


PROIECT: ZONĂ PIETONALĂ ALEEA MIHAI EMINESCU

Regulament privind reglementarea                  

circulației autovehiculelor pe Aleea Mihai 

Eminescu, aprobat prin H.C.L. 496/2022

Instituirea zonei pietonale pe Aleea Mihai

Eminescu, prin montarea sistemului de acces

controlat, cu piloni mobili în zona:

- stadionului Municipal Sibiu

- terenului secundar de minifotbal

- de agrement

- locului de joacă

are ca scop:

- punerea în valoare a zonei

- facilitarea desfășurării activităților sportive

- petrecerea timpului liber și asigurarea

circulației pietonale, de către cetățeni în

condiții de siguranță



Acces pe Aleea Mihai Eminescu 

dinspre str. Școala de Înot

Acces pe Aleea Mihai Eminescu 

dinspre str. Titu Maiorescu



Sistemul de închirieri biciclete în regim self-service

este o modalitate de transport alternativ

implementată de către Primăria Municipiului Sibiu 

și administrată de S.P.A.D.P.P.:

- scopul: facilitarea deplasării prin oraș într-un 

mod sustenabil, distractiv și sănătos!

- accesibil utilizatorilor: din data de 29.04.2022

- perioadă activitate: 29.04.2022 – 12.12.2022

PROIECT: SIBIU BIKE CITY

Regulament pentru utilizarea sistemului automat de 

închirieri biciclete în regim self-service Sibiu BikeCity

aprobat prin H.C.L. 128/2022



Întregul sistem Sibiu Bike City cuprinde:

540 biciclete

8 triciclete pentru seniori4 triciclete pentru persoane cu handicap

10 stații pentru depanare biciclete

49 de stații pentru inchirieri biciclete

(în 45 locații)

1 autoutilitară și 1 remorcă, pentru transport biciclete 

cu capacitate de încărcare totală de 20 biciclete

42 rastele cu capacitate

totală pentru parcarea a 

210 biciclete

(în 21 locații)



Raport activitate închirieri biciclete Sibiu Bike City – 2022

2. Site _ 

bikecity.sibiu.ro:

Modalitate de închirieri biciclete și de informare:

1. Aplicație_

PBSC 

35%

17%11%

12%

15%

8%

2%

Timp total de utilizare 

biciclete 

173.935 ore  
0-15 minute

15-30 minute

30-45 minute

45-60 minute

1-2 h

2-5 h

> 5 h

22%

78%

Total închirieri biciclete

69.800 curse

Utilizatori cu

abonamente

15.179

Utilizatori

ocazionali  54.621



PROIECT: PARCARE SUPRAETAJATĂ HIPODROM III

Parcarea realizată de către Primăria Municipiul Sibiu 

și administrată de S.P.A.D.P.P.:

Caracteristici:

* realizată pe 6 nivele: subsol, parter, 3 etaje și terasă

* capacitate:

- 319 locuri pentru autovehicule

- 22 locuri pentru motociclete

- 33 locuri pentru biciclete

* 8 locuri pentru încărcare vehicule electrice

* acoperiș cu zonă verde

* prevăzut cu două lifturi interioare

* grupuri sanitare

Regulament de organizare și funcționare a                      

parcării publice supraetajate din Municipiul Sibiu,               

cartier Hipodrom III – zona Bulevardul Mihai Viteazu, 

aprobat prin HCL 425 / 2022



Accesibilă utilizatorilor: din data de 05.03.2022

Gratuit: în perioada 05.03.2022 – 30.11.2022

Contracost: din data de 01.12.2022

Locurile de parcare rezervate pentru locatarii care s-au 

încadrat în criteriile de eligibilitate conform regulamentului,           

au fost ocupate în totalitate, începând cu data de 01.12.2022

Locurile de parcare pentru vizitatori, situate la parter si terasă:

- 97 locuri auto

- 8 locuri pentru încărcarea autovehiculelor electrice

- 7 moto

sunt disponibile contracost: tarif / oră sau abonament / lună



Digitalizarea serviciilor în noua platformă SALT (E-ADMINISTRAȚIE pe site-ul sibiu.ro) :

- integrarea tuturor cererilor pentru abonamente, acces auto în zona pietonală,

ocupare temporară a domeniului public

- realizarea unui nou mijloc de plată a taxei de parcare, de pe calculator, prin intermediul

plății online cu card bancar.



RAPORT PRIVIND PLATĂ PARCĂRILOR RAPORTATE LA:

- surse venituri

- mijloace de plată disponibile

- modalități de plată alese de utilizatori



RAPORT PRIVIND UTILIZAREA 

APLICAȚIEI PARCARE SIBIU



înainte după

Continuarea eliberării domeniului public, pentru realizare și asigurare 

locuri de parcare:

- demolare garaje

- ridicare auto abandonate

RAPORT AUTO ABANDONATE 2022 – la data de 09.01.2023:

- 797 somații emise

- 552 ridicate de proprietari ca urmare a somațiilor emise           

sau aduse în stare de circulație

- 32 ridicate de SPADPP

- 76 valorificate ca deșeuri de fier vechi la societăți autorizate 

pentru colectare deșeuri

- 137 în lucru

RAPORT GARAJE 2022

- S-au demolat 190 de garaje din 

zonele Calea Dumbrăvii,           

Aleea Șelimbăr, str. Muncel,                

str. Oțelarilor, str. Rusciorului, 

Urmează continuarea procedurilor de 

eliberare pentru celelalte garaje și 

copertine, care se mai află în prezent 

pe domeniul public



Date de contact:

Sediu: Sibiu, Piața Mică, nr. 22 

(cod poștal 550182)

Tel. Fax:004 0269 / 213302

E-mail: dompub@sibiu.ro

Site: spadpp.sibiu.ro

mailto:dompub@sibiu.ro

