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RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Adresa nr. 65926/04.05.2021 ,

Direcţia Administraţie Publ ică Locală

aparatului de specialitate al Primarului Sector 2
aferentă

parcărilor
şi

hotărâre

proiectului de
de

reşedinţă

întocmirii,

după

Bucureşti

ne-a transmis

documentaţia

şi

exploatare a

privind Regulamentul de administrare

de pe raza Sectorului 2 al Municipiului

caz a raportului de specialitate, potrivit

din cadrul

Bucureşti ,

rezoluţiei

în vederea

anali zării

Secretarului General al

Sectorului 2.
Analizând

•

reglementările

legale în vigoare:

Decret - lege nr. 11 8/1990 din 30 martie 1990*** Republicat -privind acordarea unor

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
martie 1945 , precum

şi

celor deportate în

modificările şi completările

•

Ordonanţă

soluţionare

•
•

nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea

de

Urgenţă

nr. 195/2002 din 12 decembrie 2002***

pe drumurile publice, cu

Lege

modificările ş i completările

nr. 448/2006 din

6 decembrie 2006* **

H.C.G.M.B. nr.124/2008 privind strategia

Bucureşti ,

•

cu

modificările şi completările

•

aparţinând

Republicată

de

Bucureşti ,

privind

ulterioare,

Republicată

privind

modificările ş i completări le

protecţia ş i

ulterioare,

de parcare pe teritoriul Municipiului

regulamentului serviciului public de

domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti,

H.C.G.M.B . nr.139/2020 privind stabilirea nivelului impoziitelor

Municipiul

acti vităţi i

ulterioare,

H.C.G.M.B. nr.95/2018 privind aprobarea

administrare a parcajelor

•

ori constituite în prizonieri, cu

ulterioare,

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu

•

cu începere de la 6

a petiţiilor , cu modificările şi completările ulterioare,

Ordonanţă

c irculaţia

străinătate

instaurată

şi

taxelor locale în

începând cu anul 202 1,

Normativ pentru proiectarea

şi excuţia

parcaj elor pentru autoturisme, indicativ NP 24-

97/ 1997.
1

2

A vând în vedere
reşedinţă,

creşterea solicitărilor

pentru atribuirea de locuri de parcare de

îmbunătăfirii calităţii şi eficienţei utilizării

în scopul

locurilor de parcare a

autoturismelor pe domeniul public al Sectorului 2,

Direcţia

Contencios-Administrativ-Serviciul juridic din cadrul

aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 2 Bucureşti

hotărâre pentru

de administrare
Municipiului
Bucureşti,

şi

exploatare a

Bucureşti

opinează că

parcărilor

proiectul de
de

reşedinţă

Juridică,

Legislaţie,

Regulamentul

de pe raza Sectorului 2 al

poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2

cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

În ceea ce priveşte impactul asupra sistemului juridic al regulamentului propus,
arătăm că

acesta din

urmă,

fiind emis în aplicarea regulamentelor de rang superior, va

avea un efect favorabil asupra legislafiei locale aferente domeniului, contribuind
semnificativ la transpunerea în practică a prevederilor cu titlu general conţinute de O. U. G.
nr.5712019, a celor din O.G. nr. 7112002 privind organizarea

şi funcţionarea

serviciilor

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cât şi a strategiei de
parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti prevăzute prin H.C.G.M.B. nr.12412008.

Consilier Juridic,
Florentina Camelia Medei
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