
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS 3 nr. nr. 175/28.03.2019 

referitoare la licitaţia/atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă de pe raza 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 4yi754/Cl724.U7.2U19 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 490305/23.07.2019 al Direcţiei Servicii Publice ;
- Adresa nr. 490285/23.07.2019 a Direcţiei Servicii Publice; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la licitaţia/atribuirea 
locurilor din parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, modificată 
prin HCLS3 nr. 579/2018, modificată şi completată prin HCLS3 nr. 175/2019;

Luând în considerare:
Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul HCLS3 nr. 175/28.03.2019 referitoare la 
atribuirea/licitaţia locurilor din parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 
în sensul că la art. I, pct. 18 va avea următorul cuprins:

” 18. La articolul 29, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), care va avea 
următorul cuprins:

(4) In cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine liber şi va f i  atribuit cu respectarea 
prevederilor prezentului Regulament. ”

Art.2. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 175/28.03.2019 rămân schimbate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

In temeiul art/243 
OUGnr. 57/2019/privi

MAFI

din. (1) lit. a) din 
d Codul Administrativ
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 
HCLS 3 nr. 175/28.03.2019 referitoare la licitaţia/atribuirea locurilor din 
parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti

Prin Hotărârea nr. 16/29.01.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a 
aprobat Regulamentul referitor la licitaţia/atribuirea locurilor din parcările de 
reşedinţă de pe raza sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, modificată şi 
completată prin Hotărârea nr. 175/28.03.2019.

Modificările şi completările aduse prin Hotărârea nr. 175/2019 au fost 
supuse spre dezbatere publică, în urma căreia forma iniţială a suferit o serie de 
modificări, rezultând mai multe variante actualizate la anumite date.

Dintr-o eroare materială, în urma acestor modificări aduse în perioada 
dezbaterii publice, la pct. 18 al articolului I din Hotărârea nr. 175/28.03.2019 
(care completa art. 28 din Regulament), cât şi în raportul de specialitate al 
Direcţiei Servicii Publice, a rămas cuprinsul dintr-o variantă anterioară a art. 28 
din Regulament, varianta actualizată şi corectă find aceea prevăzută la art. 28 
din Regulament, anexă la Hotărârea nr. 175/28.03.2019, respectiv

"(4) în cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine liber şi va f i  
atribuit cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

Luând în considerare cele prezentate şi ţinând seamă de raportul de 
specialitate nr. 490285/23.07.2019 al Direcţiei Servicii Publice, am iniţiat 
prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al 
Sectorului 3.

Bulele liuiiiiicavuuhtiă peisonale sunt prelucrate de Primăria 3eUumlui 3 îii imifuiinitdle u i Regulamentul Uniunii Euiupene 2016/079 îu 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terti în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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RAPORT DE SPECIALITATE

la  pro iectu l de hotărâre p riv in d  indreptarea erorii materiale din HCLS3 nr. 175/28.03.2019 
referitor la atribuirea/lidtatia locurilor din parcările de reşedinţa de pe raza Sectorului 3 al Mun. 
Bucureşti

Ţinând cont de prevederile;

• Prevederile art. 7, alin. (4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică publică, republicată.

•  HCL S3 nr. 175/28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului referitor la licitaţia/atribuirea 

locurilor din parcările de reşedinţă de pe raza sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,

si

Având in vedere ca dintr-o eroare materială a fost tehnoredactată greşit completarea 
articolului 29, alin.(4) din Regulament atât în raporul de specialitate al direcţiei, cât şi în 
proiectul de horărâre: ” în cazul înstrăinării imobilului, noul proprietar poate solicita preluarea 
locului de parcare obţinut direct/licitaţie, cu condiţia ca acesta să aibă domiciliul/reşedinţa la 
adresa imobilului pentru care se solicită preluarea locului de parcare şi totodată are în 
proprietate/folosinţă un autovehicul”, faţă de cum este prevăzut în Regulament, anexă la 
HCLS3 nr. 175/28.03.2019: ”în cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine liber şi va 
fi atribuit cu respectarea prevederilor prezentului Regulament ”.

în aceste condiţii, solicităm îndreptarea erorii materiale, astfel încât prevederile art.29, 
alin (4) să fie citit în mod corect: ”în cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine 
liber şi va fi atribuit cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

Madali

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20l£/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, Bucureşti, www.primarie3.r0

CĂTRE,

CABINET PRIMAR,

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice 
şi proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLS3 nr. 
175/28.03.2019, art. I, pct. 18 privind modificarea si completarea Regulamentului 
referitor la atribuirea/licitatia locurilor din parcările de reşedinţa de pe raza Sectorului 
3 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin HCLS3 nr. 16/29.01.2019.

îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite mior terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1

mailto:serViOl.publrce@lprimarie3.ro
http://www.primarie3.r0

