
HOTARIRE    235 din 26/10/2000 

PRIVIND PARCAREA VEHICULELOR GRELE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI 
BUCURESTI 

SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 216/2006 

EMITENT : C.G.M.B. 

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCURESTI 

HOTARARE 

privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiul Bucuresti 

  Avand in vedere Expunrea de motive a Primarului General si Raportul de 
specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii; 

 Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti; 

 In conformitate cu prevederile art.10 alin.1, lit.”a”, “b” si “c”, art.10 alin.2 din 
Decretul nr.328/1996, republicat, privind circulatia pe drumurile publice, si ale art.42 si 
75 alin.2, lit.”a”, “b” si “c” din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.328/1996 
pentru circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor 
in acest sector, republicat; 

 In temeiul art.20(2) lit.”g” si al art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind 
administratia publica locala, 

 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

HOTARASTE: 

 Art.1- Pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului rutier si pietonal, in scopul 
cresterii numarului de locuri de parcare pentru autoturisme si al gradului de confort al 
cetatenilor se interzice stationarea vehiculelor cu o masa totala autorizata mai mare de 
3,5 t pe drumurile publice si terenurile apartinand domeniului public sau privat ale 
municipiului Bucuresti. 



 Aceasta restrictie se excepteaza pe timpul efectuarii operatiunilor de 
incarcare/descarcare sau imbarcare/debarcare, conducatorii acestor vehicule avand 
obligatia sa respecte semnalizarea rutiera din zona. 

 Se interzice comercializarea de produse direct din aceste vehicule. 

 Interdictiile de la alin.1 nu sunt aplicabile autovehiculelor prevazute la art.75, 
alin.2, lit.”a”, “b” si “c” din regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.328/1996 privind 
circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea in acest sector, atunci 
cand se afla in actiuni de interventie sau in misiuni care impun urgenta. 

 Art.2- Parcarea vehiculelor cu masa totala autorizata mai mare de 3,5 t este 
permisa numai in autobazw sau in locuri speciale destinate acestui scop semnalizate 
prin indicatoare sau marcaje si avizate de catre Comisia Tehnica de Circulatie a 
Municipiului Bucuresti. 

 Art.3- Incalcarea dispozitiilor art.1 din prezenta hotarare constituie contraventie 
si se sanctioneaza cu amenda de la 400.000 la 500.000 lei. Pentru abateri repetate se 
poate aplica si masura blocarii sau ridicarii vehiculelor. 

 Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se efectueaza de catre ofiterii si 
subofiterii de politie, de Primarul General si de primarii sectoarelor, precum si de catre 
imputernicitii acestora. 

 Prevederile Legii nr.32/1968 modificata, referitoare la constatarea contraventiilor, 
aplicarea sanctiunii, plata si incasarea amenzilor, precum si caile de atac se aplica, 
deopotriva, si celor stabilite prin prezenta hotarare. 

 Art.4- Prevederile HCGMB nr.76/1997 privind parcarea vehiculelor grele pe 
teritoriul municipiului Buucresti isi inceteaza aplicabilitatea de la data aducerii la 
cunostiinta publica a prezentei hotarari. 
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