Regulament :
- aprobat prin HCLS3 nr. 16/29.01.2018
- modificat și completat prin HCLS3 nr. 175/28.03.2019
- îndreptat eroare prin HCLS3 nr. 377/30.07.2019

ACTUALIZAT
REGULAMENT
privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință
de pe raza Sectorului 3

CAPITOLUL 1
Dispoziții generale
Art. 1. Prezentul Regulament stabilește condițiile de atribuire a locurilor din parcările
de reședință care se află în administrarea Consiliului Local Sector 3, în condiții de legalitate,
eficacitate și transparență.
Art. 2. În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au
următoarele semnificații:
a) Parcaj de reședință - orice spaţiu care este aferent imobilelor cu destinația de locuință
care poate fi atribuit spre folosință utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice care
locuiesc în acestea și/sau care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediu social sau
punct de lucru;
b) Organizarea parcajului de reşedință - efectuarea de lucrări de amenajare a acestuia,
astfel încât parcajul să poată fi pus la dispoziţia utilizatorilor;
c) Utilizarea parcajului de reşedinţă - folosirea de către utilizatori a unui parcaj în
scopul parcării vehiculelor, astfel:
- gratuit pentru vehiculele special destinate transportului persoanelor cu
dizabilități;
- cu plată;
d) Exploatarea parcajului de reședință - activitatea de a pune parcajul la dispoziţia
utilizatorilor în vederea parcării vehiculelor şi de a obţine venituri la bugetul local
Sector 3 din această activitate .
e) Atribuirea locurilor de parcare – activitate de repartizare a locurilor de parcare
solicitanților, prin repartizare directă (fără licitație publică) sau prin repartizare prin
licitație publică cu strigare, în condițiile prezentului Regulament.
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f) Taxa anuală de parcare – taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de
reşedinţă conform HCGMB anual privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor
locale în Municipiul Bucureşti.
g) Valoarea de atribuire – tariful licitat care include şi taxa anuală de parcare, tarif care
va fi achitat o singură dată ( în anul în care are loc licitaţia), urmând ca din anul
următor licitaţiei, să fie achitată taxa anuală de parcare prevăzută la litera (f).

CAPITOLUL 2
Modalitatea de atribuire a locurilor libere în parcările de reședință.
Condiții de atribuire a locurilor de parcare libere în parcările de reședință
Art. 3 (1) Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi licitate/ atribuite numai
după amenajarea, semnalizarea verticală şi orizontală şi numerotarea acestora de către
administratorul parcării de reşedinţă.
(2) Regula generală de atribuire a parcărilor de reședință libere constă în atribuirea a
câte unui loc de parcare pentru fiecare adresă de domiciliu/reședință/ sediu social sau punct
de lucru, astfel:
a) la tariful de bază stabilit de Consiliul General al Municipiului București, anual , prin
Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul
București, în cazul în care numărul de solicitări este mai mic decât numărul de locuri
amenajate în parcarea de reședință libere;
b) la tariful licitat, în cazul în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de
locuri libere amenajate în parcarea de reședință.
Art. 4 Pentru a putea obține un loc de parcare în parcările de reședință prin oricare
dintre cele două modalități de atribuire prevăzute la art.2, lit.e, solicitanții trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale:
1. În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/
utilizatorilor de autoturisme. Deţinerea unui autoturism în proprietate sau în folosinţă
este condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de licitare/ atribuire a locurilor
de parcare din parcările de reşedinţă. Indiferent de modalitatea de deținere, este
obligatoriu ca pentru mijlocul respectiv de transport, impozitul să se datoreze către
bugetul local sector 3, în baza prevederilor codului fiscal și să fie înregistrat în
evidențele fiscale ale DGITL Sector 3.
NOTA: Având în vedere Sentința Civilă nr. 227 pronunțată de Tribunalul București
Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 32834/2018 (rămasă
irevocabilă prin decizia nr. 40/08.04.2019 pronunțată de Curtea de Apel București, a
fost modificată din Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din
parcările de reședintă de pe raza Sectorului 3 condiția privind atribuirea locurilor
din parcările de reședință.
Prin urmare, modificarea este următoarea:
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Capitolul 2 Art. 4 punctul 1 se va citi astfel “În parcările de reședință se vor atribui
locuri de parcare numai proprietarilor utilizatorilor de autoturisme. Deținerea unui
autoturism în proprietate sau în folosință este condiție obligatorie pentru a participa
la procedura de licitație/atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință.”
2. Persoanele fizice solicitante a locurilor de parcare trebuie să aibă domiciliul/ reședința,
dovedite cu documente (B.I./C.I.), în imobilele care au arondate locurile de parcare
care sunt solicitate.
3. Pentru persoanele juridice solicitante trebuie să facă dovada că au sediul social sau
punctul de lucru stabilit pe raza Sectorului 3 al Municipiului București;
4. Locul de parcare pentru care s-a depus solicitare să nu fie într-o baterie de parcări
situată la mai mult de 30 m față de limita blocului, declarat în cerere, la care își are
adresa de domiciliu/reședința solicitantul.

