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HOTARIRE 114 din 21/07/2004
PRIVIND INTERZICEREA CIRCULATIEI VEHICULELOR IN PARCURILE SI GRADINILE
PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
EMITENT : C.G.M.B.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
H O TARAR E
privind interzicerea circulatiei vehiculelor in parcurile
si gradinile publice din municipiul Bucuresti
Avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Inspectie si Control
General precum si Expunerea de motive a Primarului General;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al
Municipiului Bucuresti;
Tinand cont de prevederile art. 61 litera “f” din Legea mediului nr. 137/1995
cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 113 alin.(1) litera “c” si “d” din Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
In temeiul art. 38 alin. (2) litera “r” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala,
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
H O T A R A S T E:
Art. 1: In parcurile si gradinile publice din municipiul Bucuresti se interzice
accesul tuturor autovehiculelor, motocicletelor, a altor mijloace de transport
motorizate, a utilajelor, precum si a vehiculelor cu tractiune animala.
Art. 2: Se excepteaza de la prevederile articolului 1:
a) autovehiculele aflate in misiune apartinand salvarii, Ministerului Administratiei si
Internelor, Ministerului Public, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului
Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si Corpului Gardienilor
Publici si Pompieri;
b) autovehiculele apartinand administratorilor parcurilor, lacurilor si gradinilor
publice;
c) autovehiculelor destinate interventiilor la retele edilitare;
d) autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 3,5 tone destinate
aprovizionarii punctelor comerciale din incinta parcurilor si gradinilor publice,
intre orele 24.00 – 07.00, numai pe baza autorizatiei de acces.
Art. 3: Autorizatiile de acces prevazute la art. 2 lit.“d” se elibereaza de catre
Directia de transport si siguranta circulatiei din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti, cu avizul administratorilor parcurilor si gradinilor publice, cu plata unei

taxe. Taxa va fi perceputa pentru fiecare parc sau gradina publica si pentru fiecare
autovehicul.
Taxa perceputa este de 100.000/zi sau de 1.500.000/luna. Plata taxei se va face
la casieria Primariei Municipiului Bucuresti.
Sumele incasate se fac venit la bugetul Consiliului General al Municipiului
Bucuresti.
Taxa va fi actualizata anual prin grija Directiei Buget din Primaria
Municipiului Bucuresti.
Art. 4: Administratorii parcurilor si gradinilor publice vor instala cu avizul
Comisiei Tehnice de circulatie a municipiului Bucuresti, semnalizarea rutiera de
interzicere a accesului autovehiculelor conforma cu art.1 si art.2 lit.“d”.
Art. 5: Incalcarea prevederilor prezentei hotarari constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 la 50.000.000 lei.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta
hotarare se face de catre Primarul general, primarii sectoarelor si imputerniciti ai
acestora.
Art. 6: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2004.
Art. 7: Primarul General al Municipiului Bucuresti, primarii sectoarelor,
gardienii publici, precum si persoanele fizice si juridice vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art. 8: Orice alta prevedere contrara prezentei hotarari se abroga.
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti din data de 21.07.2004.
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