
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              - PROIECT -     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
 

HOTĂRÂRE 

privind înființarea de locuri de parcare pentru biciclete în unitățile de învățământ 

administrate de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului  București, la 

sediul Primăriei Sectorului 2 și al instituțiilor din subordinea  Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului  București 
 

Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 2 

privind  necesitatea înființării locurilor de parcare pentru biciclete în unitățile de 

învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului  

București și la sediul Primăriei Sectorului 2 și al instituțiilor din subordinea  

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului  București; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit.b) din 

Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Începând  cu data adoptării prezentei hotărâri  vor demara procedurile 

pentru înființarea de locuri de parcare pentru biciclete în toate unitățile de învățământ 

administrate de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, la 

sediul Primăriei Sectorului 2 și al instituțiilor din subordinea  Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului  București.  

. 

Art. 2 (1) Este permisă parcarea gratuită a bicicletelor în locurile prevăzute a fi 

înființate prin această hotărâre.  

(2) Parcarea bicicletelor va fi permisă: angajaților instituțiilor respective, 

elevilor care își desfășoară cursurile în cadrul unităților de învățământ, cât 

și cetățenilor care au de rezolvat diverse probleme la instituțiile care fac 

obiectul prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Administrația Domeniului Public Sector 2 și Aparatul de specialitate al 

Primarului Sector 2, de comun acord cu administratorii instituțiilor care fac obiectul 

prezentei hotărâri, vor  identifica zonele din proximitatea instituțiilor sau din incinta 

instituțiilor unde urmează a fi amenajate locuri de parcare pentru biciclete. 

 



Art. 4 Administrația Domeniului Public Sector 2 va face toate demersurile 

necesare în vederea amenajării respectivelor locuri de parcare, într-un termen de cel 

mult șase luni de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 

București 

 

 

 

consilier local Bughiu Iolanda Luminița 

 

consilier local Popescu Lenuța 

 

consilier local Cristina Neagu 

 

consilier local Adrian Alexandru 

 

viceprimar Dan Cristian-Popescu 

 

 

AVIZAT, 
Conform art.117, lit. a)   din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                           

 

      Elena NIȚĂ 

 

SECRETAR, 
 

 

 

 

    Nr.:    ...... 

    Data:   .........................2016 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al 

Sectorului 2 din data de ............................2016. 



EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Transportul alternativ este definit ca: orice mijloc de transport ce implica 

diminuarea utilizarii de benzina si motorina. Se refera de regula la orice mijloc de 

transport în afara masinilor personale ce utilizeaza combustibili conventionali. 

 

Sistemele durabile de transport au o contributie benefica asupra sustenabilitatii 

sociale, economice si ecologice, a comunitatilor pe care le deservesc. Aceasta 

îmbunatatire a calitatii vietii urbane poate fi obtinuta prin implementarea unui Plan de 

Mobilitate Urbana Durabila, care în multe cazuri ar presupune o regândire serioasa a 

mediului si a planificarii urbane. Planul de Mobilitate Urbana Durabila este un set de 

actiuni orientate catre introducerea unor forme mai sustenabile de calatorie, cum ar fi 

mersul pe jos, mersul cu bicicleta si transportul public dintr-un oras, adica mijloacele 

de transport compatibile cu cresterea economica, coeziunea sociala si protectia 

mediului, asigurând astfel o calitate mai buna a vietii pentru cetateni. 

 

Mersul pe bicicleta are un rol major in orice Plan de Transport Urban Durabil. 

Acesta ajuta la reducerea congestionarii traficului, poluarea sonora si emisiile de 

particule solide care conduc la incalzirea globala. Din calatoriile cu masina, 23% din 

calatoriile cu masina sunt mai mici de 3 km, o distanta care poate fi parcursa usor cu 

bicicleta in mai putin de 15 minute. Daca vom alege acest mijloc de transport vom avea 

o crestere a responsabilitatii si constientizarii asupra degradarii mediului inconjurator. 

De asemenea, unul dintre avantajele principale este economisirea resurselor financiare 

si a spatiului urban. Intr-un timp relativ scurt vom avea o populatie activa si implicit 

mai sanatoasa, iar timpul mai scurt, petrecut in trafic, inseamna un timp in plus alaturi 

de familie si de lucrurile care ne fac placere. Pe de alta parte, exista bariere care 

impiedica dezvoltarea acestui tip de transport: lipsa locurilor de parcare pentru 

biciclete. 

 

 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al 

Sectorului 2 infiintarea de locuri de parcare pentru biciclete în toate unitățile de 

învățământ de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului  București, la sediul 

Primăriei Sectorului 2 și la sediile instituțiilor din subordinea  Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului  București.  

În acest sens, Administrația Domeniului Public Sector 2 și Aparatul de 

specialitate al Primarului Sector 2, de comun acord cu administratorii instituțiilor care 

fac obiectul prezentei propuneri, vor identifica zonele din proximitatea instituțiilor care 

fac obiectul acestui proiect de hotărâre sau din incinta acestora instituții unde vor putea 

fi amenajate locuri de parcare pentru biciclete. 

Potrivit normelor europene, suprafata care revine fiecarei biciclete, inclusiv 

suprafata de miscare, este de 60 x 250 cm. 

Va fi amenajat câte un loc de parcare pentru biciclete pentru fiecare 35 de metri 

patrati arie utila a fiecărei instituții care face obiectul acestei propuneri  . 



Administrația Domeniului Public Sector 2 va face toate demersurile necesare în 

vederea amenajării respectivelor locuri de parcare. 

 

Bughiu Iolanda Luminița 

Popescu Lenuța 

Cristina Neagu 

Adrian Alexandru  

Dan-Cristian Popescu 

 