a)

b)

c)

a)

Art. 5 (1) Modalitatea de atribuire a locurilor de parcare este următoarea:
În cazul în care numărul de solicitări este mai mic sau egal decât numărul de locuri de
parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va face în mod direct
solicitanților, în baza cererilor depuse de aceștia.
În situaţiile în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri de
parcare libere care se pot atribui, amenajate în parcarea de reședință sau când unul sau
mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin
licitaţie publică.
În situația în care două persoane dețin autorizații de parcare în aceeași baterie și
doresc să facă schimb între locurile de parcare deținute, acestea pot face acest schimb
în baza unui acord scris și semnat de ambele părți, transmis către direcția de
specialitate în vederea operării în baza de date a schimbului și emiterii noilor
autorizații.
(2) În parcările de reședință se atribuie în mod prioritar, fără licitație :
gratuit, locuri de parcare persoanelor cu handicap locomotor, care dovedesc cu
documente că dețin în proprietate/utilizare un autoturism pentru care se plătește
impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al Sectorului 3 sau sunt în
evidențele fiscale ale DGITL Sector 3 și sunt scutite de la plată conform legii;
NOTA: Având în vedere Sentința Civilă nr. 227 pronunțată de Tribunalul București
Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 32834/2018 (rămasă
irevocabilă prin decizia nr. 40/08.04.2019 pronunțată de Curtea de Apel București, a
fost modificată din Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din
parcările de reședintă de pe raza Sectorului 3 condiția privind atribuirea locurilor
din parcările de reședință.
Prin urmare, modificarea este următoarea:
Capitolul 2 Art.5 punctul 2 litera a) se va citi astfel: “gratuit, locurile de parcare
persoanelor cu handicap locomotor, care dovedesc cu documente că dețin în
proprietate/utilizare un autoturism.”
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b) persoanelor care au deținut un loc de parcare anterior datei de 01.02.2018 sau cărora
li s-au atribuit un loc de parcare în perioada 01.02.2018-28.02.2019 și care au pierdut
dreptul de utilizare din cauza neplății obligațiilor la bugetul local, dacă fac dovada
plății integrale a acestora.
c) persoanelor cărora li s-au atribuit un loc de parcare și care au pierdut dreptul de
utilizare din cauza schimbării domiciliului, dacă fac dovada că noul domiciliu este în
sectorul 3.
d) persoanelor care au deținut un loc de parcare anterior datei de 01.02.2019 sau cărora
li s-au atribuit un loc de parcare în perioada 01.02.2018-28.02.2019 ți care au pierdut
dreptul de utilizare ca urmare a retrocedării terenurilor pe care au fost amenajate
locurile de parcare respective.
(3) Persoanele care deţin autorizație de parcare conform art.5, alin.2, lit. (a) sunt
obligate să afişeze la loc vizibil în interiorul autoturismului, pentru identificare, în caz de
control, un stiker cu semnul distinctiv persoanelor cu handicap, stiker emis de Primăria
Sectorului 3, în mod gratuit.
Art.6 (1) În cazul în care utilizatorii parcărilor de reședință cărora le-au fost atribuite
locuri de parcare, nu mai îndeplinesc condițiile de acordare prevăzute la art.4, precum și în
situația în care taxa pentru utilizarea locurilor de parcare nu este achitată în condițiile și la
termenele prevăzute la art.26 și 27, aceștia pierd dreptul de utilizare a respectivelor locuri de
parcare. Depășirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau
motivația fostului utilizator, în declararea locului ca fiind disponibil pentru a fi scos la
următoarea licitaţie publică/ atribuire organizată.
(2) Persoanele fizice și/sau juridice 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.
CAPITOLUL 3
Procedura de atribuire a locurilor de parcare
A.Identificarea locurilor de parcare libere care pot fi atribuite și depunerea cererilor
Art. 7 (1) În fiecare lună a anului în curs, după caz , direcția de specialitate din
cadrul Primăriei Sectorului 3, va stabili situația locurilor de parcare libere care pot fi
atribuite, situație care va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei
Sectorului 3 și Asociațiilor de proprietari ale imobilelor care au arondate parcări în care se
regăsesc locuri libere.
(2) Cererile de atribuire a locurilor de parcare pot fi depuse începând cu prima zi
lucrătoare a anului în curs
Art.8 Cererile având ca obiect atribuirea locului de parcare, vor fi depuse la
Registratura sediului central al Primăriei Sectorului 3, sau online și vor fi însoțite de
următoarele documente:
4

