
 

Informatii privind ABONAMENTELE DESTINATE PERSOANELOR FIZICE RIVERANE: 
 
 
Conform prevederilor Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucuresti, aprobata prin HCGMB 
nr. 124/2008 si a celor din Regulamentul serviciului public de administrare a parcajelor apartinand 
domeniului public sau privat al Municipiului Bucuresti (anexa la HCGMB nr. 95/2018), se poate incheia 
un abonament pentru persoanele fizice riverane, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 
 

• Posesorul autovehiculului are domiciliul sau resedinta intr-un imobil aflat pe strada unde este 
amenajat parcajul sau pe strazile alaturate; in acest sens, solicitantul va prezenta actul de 
identitate. 

• Autovehiculul utilizat de catre riveran este inregistrat oficial pe numele acestuia; solicitantul va 

prezenta certificatul de inmatriculare al autovehiculului. 

• Solicitantul nu detine garaje sau alte spatii de parcare pe domeniul public pentru acelasi 
autovehicul; in acest sens, se va completa o declaratie pe propria raspundere. 

 
Cazuri particulare: 
 
➢ In situatia in care solicitantul locuieste cu chirie, acesta poate beneficia de statutul de riveran, 

in dauna proprietarului. In acest sens, se va prezenta actul de identitate cu viza de resedinta sau 

un contract de inchiriere a imobilului unde locuieste, inregistrat la administratia financiara si 

certificatul de inmatriculare al autovehiculului. 

 
➢ In cazul in care autovehiculul nu este inmatriculat pe numele solicitantului, este necasara 

prezentare unui document care sa dovedeasca ca acesta este utilizatorul exclusiv al 
autovehiculului. 

 
➢ In cazul in care solicitantul este administratorul unei societati comerciale al carui sediu social 

coincide cu domiciliul sau resedinta administratorului si autoturismul este inmatriculat pe 
numele societatii, se poate incheia un contract de riveran. In aceasta situatie se vor prezenta: 
actul de identitate al solicitantului, certificatul de inmatriculare al autovehiculului si un certificat 
constatator de tip informativ, emis de ONRC, nu mai vechi de 30 de zile de la data solicitarii. 

 
 
Solicitarea si documentele aferente se vor transmite scanate la adresa de e-mail: comercial@cmpb.  
 
 


