
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

HOTĂRÂRE 
privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului 

Bucureşti de către posesorii autoturismelor electrice şi hibrid înmatriculate în municipiul 
Bucureşti, precum şi de abrogare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 140/26.05.2016 privind utilizarea 

gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului Bucureşti de către 
autoturisme hibrid şi cele electrice înmatriculate în municipiul Bucureşti, precum şi aprobarea 

modelului vignetei de identificare 

Având în vedere referatul de aprobare al domnului Consilier General Stelian Bujduveanu 
şi raportul de specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 192346/16.12.2022; 

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanţe şi credite externe nr. 428/21.12.2022, 
avizul Comisiei de transport şi mobilitate urbană nr. 118/20.12.2022 şi avizul Comisiei juridice şi 
de disciplină nr. 702/22.12.2022 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Cu respectarea prevederilor: 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
- Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. c) şi lit. d), alin. (7) lit. m) şi art. 139 alin. 

(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 (1) Posesorii autoturismelor electrice şi hibrid, înregistrate în Municipiul Bucureşti pot 
utiliza gratuit parcările publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului Bucureşti. 

(2) Pentru a beneficia de gratuitate în utilizarea locurilor de parcare publică de utilitate 
generală , posesorii autoturismelor electrice şi hibrid au obligaţia de a înregistra autoturismul în 
Registrul informatic al autoturismelor electrice şi hibrid, ţinut de Operatorul serviciului public de 
administrare a parcajelor aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti. 

Înregistrarea se realizează în baza cererii formulate de posesorii autoturismelor electrice şi 
hibrid. 

(3) Identificarea autoturismelor care beneficiază de gratuitate ca urmare a înregistrării în 
Registrul informatic al autoturismelor electrice şi hibrid se va efectua de către Operatorul 
serviciului public de admi.rfiSllare a parca arţinând domeniului public sau privat al 
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Municipiului Bucureşti la momentul verificării autoturismelor parcate şi pe baza înregistrărilor 

efectuate în sistemul electronic al operatorului. 
Art.2 (1) Prin excepţie de la dispoziţiile art.1, autoturismele electrice şi hibrid utilizate 

pentru activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediata prin 
platforme digitale, cele utilizate în baza unui contract de utilizare în sistem de partajare a 
autoturismelor intermediata prin platforme digitale, precum şi cele care prin colantare, dispozitive 
audio-video, afişează mesaje publicitare care promovează activităţi comerciale de orice fel, au 
obligaţia de a achita tariful de parcare conform prevederilor în vigoare privind aprobarea tarifelor 
de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din Municipiul Bucureşti. 

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile Art.1, autoturismele hibrid inmatriculata în Bucureşti pot 
utiliza gratuit parcările publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti o 
perioadă de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.3 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 140/ 
26.05.2016 privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul 
municipiului Bucureşti de către autoturisme hibrid şi cele electrice înmatriculare în municipiul 
Bucureşti, precum şi aprobarea modelului vignetei de identificare şi Hotărârea Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 804/22.11 .2018 privind completarea Hotărârii Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 140/2016. 

Art.4 Administraţia Străzilor va transmite către Operatorul serviciului public de 
administrare a parcajelor aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti baza 
de date cu privire la autoturismele pentru care Administraţia Străzilor a eliberat vignetă în temeiul 
Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 140/26.05.2016 privind utilizarea 
gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului Bucureşti de către 
autoturisme hibrid şi cele electrice inmatriculata în municipiul Bucureşti. Operatorul serviciului 
public de administrare a parcajelor aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului 
Bucureşti va realiza înregistrarea acestor autoturisme în Registrul informatic al autoturismelor 
electrice şi hibrid prevăzut la art. 1 alin. (2) de mai sus, din oficiu . 

Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023. 
Art.6 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, Operatorul serviciului public de administrare a parcajelor aparţinând domeniului public 
sau privat al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Străzilor Bucureşti, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti din dat~ rle--W 12.2022. 
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