Persoane fizice
1. Cerere;
2. Copie B.I./C.I;
3. Documente privind domiciliul/ reşedinţă;
4. Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului în proprietatea sa sau în
folosinţă , copie după cartea de identitate a maşinii;
5. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
6. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de
leasing, contract de comodat;
7. Certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, dacă este cazul.
Persoane juridice (pot depune numai în etapa II)
1. Cerere;
2. Act de proprietate, contract de închiriere imobil, după caz;
3. Certificat emis de Registrul Comerțului care să ateste că societatea nu este radiată din
evidențe, nu mai vechi de 30 zile la data licitației;
4. Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului deținut în proprietate sau
folosință;
5. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
Art.9 Situația centralizatoare a locurilor de parcare libere ce urmează a fi atribuite și
persoanelor care au depus cereri, va fi afișată pe site-ul Primariei Sectorului 3, la sediul
acesteia și la avizierul Asociațiilor de Proprietari.
Art.10 (1) Cererile, însoțite de documentele menționate mai sus, vor fi supuse analizei
Comisiei de Atribuire a locurilor de parcare formată din 3 membri constituită prin Dispoziție
a Primarului Sectorului 3, pentru a verifica dacă solicitanții îndeplinesc condițiile de atribuire
a locurilor de parcare, prevăzute în prezentul Regulament, Comisia va întocmi lista cu
solicitanții acceptați să participe la procedura de atribuire, excluzând de la participare pe cei
care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile
prezentului Regulament.
(2) Lista cu solicitanții acceptați, precum și lista cu solicitanții excluși, care va
cuprinde și motivul excluderii, vor fi făcute publice prin afișare la sediu, pe site-ul instituției
precum şi la avizierul Asociațiilor de Proprietari.
Art.11 După stabilirea situației finale a solicitanților care îndeplinesc condițiile de
atribuire, Comisia de atribuire a locurilor de parcare, va proceda în condițiile art. 5, la
stabilirea situației locurilor de parcare care îndeplinesc condițiile pentru a fi atribuite prin
repartizare directă, respectiv prin licitație publică, situația centralizatoare fiind afișată pe
site-ul Primăriei Sectorului 3 și la sediul acesteia, precum și la avizierul Asociațiilor de
Proprietari.
B.Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare directă
Art.12 Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare directă se realizează doar în
situațiile în care numărul de solicitări este mai mic sau egal decât numărul de locuri de
parcare libere care se pot atribui.
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Art.13 Pe baza situației locurilor de parcare care îndeplinesc condițiile pentru a fi
atribuite prin repartizare directă, întocmită conform art.11, Comisia va repartiza aceste locuri
solicitanților acestora, transmițând situația finală astfel întocmită, inspectorilor din cadrul
direcției de specialitate cu atribuții în actualizarea bazei de date informatice în ceea ce
priveste situația locurilor de parcare de pe raza Sectorului 3. Aceștia vor întocmi și vor
comunica solicitanților autorizațiile de parcare.
C.Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare prin licitație publică cu strigare
Art.14 Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare, prin licitație publică cu
strigare, se realizează doar în situațiile în care numărul de solicitări este mai mare decât
numărul locurilor de parcare libere care se pot atribui, amenajate în parcarea de reședință sau
când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari.
Art.15 (1) Având la bază situația locurilor de parcare care îndeplinesc condițiile
pentru a fi atribuite prin licitație publică cu strigare, întocmită conform art.11, Comisia de
atribuire fixează locul, termenul și ora la care va avea loc licitația publică cu strigare,
informații care vor fi afișate pe site și la sediul Primăriei Sectorului 3 și totodată vor fi
comunicate fiecărei persoane care va participa la licitația publică.
(2) Licitația publică va fi organizată în fiecare lună a anului în curs, la termenul stabilit
de direcţia de specialitate, termen care va fi comunicat prin afişare pe site-ul Primăriei Sector
3 www.primarie3.ro, la avizierul entităţii, precum şi la avizierul Asociaţiilor de Proprietari
pentru blocurile aferente bateriilor unde au fost identificate locuri libere .
Art.16 (1) Solicitanții participanți la licitația publică au obligația de a depune garanția
de participare de 50 de lei, în numerar la sediile DGITL Sector 3 sau online prin sistemul de
plată www.ghiseul.ro până în ziua anterioară datei la care va avea loc licitația publică.
Nedepunerea garanției se sancționează cu decăderea din dreptul de a participa la licitația
respectivă.
(2) Garanțiile de participare, se vor restitui participanților care nu au obținut la licitația
publică locuri de parcare, în baza cererilor acestora, în termen de 5 zile de la data depunerii
cererii.
Art.17 La data, ora și locul stabilite pentru licitația publică, vor fi prezenți toţi cei 3
membri ai Comisiei de atribuire prevăzută la art.10, precum și solicitanții sau reprezentanții
legali ai acestora.
Art.18 Licitația se va desfășura pentru fiecare loc de parcare liber, în parte şi se va
efectua în două etape.

