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CRITERII DE ACORDARE GRATUITĂ A LOCURILOR DE PARCARE  

DIN CARTIERELE BUCUREȘTII NOI-CHITILA 

PENTRU PERIOADA 1 SEPT. – 31 DEC. 2020 
 

PROGRAM PILOT 

 

 

Acte normative aplicabile: 

 

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu  modificările și 

completările ulterioare;                     

Legea nr.448/2006 privind promovarea intereselor persoanelor cu dizabilități fizice; 

O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

O.G.nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local; 

O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificarile și completarile 

ulterioare;  

O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație nr. 1759314 din 29.08.2019, modificat prin 

Avizul nr. 16.947 din 19.08.2020, prin care s-a avizat din punct de vedere tehnic al circulației 

rutiere și pietonale, semnalizarea rutieră definitivă pe artere de circulație din Sectorul 1, artere 

cuprinse în perimetrele Bulevardul Laminorului – Șoseaua Chitila – Bulevardul Bucureștii Noi 

și Bulevardul Laminorului – Șoseaua Chitila – Bulevardul Godeanu – Bulevardul Bucureștii 

Noi; 

HCLS1 nr.257/27.08.2020 privind aprobarea programului pilot privind atribuirea 

locurilor de parcare pe străzile cu sens unic de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, 

în zona Bucureștii Noi – Chitila; 

 

Art. 1 Criteriile de acordare a locurilor de parcare stabilesc condițiile de organizare, 

functionare si atribuire a noilor parcări de reședinta publica aflate în zona cartierelor Bucureștii 

Noi - Chitila din sectorul 1 si în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1, în 

condiții de legalitate, eficacitate și transparență. 

 La elaborarea prezentelor criterii de acordare a locurilor de parcare s-a ținut cont de 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.257/27.08.2020 prin care a fost aprobat 

programul pilot de acordare gratuită a locurilor de parcare din cartierele Bucureștii Noi – 

Chitila în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020; 
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Art. 2 (1) Pentru a putea obtine un loc de parcare în parcările de reședință nou amenajate 

în cartierele Bucureștii Noi - Chitila, solicitantii (persoane fizice) trebuie să îndeplinească in 

mod cumulativ următoarele condiții: 

• sa detina in proprietate sau în folosință (comodat, leasing, etc.) un autoturism; 

• să aibă domiciliul sau resedinta (dovedite cu documente de identitate), în imobilele 

care au arondate parcarile de resedinta in incinta carora se solicita atribuirea locului 

de parcare; 

• autoturismul pentru care se solicita atribuirea locului de parcare sa fie in 

circulatie, fapt dovedit cu ITP valabil; 

• să nu detina garaje sau alte posibilitati de parcare pe raza sectorului 1. 

(2) Persoanele care care detin garaje amplasate pe domeniul public sau privat al 

Sectorului 1 Bucuresti ori care detin curti sau alte posibilitati de parcare nu pot beneficia de loc 

de parcare rezidential decat in situatia in care raman locuri de parcare libere si nu exista 

solicitari de atribuire pentru acestea. 

(3) Pentru ocuparea unui loc de parcare în perimetrul cuprins între Bucureștii Noi - 

Chitila, solicitanții trebuie să depună la A.D.P. Sector 1 (electronic prin e-mail sau fizic la 

registratura instituției) spre înregistrare o cerere individuală (formular-tip sau olografă). 

(4) Vor avea prioritate în vederea acordării locurilor de parcare, solicitanții care au 

depus începând cu anul 2020 cereri de atribuire a unui loc de parcare. 

 

Art. 3 (1) Modalitatea de atribuire a locurilor de parcare de reședință este următoarea: 

a) pentru parcajele realizate în fața caselor/vilelor din perimetrul Bucureștii Noi - 

Chitila se vor acorda locuri de parcare în funcție de deschiderea pe care acestea o au la strada 

principală pe care au fost marcate spațiile destinate parcării. În acest sens, fiecarui solicitant 

care îndeplinește condițiile menționate la art. 2 îi pot fi atribuite până la 2 locuri de parcare, 

restul parcajelor urmând a fi distribuite în funcție de ordinea depunerii cererilor. 

b) pentru parcajele realizate în fața blocurilor, acestea urmează a se repartiza 

Asociațiilor de Proprietari, în funcție de deschiderea pe care acestea o au la strada principală 

pe care au fost marcate spațiile destinate parcării. 

 (2) în parcarile de resedință se atribuie în mod prioritar, locuri de parcare persoanelor 

cu handicap locomotor, care dovedesc cu documente că dețin în proprietate/utilizare un 

autoturism pentru care se platește impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al 

sectorului 1, sau sunt în evidențele fiscale ale DGITL sector 1 și sunt scutite de la plată conform 

legii.  

 

Art. 4 (1) În situația în care solicitantul îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru 

acordarea unui loc de parcare, acesta va fi contactat și va avea obligația de a se prezenta 

personal sau împuternicit (cu împuternicire notarială) la sediul Administrației Domeniului 

Public Sector 1 din B-dul Poligrafiei nr. 4 la Biroul Parcări Publice, la data stabilită de 

reprezentanții instituției, cu următoarele documente în original: 

- CI/BI sau pașaport al persoanei care solicită locul de parcare; 

 - Certificat de înmatriculare/carte de identitate al/a autoturismului pentru care se solicită 

locul de parcare; 

- Contractul de leasing/comodat pentru autoturismul utilizat cu acest statut juridic (dacă 

este cazul); 

(2) Neprezentarea persoanei la data stabilită de reprezentanții instituției sau 

neprezentarea în original a unuia dintre actele prevăzute la alin. (1) atrage după sine 

imposibilitatea semnării acordului privind acordarea unui loc de parcare. 



(3) Persoanele care îndeplinec toate criteriile enunțate mai sus, vor semna acordul 

privind acordarea unui loc de parcare și vor intra în posesia unui exemplar original din acest 

document și a autorizației de parcare, vizată pentru perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, 

având dreptul de utilizare exclusivă a parcajului pentru 24 de ore din 24 pe întreaga perioadă 

stipulată anterior. 

Art. 5 (1) În cazul în care utilizatorii parcărilor de reședință carora le-au fost atribuite 

locuri de parcare, nu mai indeplinesc condițiile de acordare prevazute la art. 2, aceștia pierd 

dreptul de utilizare ale respectivelor locuri de parcare. 

 (2) Persoanele fizice care au pierdut dreptul de utilizare a locurilor de parcare, vor putea 

solicita un alt loc de parcare, dacă sunt îndeplinite condițiile generale de atribuire prevăzute în 

prezentul regulament, urmând procedura de atribuire. 

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2021 tarifele și criteriile aferente atribuirii locurilor 

de parcare se vor stabili conform dispozițiilor legale în vigoare. 
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