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RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de
administrare si exploatare a parcarilor de resedinta de pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

PREZENTAREA, MOTIVAREA SI ANALIZA DE Il'.ilPACT A PROIECTULUI DE
HOTĂRARE CU CARACTER NORMA TIV
Secţiun ea

- 1 Titlul proiectului : proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de

administrare si exploatare a parcarilor de resedinta de pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucuresti.
Secţiunea

a 2-a Motivul emiterii actului normativ

Ordonanta Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functi onarea servicii lor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, in art.7 reglementeaza dreptul exclusiv al
autoritatilor administratiei publice locale cu privire la infiintarea, organi zarea, coordonarea si
reglementarea serviciilor de administrare a domeniului publi c si privat.
Gestionarea parcarilor are ca scop rezolvarea favorab ila a nevoilor de parcare prin crearea si alocarea
unui numar tot mai mare de locuri de parcare si reducerea blocajelor in trafic. In acelasi timp se cauta
solutii alternative pentru reducerea numarului de cereri, reducerea numarului de calatorii cu masina
personala si descurajarea parcarii de lunga durata.
Descrierea situ aţi ei actuale
In prezent, reglementarea modului de inchiriere a locurilor de parcare de pe raza sectorului 2 se

bazeaza pe un Regulament vechi si neadaptat fiind necesar adoptarea unui nou Regulament tinand
cont de marimea, gradul de dezvoltare si de particularitatile economico-sociale ale sectorului 2,
corelat cu particul aritatile intervenite în ultimii ani.
Locurile de parcare din parcarile de resedinta sunt utilizate de catre cetatenii sectorului 2 contra unei
taxe speciale stabilite prin Hotarare adoptata de catre Consiliul General al Municipiul ui Bucuresti.
Aceste sume sunt cuprinse in contractele individuale incheiate cu fiecare uti lizator in pa11e.
Vechiul Regulament contine exprimari ambigue fapt pentru care a dat nastere unor interpretari diferite
ale unor prevederi din continutul sau.
Secţiun ea

a 3-a Impactul, consecintele si schimbarile preconizate prin introducerea noului

Regulam ent
Avand in vedere obligatiil e autoritatilor administratiei publice de a satisface nevoi le societatii
propunem aprobarea unui nou Regulament care sa acopere deficientele din vechi ul Regulament, sa
fi e in concordanta cu dezvoltarea economico-sociala, implementarea unui sistem nou si modern de
închiri ere a parcarilor prin digitalizarea modului de exploatare si atribuire a locurilor de parcare,
urmanrea derularii contractelor astfel incat sa fi e mai prietenos, transparent si eficient pentru
utilizatori.
De asemenea, prin acest Regul ament se urmareste:
l

- asigurarea aplic.arii efective a reglementarilor din cuprinsul Regulamentului s1 elimiminarea
indisciplinei utili zatorilor locurilor de parcare;
- sa se mareasca numarul si accesibilitatea la locurile de parcare;
- sa se asigure o mai buna administrare si imbunatatirea serviciilor;
- sa se imbunatateasca fluxul circulatiei ;
- sa se mareasca numarul locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap;
- sa se asigure strazi mai sigure pentru pietoni, biciclisti, motociclisti si soferi;
- asigurarea si imbunatatirea accesului autovehiculelor pentru urgenta;
- imbunatatirea considerabila a activitatii de administrare si gesti onare a parcarilor prin digitalizarea
intregului proces de atribuire a locurilor de parcare si introducerea unor reglementari clare si unitare
cu privire la organizarea si exploatarea parcarilor din sectorul 2.
- transparenta totala in privinta locurilor de parcare ramase libere.
- incurajarea electromobilitatii, cetatenii fiind stimulati sa-si cumpere masini electrice 100% pentru
reducerea poluarii din oras.
- inlaturarea situatiilor neplacute din practica, cauzate de interpretatrea ambigua de catre cetani a
reglementarilor din vechiului Regulament care au provocat neantelegeri si situatii conflictuale intre
acestia si personalul Biroului Parcari .

Sectiunea a 4 - a - Elementele de impact ale proiectului de hotărâre propus (impactul conomic,
social , asupra mediului, legislativ , consultare/transparenţă), prezentăm aspectele ce urmează :
Impactul economic: colectarea de taxe la bugetul local, aferente utilizării locuril or de parcare de
reşedinţă de către cetăţenii de pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ;
Impactul social: imbunatatirea gradului de confort al cetatenilor prin asigurarea unor noi locuri de
parcare, simplificarea obtinerii unui loc de parcare, inlaturarea sau diminuarea conflictelor dintre
utilizatori si administratia publica locala ;
Impactul asupra mediului: reducerea gradului de folosire al autovehi culel or prin trecerea la alte forme
de deplasare nepoluante ;
Transparenţă/consultare

: proiectul

decizi onală în administraţia publică

urmează

procedura

regl ementată

de legea privind

transparenţa

;

Legislativ : nu are impact asupra reglementărilor în vigoare, fiind emis în aplicarea reglementărilor
de rang superior, respectiv al hotărârilor specifice adoptate la nivelul Consiliului General al
Municipiului Bucureşti .
Reglementarea modului de administrare al domeniului public este prevazuta atat in O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, care cantine prevederi cu titlu general, aplicabile in toate
situatiile, cu exceptia celor prevazute in norme speciale, cat si in O.G. nr. 71/2002 care contine
prevederi cu privire la administrarea domeniului public sau privat de catre servicii le de interes local,
care au ca obiect de activitate expres prevazut de art. 3 alin 1, in care este prevazut si cel privind
amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor.
In considerarea celor aratate, prevederile O.G. nr. 71/2002 constituie reglementari speciale,
prioritare fata de prevederile generale ale O.U.G. nr. 57/2019, astfel competenta pentru stabilirea
modali talii efective de infiiniare, organi zare si functionare a serviciilor de administrare a domeniului
public sau privat apartine consiliului local, cu respectarea principiilor prevazute de art. I alin. 2
coroborat cu art.3 alin 2 din O.G. nr. 71/2002.
De asemenea, O.U. G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ reglementeaza la art. 87 alin. 1,3 si
5, dreptul autoritatii publice locale de a institui, administra si dispune de resursele financiare, precum
si de bunurile proprietate publica sau privata ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conformitate
cu principiul autonomiei locale.
Proiectul de hotărâre propus este de aplicabi litate generală, astfel încât presupune supunerea spre
consultare şi dezbatere publică, potrivit regl ementăril or din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
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decizionala;republi'cată, astfel încât, înainte de a fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local,

proiectul de hotarare sa fie adus la cunostinta publicului.
Astfel, consideram ca din punct de vedere juridic, rapo1iat la dispozitiile aii .87 alin. 1, 3 si 5, a1i. l 66
alin. (4), art. 155 alin 5 lit. c, d, e din O.U.G. 57/2019 privind Codul Adm inistrativ si art. 7 din Legea
nr. 52/2003 privind transparenta deci zionala, proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale
pentru a fi supus dezbaterii publice si aprobarii Consiliului Local.
Fata de toate cele prezentate mai sus, apreciem ca fundamentată iniţierea proiectului de hotărâre
pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea si exploatarea parcarilor de resedinta de pe
raza sectorului 2 al Municipiului Bucuresti şi supunerea spre dezbatere şi adoptare de către Consiliul
Local Sector 2.
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