Etapa I
Art.19 Președintele Comisiei de atribuire va anunța prețul de pornire al licitației de
la care începe strigarea, respectiv tariful de bază pentru parcările de reședință, stabilit de
Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea privind stabilirea nivelurilor
impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, cu precizarea pașilor de licitație stabilit
prin prezentul Regulament.
Art.20 (1) Pasul de licitație se stabilește la valoarea de 10 lei.
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(2) Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări succesive care
trebuie să respecte condițiile de salt anunțate de președintele comisiei. Oferirea aceluiași preț
de către mai mulți ofertanți conduce la atribuirea locului de parcare, respectiv primului
ofertant.
Art.21 (1) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare,
preşedintele comisiei anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a
oferit ultima sumă.
(2) Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la atribuirea tuturor
locurilor de parcare disponibile, pentru care s-a organizat procedura.
Art.22 După anunţarea de către preşedintele comisiei a tuturor solicitanţilor cărora
li s-au atribuit locuri de parcare se declară închisă procedura de licitație/atribuire, în urma
căruia se întocmeşte procesul verbal care se semnează de către membrii comisiei de
licitație/atribuire şi de către solicitanţii care au participat la procedură.
Art.23 (1) Împotriva procesului verbal de licitație, care va descrie modul de
desfășurare a licitației precum și lista solicitanților cărora li s-au atribuit locuri de parcare,
cei interesați pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data licitației publice.
(2) Contestația se soluționează, prin decizie, de către comisia de soluționare a
contestațiilor numită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 3, în termen de o zi lucătoare
de la data depunerii contestației.
Art.24 Procesul verbal împreună cu documentele care au stat la baza organizării
procedurii de licitaţie/atribuire a locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă, se transmit
direcției de specialitate, inspectorilor de zonă cu atribuții în actualizarea bazei de date
informatice în ceea ce priveste situația locurilor de parcare de pe raza Sectorului 3. Aceștia
vor întocmi și vor comunica solicitanților autorizațiile de parcare.
Etapa II – Etapă în care pot participa și persoanele juridice
Art.241 În situația în care după licitația publică pentru parcările de reședință arondate
imobilului, conform art.4, punctul 4, locurile de parcare nu sunt licitate, procedura se va
relua. Astfel, locul de parcare pentru care s-a depus solicitarea să nu fie într-o baterie de
parcări situată la mai mult de 100 m față de limita blocului, declarat în cerere, la care își are
adresa de domiciliu/reședință/sediu social sau punctul de lucru solicitantul, în condiţiile
prezentului Regulament.
CAPITOLUL 4
Taxa de parcare
Art.25 Taxa de parcare datorată anual de către utilizatorii locurilor de parcare din
parcările de reședință pentru locurile atribuite prin repartizare directă conform art.3, alin.(2),
este tariful de bază pentru parcările de reședință, stabilit de Consiliul General al Municipiului
București prin Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în
Municipiul București.
Art.26 (1) Taxa de parcare datorată anual de către utilizatorii locurilor de parcare din
parcările de reședință pentru locurile atribuite prin repartizare prin licitație publică conform
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Cap.3, lit.C, este tariful licitat care include şi taxa anuală de parcare, tarif care va fi achitat o
singură dată ( în anul în care are loc licitaţia), urmând ca din anul următor licitaţiei, să fie
achitată taxa anuală de parcare stabilită de Consiliul General al Municipiului București prin
Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București.
(2) În situația în care prin Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor
locale în Municipiul București, se modifică tariful de bază pentru parcările de reședință,
acesta devenind mai mare decât tariful licitat, nivelul taxei va fi cel prevăzut în Hotărârea
