MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46

HOT{RÂRE
privind blocarea/ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor/remorcilor
staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6
precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de
specialitate al Poliţiei Comunitare Sector 6, Protocolul de Colaborare încheiat între Primăria
Sector 6 şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, înregistrat la Primăria Sector
6 sub nr. 181 din 18.12.2007 şi la D.G.P.M.B. sub nr. 109189/13.12.2007;
Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;
În baza prevederilor art. 23 alin. 2 lit. “a, b, c” din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului
nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local.
Ţinând seama de prevederile art. 64 coroborat cu art. 97 lit. d) şi art. 72 alin. 7 din
O.U.G. nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice modificată şi actualizată, H.G.
147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau
remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice, O.G. nr. 2/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, privind regimul juridic al contravenţiilor, HCGMB nr. 216/2006
privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. nr.
124/2008 privind strategia de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti şi a dispozitiei nr.
508/14.04.2009 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Legii nr. 421/2002 privind
regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului
public sau privat al statului ori al unităţilor administrative-teritoriale, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă studiul de oportunitate privind activitatea de blocare/ridicare,
transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor/remorcilor staţionate neregulamentar pe
partea carosabilă a drumurilor publice precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza
teritorială a Sectorului 6, cu excepţia locurilor de parcare închiriate legal, conform
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind blocarea/ridicarea, transportul,
depozitarea şi eliberarea vehiculelor/remorcilor staţionate neregulamentar pe partea
carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe domeniul public şi privat de

pe raza teritorială a Sectorului 6 (Anexa nr. 2), Caietul de Sarcini (Anexa nr. 3), anexe
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de
Poliţie Comunitară Sector 6 să organizeze în numele Consiliului Local Sector 6 licitaţia
publică pentru desemnarea operatorului autorizat să desfăşoare activităţile prevăzute la
Art. 1 să elaboreze documentaţiile aferente organizării licitaţiei publice, precum şi să
semneze, în numele Consiliului Local Sector 6 contractul de servicii cu persoana
juridică română sau străină care va fi desemnată.
Art. 4. Paza spaţiilor de depozitare a vehiculelor/remorcilor supuse
blocării/ridicării, transportului şi depozitării va fi asigurată de către Direcţia Generală de
Poliţie Comunitară Sector 6.
Art. 5. Sumele încasate drept redevenţă pentru serviciile prestate de către
operatorul autorizat, în procent de minim 10%, se constituie ca venit la bugetul
Consiliulului Local cu destinaţie exclusivă pentru sporirea numărului de locuri de
parcare de pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 6.
Art. 6. Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abrogă la data semnării
contractului de concesiune de servicii.
Art. 7. (1). Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie
Comunitară Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri în colaborare
cu Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada de Poliţie Rutieră .
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate

George Claudiu Angliţoiu

Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
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EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de
Poliţie Comunitară Sector 6 prin care se solicită constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor privind staţionarea neregulamentară a vehiculelor/remorcilor,
blocarea/ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor/remorcilor
staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din sectorul 6 şi pe
domeniul public şi privat de pe raza teritorială a sectorului 6.
În urma controalelor efectuate pe teren de către serviciile de specialitate şi a
numeroaselor sesizări primite din partea cetăţenilor cu privire la traficul anevoios de pe
arterele de circulaţie de pe raza sectorului 6, la situaţii de indisciplină a posesorilor de
autovehicule care, prin parcarea maşinilor, dezorganizată şi în spaţii nepermise,
obstrucţionează traficul rutier, reducând fluiditatea acestuia, blocând accesul în
instituţii, deplasarea mijloacelor de transport în comun în bune condiţii, a maşinilor de
salvare, pompieri sau de ridicare a reziduurilor menajere, s-a constatat necesitatea
soluţionării acestor probleme într-un cadru legal.
Indisciplina din trafic şi nerespectarea legislaţiei din domeniu împiedică circulaţia
pietonilor pe trotuare, duce la ocuparea abuzivă a domeniului public de pe raza
teritorială a sectorului 6, împiedică chiar şi accesul în parcările special amenajate.
Considerăm că această solicitare este întemeiată deoarece frecvenţa comiterii
acestor fapte cât şi impactul lor social este destul de mare la nivelul Sectorului 6.
Fapt pentru care supun spre dezbatere şi aprobare plenului consiliului local,
prezentul proiect de hotărare.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.147/1992 privind blocarea,
ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate
neregulamentar pe drumurile publice, ale art..23 alin.2 lit. “a,b,c” din Anexa nr.1, ale
art.64 alin 1 coroborat cu art.97 alin.1 lit.”d” din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, modificată şi actualizată şi ale Legii nr. 371/2004 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare.
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, precum şi prevederile art.1 şi 4 ale Hotărârii Consiliului
General al Municipiului Bucureşti nr. 102/2001, OUG nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, cu modificarile şi completările ulterioare, Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, HCGMB nr. 304/3009
privind aprobarea Normelor e protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, HCGMG nr.124/2008 privind strategia de parcare pe teritoriul municipiului
Bucureşti şi a dispozitiei nr. 508/14.04.2009 a Primarului General al Municipiului
Bucureşti şi adresa Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada de
Poliţie Rutieră nr. 405574/ 09.03.2009 înregistrată la Primăria Sector 6 sub nr.
8189/13.03.2009.
Considerăm că, o parte din problemele constatate în urma controalelor efectuate
pe teren de către serviciile de specialitate şi a numeroaselor sesizări primite din partea
cetăţenilor cu privire la traficul anevoios de pe arterele de circulaţie de pe raza
sectorului 6; la situaţii de indisciplină a posesorilor de autovehicule care, prin parcarea
maşinilor, dezorganizată şi în spaţii nepermise, obstrucţionează traficul rutier, reducând
fluiditatea acestuia, blocând accesul în instituţii, deplasarea mijloacelor de transport în
comun în bune condiţii, a maşinilor de salvare, pompieri sau de ridicare a reziduurilor
menajere, pot fi rezolvate de către Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 6,
prin asigurarea cadrului legal necesar.

Indisciplina din trafic şi nerespectarea legislaţiei din domeniu împiedică circulaţia
pietonilor pe trotuare, duce la ocuparea abuzivă a domeniul public împiedică chiar şi
accesul în parcările special amenajate.
Solicităm constatarea şi sancţionarea contravenţiilor privind staţionarea
neregulamentară a vehiculelor/remorcilor precum şi aplicarea procedurilor de
blocare/ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor/remorcilor staţionate
neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 şi pe domeniul
public şi privat al Sectorului 6, de către personalul Direcţiei Generale de Poliţie
Comunitară Sector 6.
Pentru aceste motive supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărare
anexat.

Director General,
MUGUR IOAN CRISTEA
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Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, exercitând
atribuţiile conferite de art. 117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiţiile de
legalitate pentru proiectul de hotărâre:

privind blocarea/ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor/remorcilor
staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6
precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6
În drept prevederile art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
Art. 81(4):
„Consiliile locale ale sectoarelor exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau
delegate de C.G.M.B”.

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 – În exercitarea
atribuţiilor ce îi revin consiliului local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor
prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare
a consiliului cere o altă majoritate.

SECRETAR,
Gheorghe Floricică

