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Minuta ședință 

 

din data de 06.11.2020, ora 16.00 

 

la sediul ADP S1 

 

 

 

 La data de 06.10.2020, ora 16.00, la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1, a avut loc o 

întâlnire de lucru la care au participat următoarele persoane:  

 

 Diana Ilie – Inspector de Specialiate 

 Adina Năvală – Referent 

 Graziela Dumitru  Inspector de Specialitate 

 Andrei Ioan DIță – Șef Birou Parcări Publice 

 Dragoș Hărăbor – Inspector de Specialitate 

 Cosmin Horia Datcu – Inspector de Specialitate 

 Alin Vieru – Director General Adjunct 

 Cornel Bărbuț – consilier desemnat 

 Valentin Tudor – Inspector Drumuri 

Ionuț Tiberiu Caracote – Director Adjunct 

 

  

Domnul Cornel Bărbuț a făcut o scurtă prezentare autobiografică și a activității sale în domeniul 

telecomunicațiilor și a senzorilor de parcare la care a lucrat prin firma Vegacomp pe care o deține. În 

această prezentare, domnia sa și-a manifestat preocuparea pe are o are în domeniul parcărilor și în special a 

senzorilor de parcare. De asemenea, domnul Cornel Bărbuț a mai precizat că, fiind apropiat de familie, 

doamna primar Clotilde Armand l-a desemnat să se implice în activitatea Administrației Domeniului Public 

Sector 1 în calitate de reprezentant al dânsei. În continuare, domnul Cornel Bărbuț a mai menționat că în  
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USR există o echipă suport de 17 oameni dedicată domeniului de parking care lucrează de 4 ani pentru 

parcările din Sectorul 1, la această echipă aderând și alte persoane interesate de acest subiect, deoarece ei 

văd un foarte mare interes, important fiind cât de repede se vor concretiza lucrurile, dar că va mai fi o 

perioadă până când va intra la ADP Sector 1. În expunerea activității sale, domnul Cornel Bărbuț a mai 

spus că în ultimii5 ani a lucrat în zona de parcărilor, realizând primul proiect de Smart City în Sectorul 4 

prin montarea de 126 de senzori de parcare produși de dânsul. De asemenea, domnul Cornel Bărbuț a mai 

dezvoltat sistemul de senzori de parcare inclusiv pentru orașul Alba Iulia. Pentru următorii 4 ani, din cele 3 

proiecte pe care le are, domnul Cornel Bărbuț ar vrea să implementeze sistemul de senzori de parcare 

pentru Sectoul 1. Până când va intra la ADP Sectorul 1, domnul Cornel Bărbuț a propus să se lucreze 

împreună cu dânsul.  

 După această introducere, domnul Cornel Bărbuț a solicitat fiecărui participant să se prezinte și să 

facă o scurtă descriere a funcției și activității în cadrul ADP Sector 1.  

 Din discuțiile ulterioare, la care au mai intervenit domnii Ionuț Tiberiu Caracote, Andrei Diță, Alin 

Vieru, s-a făcut referire la parcarea de la Piața 1 Maie care domnul Cornel Bărbuț s-a arătat interesat și pe 

care ar fi dorit s-o vadă ca să știe ce se poate face acolo.  

 S-a mai discutat pe marginea situațiilor juridice a unor terenuri din Sectorul 1 pe care s-ar putea 

amenaja spații de parcare. 

 Domnul Luchian Diaconescu a răspuns la întrebările domnului Cornel Bărbuț cu privire la numărul 

de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități, precum și la volumul de solicitări ale acestor 

persoane.  

 În expunerea doamnei Adina Năvală a modalității de întocmire a formalităților de alocare prin 

închiriere a locurilor de prcare de reședință, domnul Cornel Bărbuț a intervenit spunând ca de la 1 ianuarie 

2021 locurile de parcare de reședință să se aloce doar prin aplicația online.  

 Domnul Cornel Bărbuț va trimite în cursul lunii noiembrie draftul Regulamentul Parcărilor Publice 

Sector 1 pe care îl va pune și în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Sectorului 1. 

 Domnul Cornel Bărbuț și-a mai exprimat dorința de a fi preluate cât mai repede parcările de la 

complexul Minerva (Bucureștii Noi), Piața 1 Mai și Piața Amzei, precum și amenajarea urgentă a 

parcărilor subterane de la Piața Dorobanți (din proximitatea parcului George Călinescu), Șos. Kiseleff (din 

proximitatea Școlii Gimnaziale Heliade Rădulescu) și Piața Charles de Gaulle.  

 În contextul unei discuții cu privire la solicitările telefonice lae cetățenilor, domnul Cornel Bărbuț a 

propus instalarea unui robot telefonic cu răspunsuri prestabilite.  
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În continuare, domnul Cornel Bărbuț a mai propus amenajarea unor parcări pentru biciclete, parcări de tip 

kiss&drive și a solicitat o situație a garajelor de pe domeniul public al Sectorului 1. De asemenea, domnul 

Cornel Bărbuț a propus creșterea veniturilr la bugetul Sectorului 1 prin aplicarea unor amenzi pentru 

ocuparea abuzivă a locurilor de parcare de reședință.  

 În vederea îmbunătățirii activității din domeniul parcărilor, domnul Cornel Bărbuț a propus 

înființarea unui “hub” de parcări prin cooptarea stuenilor de la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu și a 

celor de la Facultatea de Transporturi București.  

 Domnul Andrei Diță a prezentat situația sesizărilor cu privire la amenajarea și alocarea locurilor de 

parcare de străzile cu sens unic din cartierele Bucureștii Noi și Chitila, domnul Cornel Bărbuț intervenind 

cu solicitarea de a nu mai fi alocate aceste locuri de parcare către cetățeni, cu observația că dezvoltatorii 

imobiliari ar fi trebuit să aibă prevăzute în autorizațiile de construire obligativitatea de a asigura locuri de 

parcare pentru beneficiari. În acest sens, domnul Cornel Bărbuț a solicitat celor prezenți situația 

dezvoltatorilor imobiliari din cartierele Bucureștii Noi – Chitila în vederea creării unei imagini de 

ansamblu. 

 Ultima temă abordată în această ședință a fost modalitatea de a introduce telemunca în activitatea 

Biroului Parcări Publice Sector 1.  
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