MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

PROIECT
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

S.T.: 501/07.08.2017

HOTĂRÂRE
privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor
staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativă a
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a celor care ocupă abuziv sau blochează accesul în
parcajele publice de reşedinţă sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului
Bucureşti de pe raza administrativă a Sectorului 6, precum şi a altor mijloace de transport
parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru
persoane cu handicap

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6,
precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local
Sector 6;
Luând în considerare prevederile:
- Legii poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale;
- H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L. Sector 6;
Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi dispoziţiile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea
strategiei de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti şi abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. l) şi m) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 va dispune ridicarea, transportul şi
depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de
pe raza administrativă a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a celor care ocupă abuziv sau
blochează accesul în parcajele publice de reşedinţă sistematizate pe domeniul public sau privat
al Municipiului Bucureşti de pe raza administrativă a Sectorului 6, precum şi a altor mijloace de
transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional
pentru persoane cu handicap.
Art. 2. (1) Se împuterniceşte Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, prin
Directorul General, să încheie contractul de prestări servicii de închiriere pentru operaţiunile de
ridicare şi transport a vehiculelor menţionate la art. 1 alin. (1), cu un operator economic
desemnat în urma derulării procedurilor legale.
(2) Operaţiunile de ridicare și transport a vehiculelor vor fi efectuate în baza dispoziţiei
de ridicare a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 de către operatorul economic căruia i
s-a atribuit contractul de prestări servicii.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea în spaţiul
deţinut de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltarere Urbană Sector 6 şi eliberarea
vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza
administrativă a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a celor care ocupă abuziv sau blochează
accesul în parcajele publice de reşedinţă sistematizate pe domeniul public sau privat al
Municipiului Bucureşti de pe raza administrativă a Sectorului 6, precum şi a altor mijloace de
transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional
pentru persoane cu handicap, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. Se aprobă modelul Dispoziţiei de ridicare şi al Notei de constatare, conform
Anexei nr. 2 şi Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare sau prin orice altă
formă de publicitate.
(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoştinţa
publică.
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, împreună cu Direcţia Generală
de Poliţie Locală Sector 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltarere Urbană Sector 6,
Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, precum şi celelalte servicii de
specialitate din aparatul propriu al Primarului Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile
acestei hotărâri, conform competenţelor legale.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

ANEXA NR. 1
La H.C.L. Sector 6 nr...../.............

REGULAMENT
privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a
vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe
raza administrativă a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a celor care ocupă abuziv sau
blochează accesul în parcajele publice de reşedinţă sistematizate pe domeniul public sau
privat al Municipiului Bucureşti de pe raza administrativă a Sectorului 6, precum şi a
altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi
semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte regulile privind activităţile de ridicare, transport,
depozitare în spaţiul special amenajat şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe
partea carosabilă a drumurilor situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, a celor care
ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reşedinţă sistematizate pe domeniul
public sau privat al Municipiului Bucureşti de pe raza administrativă a Sectorului 6, precum şi a
altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin
semn internaţional pentru persoane cu handicap.
Art. 2. Constatarea staţionării neregulamentare pe partea carosabilă a drumurilor publice
de pe raza administrativă a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a ocupării abuzive sau a
blocării accesului în parcajele publice de reşedinţă sistematizate pe domeniul public sau privat al
Municipiului Bucureşti de pe raza administrativă a Sectorului 6, precum şi a parcării altor
mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn
internaţional pentru persoane cu handicap se efectuează de către poliţiştii locali din cadrul
Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 conform actelor normative în vigoare.
Art. 3. (1) Sunt supuse procedurii de ridicare, transport şi depozitare vehiculele
staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor situate pe raza
administrativ-teritorială a Sectorului 6, cele care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele
publice de reşedinţă sistematizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti de pe
raza administrativă a Sectorului 6, precum şi alte mijloace de transport parcate pe locurile de
parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap.
(2) Pot fi ridicate cu prioritate vehiculele staţionate:
a) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 10 m înainte de acestea;
b) în zona de acţiune a indicatorului ”Oprirea interzisă”, în situaţia în care autovehiculele
sunt staţionate neregulamentar în aproprierea şcolilor sau grădiniţelor;
c) în intersecţii, inclusiv cele cu sens giratoriu;
d) în staţiile mijloacelor de transport public de persoane;
e) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjeneşte
circulaţia vehiculelor;
f) pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai.
Art. 4. (1) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în
executare ori încetează, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în cazul în care în vehicul este vizibilă
prezenţa unor persoane ori animale sau în cazul în care vehiculul aparţine poliţiei, pompierilor,
jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de
ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor
speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază,
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi
autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în
acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.
(2) În cazul în care măsura a fost dispusă, eliberarea vehiculului se efectuează fără
achitarea tarifelor aferente operaţiunilor de ridicare, transport și depozitare.

