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2.2.4 Situația locurilor de parcare 

În prezent în oraș sunt amenajate 1.484 de locuri de parcare în total dintre care 624 locuri de parcare în 

regim public (242 locuri de parcare gratuite în regim public și 382 de locuri de parcare în regim public în 

administrarea SC Transport Urban SRL) și 860 de locuri de parcare rezidențiale. Cele 624 locuri de 

parcări publice sunt repartizate astfel: 

 parcare publică Strada Cuza Vodă: 55 locuri de parcare; (administrată de către TUS) 

 parcare publică Drum Nou Cota 1400 și Aleea Telegondolei: 62 locuri de parcare (administrată 

de către TUS) 

 parcare publică Strada Furnica intersecție cu Strada Săniușului și Aleea Sfânta Ana: 22 locuri de 

parcare; (administrată de către TUS) 

 parcare publică Piața Democrației (în fața gării Sinaia): 70 locuri de parcare; (administrată de 

către TUS) 

 parcare publică Aleea Carmen Sylva (în spatele Mănăstirii Sinaia): 31 locuri de parcare; 

(administrată de către TUS); 

 parcare publică Strada Avram Iancu: 14 locuri de parcare 

 parcare publică Calea Codrului: 28 locuri de parcare 

 parcare publică Strada Cuza Vodă: 82 locuri de parcare (66 dintre ele administrate de către TUS) 

 parcare publică Aleea Peleșului: 30 de locuri de parcare; (administrată de către TUS) 

 parcare publică B-dul Carol I(în fața Școlii George Enescu): 4 locuri de parcare; 

 parcare publică B-dul Ferdinand: 73 locuri de parcare; 

 parcare publică Strada Octavian Goga: 93 locuri de parcare; 

 parcare publică B-dul Republicii: 32 locuri de parcare. 

 Parcare publică Piața Unirii: 16 locuri de parcare. 

 Parcare publică Str. Mănăstirii: 12 locuri de parcare 

Tarifele practicate în parcările de pe raza orașului Sinaia administrate de TUS sunt următoarele: 

 Parcarea Drum Nou Cota 1400 si Aleea Telegondolei: 

 5 lei / oră / autoturism 

 Parcarea Avram Iancu, Str. Furnica, Cuza Vodă, Piața Democrației: 

 3 lei / oră / autoturisme; 

 

 15 lei / zi / autoturism pentru autoturisme în toate parcările; 

 75 lei/ zi pentru autobuze și autocare; 

 Abonament în valoare de 150 lei/ an/ pentru rezidenții sinăieni 

 Abonament în valoare de 30 lei/ luna/ autoturism /max. 2 ore pe zi / parcare, pentru 

persoane fizice 

 Abonament în valoare de 50 lei / luna/ autoturism pentru persoane fizice nerezidente 

 Abonament în valoare de 120 lei/luna/ autoturism pentru persoane juridice. 

















































































 

















































































 

















































































































 



































 











 


