, in zona de aplicare a Regulamentului, se poate realiza doar pe sectoarele 
semnalizate prin marcaje rutiere si indicatoare "P cu plata" unde va fi mentionata taxa de parcare, orarul de 
functionare si modu l de achitare a taxe i. 

Art.3 Prin solicitarea si acceptarea de emitere a tichetu lui de acces in parca re, conducatorii autoturismelor 
accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament si a indicatoarelor rutiere din interiorul 
parcam. 

Art.4 Parcarea va fi considerata regulamentara daca utilizatorii vor indeplini cumulativ urmatoarele obligatii: 
a) solicita si obtin tichetul de acces; 
b) pozitioneaza autovehiculul astfel incat sa ocupe un singur loc de parcare; 
c) nu depasesc timpul maxim de stationare (72 de ore). 

Art.5 Programul de functionare a parcarilor cu plata 
a) Programu l de functionare a parcarilor cu plata este: Luni-Duminica in interva lul orar 00:00-00:00; 
b) In functie de gradul de ocupare a locuri lor de parcare sau de alte s ituatii exceptionale, ADP sector 2 

poate restrictiona temporar accesul in incinta parcarilor. 

Art.6 Sistemul de plata, tarife le si regulile aplicabi le 
a) Parcarea cu plata in parcarile prevazute in prezentu l Regulament se bazeaza pe principiul tarifului 

orar. 
b) Tariful pentru parcare este stabilit prin hotarare a Consiliului Local Sector 2. 

Tari fe le aprobate nu pot fi fractionate. Orice diviziune a intervalului orar va fi tari fata luand 111 

considerare tari ful pentru o ora intreaga. 
Dupa achi tarea tarifului, dreptul de parcare se anuleaza, iesirea din parcare real izandu-se 111 

maximum I O (zece) minute, in caz contrar se va datora tari ful pentru o ora de parcare. 



Art.7 Tariful pentru parcare se achi ta pe baza tichetu lui de acces utilizand automatele amplasate in 
apropierea locurilor de parcare, la intrarile/iesiri le parcarilor astfel: 

a) prin intermediul bancnotelor care se utilizeaza direct la automat, unde se introduc atatea cate sunt 
necesare pana la concurenta sumei tarifu lui datorat. Nu vor fi acceptate bancnote cu valoare 
nominala mai mare de I O (zece) le i. Se vor accepta doar bancnote de I, 5 si I O lei si doar monede de 
50 de bani . 

b) cu cardul de credit/debit 

Art.8 ln cazul pierderii , distrugerii sau deteriorarii tichetului de acces in parcare, se poate solicita la aparatu l 
de plata un duplicat, contra unei sume de 50 (c inci zeci) de lei. 
Achitarea tichetulu i de parcare nu exclude plata tarifului de parcare. Contravaloarea duplicatului nu se 
restituie. 

Art.9 Autovehiculele parcate neregulamentar, pe alte locuri decat cele special amenajate si marcate, care 
ocupa mai mult de un loc de parcare, ca re ocupa fara drept locurile pentru persoanele cu handicap, care 
blocheaza calea de rulare sau care incalca in orice fe l prevederile legale si ale prezentului Regulament, vor fi 
blocate sau vor fi ridicate si transportate in locul special amenajat in scopul eliberarii locului de parcare. 

Art.IO Pentru deblocarea sau recuperarea autovehiculelor ridicate, conducatorii acestora se vor adresa 
Administratiei Domeniului Public sector 2. Pentru deblocarea sau recuperarea autoturismelor se vor ach ita 
cheltuielile privind deblocarea, ridicarea, transpo1tul si depozitarea acestora. Pentru deblocare sau 
recuperarea autoturi smelor se va apela dispeceratul A OP Sector 2 la numarul de telefon 021 .252. 77 .12. 