Consiliului General al Municipiului București.
(3) Verificarea îndeplinirii obligațiilor de plată către bugetul local este data de 31
decembrie al anului în curs, neplata în acest termen atrăgând după sine anularea autorizației
de parcare deținute. Excepție fac persoanele a căror datorie către bugetul local se încadrează
sub 40 de lei.
Art.27 (1) Plata taxei de parcare stabilită conform art. 26 și 27, se efectuează la
următoarele termene:
a) Pentru autorizațiile eliberate termenele de plată sunt 31.03. aferent primului semestru
și 30.09. pentru cuantumul aferent celui de-al doilea semestru.
b) Pentru autorizațiile care urmează a fi eliberate pentru locurile de parcare atribuite
direct/licitație publică, termenul de plată este de 30 de zile de la eliberarea autorizației.
(2) În caz de neplată a obligațiilor reprezentate de plata taxei de parcare, ca urmare a
verificărilor efectuate în baza de date, posesorii autorizațiilor eliberate își vor pierde dreptul
de utilizare a locului de parcare, fără a fi necesară o înștiințare în acest sens, iar locurile
eliberate vor fi scoase la următoarea licitație organizată.
CAPITOLUL 5
Autorizațiile de parcare
Art. 28 (1)Autorizatiile de parcare eliberate urmare atribuirii unui loc de parcare, dau
dreptul titularului acestora să utilizeze locul de parcare, astfel:
a) De luni până vineri de la ora 8.00 până la ora 18.00 pe locul respectiv poate parca
orice persoană care tranzitează zona, în cazul în care locul de parcare este liber ,
maximum 15 minute, cu condiția de a afișa la loc vizibil un număr de telefon pentru a
putea fi contactat.
b) De luni până vineri de la ora 18.00 pana la ora 8.00, precum și sâmbăta și duminica
locul de parcare aparține exclusiv celui care deține autorizația de parcare.
(2) În cazul în care, posesorul autorizaţiei de parcare îşi găseşte locul de parcare ocupat
şi nu găseşte un număr de telefon unde poate suna pentru a i se elibera locul, are dreptul să
anunţe compartimentul responsabil cu ridicările auto pentru a i se elibera locul.
Art.29 (1) Autorizațiile de parcare eliberate urmare atribuirii unui loc de parcare,
ramân valabile atât timp cât utilizatorul locului de parcare îndeplinește condițiile prevăzute
de prezentul regulament.
(2) În cazul în care utilizatorii nu mai îndeplinesc cel puțin una dintre condiții,
autorizația își pierde valabilitatea, iar utilizatorul pierde dreptul de a mai folosi locul de
parcare.
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În cazul în care un deținător al unui loc de parcare pierde dreptul de proprietate sau de
folosință asupra autoturismului prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege și își
exprimă intenția în scris printr-o cerere depusă la direcția de specialitate de a dobândi/a lua
în folosință un nou autoturism acesta are la dispoziție 90 de zile de la data pierderii dreptului
de proprietate/folosință pentru a declara noua stare de fapt. În caz contrar pierde dreptul de
a folosi locul de parcare atribuit, acesta fiind reatribuit altor solicitanți în condițiile
prezentului regulament.
(3) În cazul în care unul dintre membrii familiei ( prin familie se înțelege soț, soție,
fiu și fiică) are atribuit un loc de parcare și înstrăinează autoturismul, la cerere, acesta poate
fi atribuit direct, în aceleași condiții, altui membru al familiei care îndeplinește condițiile
prezentului regulament.
(4) În cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine liber și va fi atribuit cu
respectarea prevederilor prezentului Regulament.
Art.30 Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentul regulament de către
titularii autorizațiilor de parcare va fi efectuată de către direcția de specialitate din cadrul
Primăriei Sector 3, astfel:
a) După expirarea termenelor de plată conform art.27, alin.1
b) În perioadele fiecărui an pentru respectarea condițiilor prevăzute la art.4
Art.31 Direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3 va proceda la
modificarea evidențelor fiscale, în sensul încetării de la rolul fiscal a locului de parcare în
cazul în care nu sunt respectate condițiile art.27 și art.4 din prezentul regulament și fără a fi
necesară o înștiințare în acest sens.
CAPITOLUL 51
Obligațiile utilizatorilor locurilor de parcare

