
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                               AVIZEAZĂ 
S.T.: 205/17.04.2018                                                                                     pentru legalitate 

                                                                                                             Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                Demirel Spiridon  

 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la împuternicirea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 prin director general,  

în vederea realizării proiectului ”Sistem de supraveghere și monitorizare video 
 pentru siguranța cetățenilor Sectorului 6” 

 

 
 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 5 ale Consiliului 

Local al Sectorului 6; 
Ţinând seama de: 

- Referatul nr. A 4934/15.03.2018; 
- Prevederile art. 6 lit. a), b) și h), precum și art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 155/2010 a 
Poliției Locale, republicată;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a), ale art. 45 alin. (2) lit. a) 
și ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă demararea proiectului “Supraveghere și monitorizare video pentru 
siguranța cetățenilor sectorului 6”. 

Art. 2. Se împuternicește Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, prin Director 
General Cezar Iulian Marinescu, să demareze toate procedurile legale în vederea realizării 
proiectului “Sistem de supraveghere și monitorizare video pentru siguranța cetățenilor 
Sectorului 6”, să efectueze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, să achiziționeze și să 
implementeze un sistem care să acopere în principal, zonele de interes aflate pe domeniul public 
al Sectorului 6, să obțină autorizațiile necesare și să semneze contractile aferente.  
          Art. 3. Proiectul ”Sistem de supraveghere și monitorizare video pentru siguranța 
cetățenilor Sectorului 6” se va finanța din fonduri de la bugetul local și alte fonduri legal 
constituite. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie 
Locală Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 
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RAPORT SPECIALITATE 
cu privire la realizarea unuisistem de supraveghere și  monitorizare video pentru siguranța 

cetățenilor Sectorului 6 

 

 

  
Datele statistice evidențiază faptul că zona de competență teritorială a Direcției Generale 

de Poliție Locală Sector 6 are o suprafață de 37 kilometri pătrați (3.690 de hectare), cu o 
populație care însumează aproximativ 400.000 de locuitori, situând astfel Sectorul 6 pe poziția 
secundă în rândul subunităților administrativ-teritoriale ale Municipiului București, din punctul 
de vedere al suprafeței, cât și al numărului de locuitori. 

Planul de ordine și siguranță publică de la nivelul Sectorului 6  are ca obiective 
fundamentale creșterea siguranței cetățenilor, prevenirea și combaterea faptelor contravenționale 
și infracționale, în acest context, poliția locală luând măsuri de prevenire a comiterii de fapte 
antisociale în obiective, medii și locuri de interes operativ, pentru înlăturarea  unor stări de 
potențial pericol, precum și de a proteja comunitatea față de acțiunile de vandalizare sau 
distrugere. 

Principale zone de interes aflate pe domeniul public al sectorului 6 sunt reprezentate de 
arealul pe o suprafață de aproximativ 500 m a următoarelor obiective: 

- Unități de învățământ; 
- Instituții subordonate Consiliului Local al Sectorului 6; 
- Instituții de cult; 
- Parcuri; 
- Locuri de joacă; 
- Spații de recreere amenajate pe domeniul public în proximitatea imobilelor și în alte 

locuri; 
- Piețe agroalimentare; 
- Alte locuri publice cu grad ridicat de infracționalitate. 

 
În vederea îndeplinirii obiectivelor din  planul de ordine și siguranță publică, 

oportunitatearealizării unui  sistem de  supraveghere șimonitorizarevideo reprezintă o soluție 
optimă având drept obiectiv creşterea siguranţei cetățeanului şi prevenirea infracționalității în 
Sectorul 6. 

Un sistem video performant, coroborat cu mijloace de asigurare, avertizare și alarmare, care 
să funcționeze în perimetrele stabilite, compensează lipsa elementelor de serviciu din teren și 
crește eficiența acțiunilor întreprinse de Direcția Generală de Poliție Locale Sector 6, realizându-
se totodată și o reducere a costurilor operaționale,fapt care duce la optimizarea utilizării 
bugetului instituției.De asemenea, din analiza situației operative, s-a apreciat aportul sistemului 
video deja existent, la apărarea domeniului public și privat, intervenția rapidă  în situație de 
urgență, asigurând astfel eficientizarea activității polițiștilor locali. 



Având în vedere că zonele de interes public care urmează a fi monitorizate video se află în 
administrarea Consiliului Local Sector 6, care-și exercită atribuțiile prin instituțiile publice 
subordonate ce au ca atribuții administrarea domeniului public, solicităm Consiliului Local  
 
 
Sector 6, împuternicirea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 pentru realizarea acestei 
investiții publice. 
 Astfel, ținând cont de particularitățile acestei investiții publice, cheltuială finanțată din 
fonduri de la bugetul local și alte fonduri constituite legal, precum și necesitatea și oportunitatea 
realizării acesteia, solicităm supunerea spre aprobarea Consiliului Local Sector 6 a  proiectului 
de hotărâre cu privire la împuternicirea Direcției Generală de Poliție Locală Sector 6 prin 
director general, în vederea realizării proiectului ”Sistem de supraveghere și  monitorizare 

video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 6”. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Văzând Raportul de specialitate, întocmit de către Directorul General al 
Direcţiei Generale de Poliție Locală, consider oportună demararea unui proiect 
„Sistem de supraveghere și monitorizare video pentru siguranța cetățenilor 
Sectorului 6”, din următoarele considerente: la nivelul Sectorului 6, una din 
prioritățile principale căreia îi acordăm o atenție deosebită este protejarea 
populației față de comiterea de contravenții și infracțiuni, a zonelor de interes, 
precum și prevenirea distrugerii bunurilor de interes public. O monitorizare video 
a zonelor de interes aflate pe domeniul public al Sectorului 6 vine în sprijinul 
activității Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, care are ca obiectiv 
asigurarea ordinii şi liniştii publice, paza şi protecţia obiectivelor și bunurilor de 
interes public. 

Din analiza datelor prezentate de rapoartele de activitate ale Poliției Locale 
Sector 6 se constată că infracțiunile și contravențiile stradale care au un impact 
negativ asupra climatului de siguranță în rândul cetățenilor, au avut un curs 
ascendent în ultimii ani, astfel încât se impune implementarea unui sistem de 
monitorizare video pentru siguranța cetățenilor sectorului 6, care să acopere în 
principal zonele de interes aflate pe domeniul public al Sectorului 6. 

Realizarea unui sistem video performant de monitorizare, coroborat cu 
mijloace de asigurare, avertizare și alarmare, care să funcționeze în perimetrele 
stabilite, va contribui la siguranța și creşterea calităţii vieţii locuitorilor     
sectorului 6 și va permite eficientizarea activității polițiștilor locali prin intervenție 
rapidă în situații de urgență. 
 În acest sens, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre cu privire la împuternicirea Direcției Generale 
de Poliție Locală Sector 6, prin director general, în vederea realizării proiectului  
”Sistem de supraveghere și monitorizare video pentru siguranța cetățenilor 
Sectorului 6”. 
 
 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu  

 

 