Art.11 Sunt exceptate de la plata autoturismele, autospecialele, motocicletele, motoretele apartinand: 
a) Ambulanta, SMURD, Pompieri, Politie, MAPN, Jandarmerie si Politia Locala, aflate in misiune. 
b) autovehiculele apa1tinand persoanelor cu handicap care prezinta la intrarea in parcare, dupa apasarea 
butonului "Video Interfon", dovada eliberata de autoritatile competente. 
c) masinile electrice si hibrid beneficiaza de posibilitatea utilizarii gratu ite prin prezentarea unei vignete 
eliberata de catre institutia din subordinea CGMB care are atributii exprese, vigneta ce va fi postata in 
interiorul autovehiculului, la loc vizibil. 
d) Sistemul de "Video Interfon" al echipamentelor instalate in parcarile cu plata va fi gestionat de 
dispeceratul Politiei Locale Sector 2 sau al firmei de paza, dupa caz. 

Art.12 Obligaţiile utilizatorilor 
a) Utili zatorii accepta si se obliga să respecte în totalitate Regulamentul de funcţ ionare al parcări i cu plata, 

iar în cazul în care va încă lca oricare dintre prevederil e Regulamentului i se va aplica sancţiunea 
corespunzătoare; 

b) Utilizatori i nu vor utiliza parcarea pentru activitati periculoase, ilegale, imora le; 
c) Utilizatorii nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei, având în vedere faptu l 

că ieş i rea din parcare este permisă numai după achitarea ş i validarea tichetului; 
d) Utilizatorii nu vor utiliza parcarea in scopul reparatiei autovehiculelor sau altor activ itati de acest gen; 
e) Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cât ş i altor autovehicule sau insta l aţi i de către 

utili zatori pe timpul deplasă rii ori staţionării în incinta parcarii cu plata, vor fi supo1tate de catre 
persoanele care au produs prej udiciile, Administratia Domeniului Public Sector 2 va fi exonerata de 
raspundere; 

f) La parcarea autovehiculelor, conducăto ru l auto este obligat să oprească motorul şi să îş i asigure 
bunurile l ăsate în interiorul autovehicu lului, prin închiderea uşi l or, capotelor motor ş i portbagaj, a 
geamurilor, trapei, buşonulu i rezervor etc„ Administratia Domeniului Public Sector 2 nu poate fi 
considerata raspunzatoare în niciun fe l pentru securitatea acestora; 

g) Nu se vor lasa la vedere bunuri de va loare în autovehicule, indiferent de zona în care se a fl ă, 

Administra tia Domeniului Pu blic Sector 2 nu va putea fi trasa la raspundere pentru eventualele 
prejudicii ; 

h) Conducătorii autovehicu lelor şi pasagerii acestora sunt obli gaţi sa respecte regul ile mentionate pe 
panourile de in formare din incinta parcarii si dupa caz i ndicaţi ile reprezentanţ ilor Administratiei 
Domeniului Public Sector 2. 

i) Conducăto rii auto si pasagerii din autovehicule vor menţine curaţen ia la locul de parcare şi nu vor 
depozita niciun fe l de deset11·i si de materiale în incinta parcă rii . Acestea se vor fi aruncate în coşuri l e 

de gunoi amplasate in parcare; 
j) Utili zatorii parcarii nu vor lasa in autovehicu le animale nesupravegheate sau substante periculoase; 
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k) Utilizatorii parcarii nu vor !asa in incinta parcarii sau 111 interioru l autoturismelor parcate minori 
nesupravegheati; 

I) Este interzisa parcarea autoturi smelor pe un termen mai mare de 72 de ore; în cazul depas irii acestui 
termen, conducatorii auto vor suporta sanctiunil e stipulate la Art.9 d in prezentul Regulament; 

m) Este interzis accesul autovehiculelor a caror masa max ima autorizata depaseste 3,5 tone. 