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

Art. 311 (1) Utilizatorii locurilor de parcare de reşedinţă au următoarele obligaţii:
Să aibă inspecția tehnică și RCA valabile;
Să elibereze locul de parcare de luni până vineri, în intervalul orar 10-14 pentru
salubrizarea mecanizată, potrivit programului care se va afișa de către operatorul de
salubritate, în caz contrar aplicându-se sancţiunile prevăzute în HCGMB nr.
124/2008;
Să mențină curățenia în locul de parcare atribuit;
Să nu întreprindă nici o acţiune cu scopul de a obţine venituri de la alţi utilizatori, ca
urmare a folosirii locului de parcare atribuit;
Să nu blocheze intrarea și ieșirea celorlalte mașini din parcaj;
Să nu execute amenajări sau construcții neautorizate în parcare;
Să asigure eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia necesităţii
efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul
în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă dest inaţie;
Să nu ocupe în mod abuziv locul de parcare de reşedinţă, fără achitarea taxei aferente;
Să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de
parcare ocupat, persoanelor împuternicite conform legii să efectueze controlul;
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j) În cazul în care intervin modificări în sensul că, utilizatorul își schimba autoturismul,
sau în cazul în care se modifică trasarea parcajului de reședință, utilizatorul are
obligația să solicite de îndată direcției de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3, o
nouă autorizație de parcare cu schimbările intervenite în termen de maxim 15 zile.
(2) În parcajele de reședință sunt interzise:
a) blocarea accesului în parcaj;
b) efectuarea de lucrări de reparații și întreținere a autovehiculului în perimetrul
parcajului;
c) amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare;
d) amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să
sugereze rezervarea locurilor de parcare;
e) ocuparea fără drept a unui loc de parcare legal atribuit.
(3) Nerespectarea obligațiilor, de către posesorii autorizațiilor de parcare, prevăzute în
prezentul regulament, se sancționează conform prevederilor HCGMB nr. 124/2008.
CAPITOLUL 6
Dispoziții finale
Art.32 Autorizațiile de parcare eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului
regulament rămân valabile, dacă utilizatorii îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul
regulament.
Art. 33 Locurile din parcările de reședință amenajate de Primăria Sector 3 care rămân
neatribuite în urma procedurii prevăzute de prezentul regulament vor fi aduse la cunoștința
publicului prin afișare la sediul Primăriei Sector și pe site-ul acesteia, precum și la avizierele
asociațiilor de proprietari.
Art. 331 Sumele încasate din tarifele aferente parcărilor de reşedinţă nu se mai
restituie, în cazul în care, după atribuirea unui loc de parcare şi eliberarea autorizației,
persoana renunţă la locul de parcare atribuit sau nu mai îndeplinește condițiile.
Art. 34 Prezentul Regulament intră în vigoare cu data întâi a lunii următoare aprobării
prin hotărâre de către Consiliului Local al Sectorului 3.
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