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RAPORT DE SPECIALITATE

Una din principalele priorităti ale Primăriei Sectorului 6 este rezolvarea
eficientă a problemei parcărilor în zonele din jurul ansamblurilor de locuinţe.
Sistemele de parcare inteligentă supraterană reprezintă o soluţie, în acest
sens fiind în curs de desfăşurare programul multianual de investiţii pentru
implementarea sistemului de parcări inteligente supraterane pe raza teritorială a
sectorului 6.
Astfel, având în vedere contextul economic actual, considerăm că
persoanele pensionate, indiferent de vârstă şi de categoria pensiei, trebuie să
beneficieze de măsuri de protecţie socială, în sensul facilitării accesului la
contractarea unui loc de parcare în parcarea supraterană ,,SMART
PARKING,, ,prin reducerea cuantumului taxei cu 30%, pentru această categorie
de contribuabili.
Având în vedere dispoziţiile art. 81 alin. (2) lit. n din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, propunem spre analiză si aprobare
Consiliului ocal al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea H.C.L sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire
a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru
parcările supraterane SMART PARKING.
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HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind
aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de
închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate al Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6;
Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Locului Sector 6 nr. 167/2009
privind aprobarea Programului multianual de investiţii pentru ,,Implementarea a 200
sisteme parcări inteligente verticale” şi a Hotărârii Consiliului Locului Sector 6 nr.
192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum
şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. În Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea
modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a
unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING, după Art. 2, se introduce Art.
21 având următorul cuprins:
,,Art. 21. Preţul pentru un loc închiriat se reduce cu 30% pentru pensionari,
indiferent de vârstă şi de categoria pensiei”.
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009
rămân neschimbate.
Art. 3. Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare
Urbană Sector 6 şi Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioana Mihaela Neacşu
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de Specialitate întocmit de Serviciul Public pentru Finanţe Publice
Locale Sector 6 se propune reducerea cuantumului taxei cu 30% pentru un loc de
parcare în parcările supraterane SMART PARKING pentru pensionari .
O astfel de reglementare reprezintă o măsură de protecţie socială ce vine în
sprijinul pensionarilor, facilitându-le accesul la închirierea unui astfel de loc de parcare.
Apreciind ca oportun Raportul de Specilaitate întocmit de Serviciul Public pentru
Finanţe Publice Locale sector 6, în temeiul dispoziţiilor art. 81, alin. 2, lit. n), din Legea
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre pentru
completarea H.C.L. Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a
contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările
supraterane SMART PARKING.
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