Art.13 Daune cauzate autovehiculelor 
Personalul Administratiei Domeniului Public sector 2 nu are atribuţiuni de pază a autovehiculelor 

parcate în incinta parcării. Administratia Domeniului Public Sector 2 neasumandu-si în niciun fel 
responsabilitatea civ ilă sau pena l ă pentru eventualele daune, furturi , incendi i, precum ş i pentru orice fe l de 
daune cauzate de vizitatori/utilizatori sau de te11e persoane, autovehiculelor aflate în parcarea cu plata. 
Art.1 4 lncalcari ale Regulamentului , contraventii si sanctiuni 

a) Controlul si constatarile nerespectării prevederilor prezentului regulament se face de către Inspectorii din 
cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 2, Poliţi a Loca la Sector 2 sau de catre reprezentantii 
Politiei Rutiere. 

Incalcari ale Regulamentului: 

- Parcarea fă ră tichet de acces; 
- Parasirea parcarii fa ra achi tarea tichetului de parcare; 
- Refuzul conducătorului auto de a plăt i taxa de parcare; 
- Distrugerea, deteriorarea şi vandalizarea barierelor, camerelor de luat vederi, aparatelor de taxat; 
- Parcarea autovehiculului cu nerespectarea marcajului pentru locul de parcare; 
- Parcarea în zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor cu handicap; 
- Parcarea autovehiculelor a caror masa maxima autorizata depaseste 3,5 tone. 

b) Faptele menţionate mai sus vor fi considerate contraventii, vor fi sanctionate cu amenda 
contravenţiona la si obligarea la plata contravalorii reparatiilor a bunurilor deteriorate sau înlocuirea 
bunurilor distruse. 

Art. 15 Dispozitii Finale 

a. Prezentul Regulament se aplica parcarilor cu plata de pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucu resti, 
aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2; 

b. Se completeaza cu prevederile O.U.G. 195/2002, republicata, privind circulatia pe drumurile publice si 
O.G. 2/200 l privind regimul juridic al contraventiilor; 

c. Administratia Domeniului Public sector 2 va instala panouri informative care vor contine tarife le de 
parcare, orarul de fu nctionare, instructiuni privind metoda de încasare, sanctiunile pentru nerespectarea 
prevederilor prezentului Regulament si Regulamentul de functionare a parcarii cu plata . 

d. ADP sector 2 va asigura salubrizarea si deszapezirea parcarii . 
e. Dirijarea in incinta parcarilor se va face prin semne de circulatie 
f. ADP sector 2 va asigura integritatea caii de rulare siva repara portiunile deteri orate. 

Art. 16 Prezentul Regulament intra in vigoare la data aprobarii de catre Consiliul Local sector 2 

DIRECTOR TEHNIC 
Laurentiu NANAU 

DIRECTOR GENERAL 
Alin Vasilica DRUGAU 
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DIRECTOR ECONOMIC 
Marius PATRUTA 

Birou Parcari 
Sef Birou Parcari 
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Rog so li citaţi Rapoarte de specialitate de Ja următoarele compartimente de resort din cadrul 
aparntului de specialitate a l Primarnlui: · 
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3. 

Termen de la solicitare - ---

A VIZE COMISII DE SPECIALITATE ALE CLS 2 . 

/ 

. ]şif Comisia de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe 
;ţi(' Comisia Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale 
O Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

')(- Comisia pentru Ecologie, Spaţii verzi şi Protecţia Animalelor 
O Comisia de Servicii Publice şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari 
O Comisia de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi 

aplicarea Legii nr. 11411996 
O Comisia de Învăţământ, Cultură, Sp01t, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea 

Civilă 

~ Comisia pentru Relaţii cu Mediul Economic, Protecţia Consumatorului şi Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar 4fi,.. Comisia pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei ş i Inovaţie 

Termen: 7 zile, dar nu mai târziu de data stabilită pentru următoarea şedinţă a CLS 2 

SECRET AR GENERAL SECTOR 2 

t. -._ 


