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Consiliul General al Municipiului Bucure^ti

HOTARARE

privind modificarea si completarea HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea si

eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice care fac

parte din reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti

Avand Tn vedere Referatul de aprobare al Viceprimarului General/Consilier General al Municipiului

Bucuresti, Raportul de specialitate al Directiei Transporturi nr.......... /..........;

Luand Tn considerare raportul Comisiei transporturi si infrastructura urbana nr.......... /......... si raportul

Comisiei juridice si de disciplina nr........... /...........;

in conformitate cu prevederile:

art. 64 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile

ulterioare;

art. 2031 - 2034 din HG nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr

195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

art. II din Hotararea de Guvern nr. 965/2016 pentru modificarea ?i completarea Regulamentului de

aplicare a Ordonantei de urgenia a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,

aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1. 391/2006;

art. 7 din Legea nr. 155/2010 a politiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratia publica,

republicata;

Cu respectarea prevederilor Legii nr 24/2000 privind ndrmele de tehnica legislativa, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
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In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) si lit. d),, art. (7) lit. m) si art. 139 alin. (1) si (3), din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE?TI

HOTARASTE

Art;. I. Articolul 3 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 371/2019, modificata prin

Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 210 din 30. 03. 2022, se modifica si va avea urmatorul

cupnns:

,,Art. 3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate. al Primarului General al Municipiului Bucuresti,
s

Directia Generals de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti, Primarii Sectoarelor 1 - 6 prin

Tmputerniciti, administratorii drumurilor publice si Operatoml serviciului public de administrare a parcajelor

apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Bucuresti, vor duce la Tndeplinire prevederile prezentei
hotarari."

Art. II. Modificarea si completarea prevederilor Anexei Hotararii Consiliului General al Municipiului

Bucuresti nr. 371 din 26. 06. 2019, respectiv Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea si

eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice aflate pe reteaua

principala de strazi a municipiului Bucuresti, modificata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului

Bucuresti nr. 210 din 30. 03. 2022, dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 alineatul (2), se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. (2) Acestea sunt efectuate de persoane cu activitate specifica din cadrul administratorului drumului

public ori din cadrul Municipiului Bucuresti sau al Sectoarelor 1 - 6 sau al operatorilor delegati ai acestora

precum si de Operatorul serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public sau privat

al Municipiului Bucuresti, denumiti Tn continuare Operatori.

Art. III. Celelalte prevederi ale HotarSrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 371 din 26. 06. 2019,

astfel cum a fost modificata prin Hotararea Consiliului General al Munrcipiului Bucuresti nr. 210 din 30. 03. 2022,

raman neschimbate.

Acesta hotarare a fast adoptata Tn sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data
de....... /..........;

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Bucuresti, ... ........2022

Nr ..............
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Consiliul General al Munldpiului Bucuresti

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea si completarea HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea si

eliberarea vehiculelor stationate neregulamenfar pe partea carosabila a drumurilor publice care fac

parte din reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti

Se impune modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr. 371/2019 privind modificarea ?i completarea
HCGMB' nr. 371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate
neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice care fac parte din reteaua principala de sti-azi a
municipiului Bucuresti, in sensul extinderii competentei de dispunere a masurii tehnico-administrative de
ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar, in cond4iile anexei hotararii, pentru operatorul serviciului
public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti.

Pentm a se putea intervenii eficient in cazul stationarilor neregulamentare, mai ales in cazurile m care se
stanjeneste circulatia mijlocaelor de transport public sau alternative sau cand se ingreuneaza operatiunile de
salubrizare sau deszapezire, este necesara eficientizarea activitatii de ridicare a vehiculelor stationate
neregulamentar.

Fata de cele de mai sus, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti privind privind modificarea si completarea HCGMB nr;. 371/2019 privind ridicarea,
transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumunlor
publice care fac parte din reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti

Initiatori:

Gonsilier Gen

StelianBU

PNL

iceprimar general



Consiliul General at Munidpiului Bucuresti
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea sicompletarea HCGMB nr. 371/2019privind ridicarea, transportul, depozitarea si

eliberarea vehiculelorstationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice care fac

parte din reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti

Se impune modificarea $i completarea H. C. G.M.B. nr. 371/2019 privind modificarea si completarea
HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate
neregulamentar pe partea carosabila a dmmurilor publice care fac parte din reteaua principala de strazi a
municipiului Bucuresti, m sensul extinderii competentei de dispunere a masurii tehnico-administrative de
ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar, in conditiile anexei hotararii, pentru operatorul serviciului
public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti.

Pentm a se putea intervenii eficient in cazul sta^ionarilor neregulamentare, mai ales in cazurile in care se
stanjeneste circulatia mijlocaelor de transport public sau alternative sau cand se ingreuneaza operatiunile de
salubrizare sau deszapezire, este necesara eficientizarea activitatii de ridicare a vehiculelor sta^ionate
neregulamentar.

Fata de cele de mai sus, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare a Consiliului General al
Municipiului Bucure^ti privmd privind modificarea si completarea HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea,
transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor
publice care fac parte din reteaua principala de strazi a municipiului Buc resti
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