Art. 5. Operaţiunile privind ridicarea și transportul în spaţiul deţinut de către
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a vehiculelor prevăzute la art. 3
se efectuează de către operatorul economic desemnat în urma derulării procedurilor legale de
către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6.
Art. 6. (1) Aceste operaţiuni se pot realiza numai pe baza Dispoziţiei de ridicare
întocmită de către poliţistul local din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
(autocopiante şi culori diferite), conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, prin care s-a dispus
ridicarea vehiculelor. Poliţistul local asistă pe toată perioada derulării operaţiunilor de ridicare a
vehiculelor.
(2) Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 va efectua demersurile necesare pentru
identificarea şi înştiinţarea proprietarilor/deţinătorilor legali/utilizatorilor vehiculelor în vederea
recuperării acestora.
Art. 7. (1) Dispoziţia de ridicare va trebui să cuprindă cel puţin următoarele informaţii,
astfel:
a) data, ora şi locul ridicării vehiculului;
b) gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului local care dispune măsura
tehnico-administrativă şi unitatea din care face parte;
c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;
d) menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;
e) date privind numărul de înmatriculare şi marca vehicului.
(2) Dispoziţia de ridicare se va încheia în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul
exemplar pentru Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, al doilea exemplar pentru
operatorul economic, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului
şi i se înmânează la momentul eliberării vehiculului din spaţiul de depozitare.
(3) În cazul în care proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului ridicat refuză să
achite taxa pentru ridicarea, transportul şi depozitarea acestuia, bunul va rămâne în spaţiul
deţinut de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.
Art. 8. (1) După întocmirea Dispoziţiei de ridicare, se va completa Nota de constatare
(Fişa vehiculului) de către un lucrător specializat al operatorului economic, aprobată conform
Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, care va fi semnată şi de către poliţistul local din cadrul
Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.
(2) Nota de constatare va cuprinde în mod obligatoriu marca, modelul, culoarea şi
numărul de înmatriculare al vehiculului, locul şi starea fizică a acestuia.
(3) Nota de constatare se va întocmi în 2 (două) exemplare (autocopiante şi de culori
diferite), care vor fi înseriate. Un exemplar va rămâne la poliţistul local din cadrul Direcţiei
Generale de Poliţie Locală Sector 6, iar celălalt la lucrătorul specializat al operatorului
economic.
(4) Odată cu întocmirea Notei de constatare, lucrătorul specializat al operatorului
economic va imortaliza în format digital foto, din patru unghiuri diferite, starea vehiculului
staţionat neregulamentar.
Art. 9. Perioada maximă de depozitare este de 1 an. În situaţii în care
proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului depozitat nu se prezintă în acest termen
pentru ridicare, agenţii constatatori din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6,
împuterniciţi de Primarul Sectorului 6, vor trece la aplicarea procedurilor cuprinse în dispoziţiile
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 administrativ-teritoriale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 10. Operatorul economic răspunde, în mod direct faţă de proprietarii/deţinătorii
legali/utilizatorii vehiculelor ridicate, pentru eventualele daune produse acestora, doar ca urmare
a operaţiunilor de ridicare și transport. Operatorul economic este obligat să încheie o poliţă de
asigurare facultativă tip CASCO la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune
produse ca urmare a operaţiunilor de ridicare și transport a vehiculelor staţionate
neregulamentar.
Art. 11. Pe perioada depozitării vehiculelor, acestea se află în custodia Direcţiei
Generale de Poliţie Locală Sector 6 până la data eliberării. Eliberarea se va efectua
proprietarului/deţinătorului legal/utilizatorului vehiculului în baza certificatului de înmatriculare
în original, sau a altor documente care atestă proprietatea ori deţinerea legală a autoturismului

(carte identitate, carte de identitate vehicul/contract vânzare-cumpărare etc.) şi dovada achitării
taxei de ridicare, transport şi depozitare.
Art. 12. Programul de desfăşurare a activităţilor de ridicare, transport şi depozitare a
vehiculelor se desfăşoară zilnic, 24 de ore. Programul de desfăşurare a activităţii de eliberare a
vehiculelor depozitate în spaţiul destinat depozitării se va desfăşura prin serviciul continuu pe
durata a 24 de ore.
Art. 13. (1) Cuantumul tarifelor aferente operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare
este stabilit astfel:
a) pentru ridicarea vehiculului staţionat neregulamentar se percepe un tarif de cel mult
145 de lei;
b) pentru transportul vehiculului staţionat neregulamentar se percepe un tarif de cel mult
145 de lei;
c) pentru depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar nu se percepe nici o taxă, cu
excepţia situaţiei când durata de depozitare depăşeşte 2 luni de la data depozitării, atunci
percepându-se un tarif de 15 lei/zi de staţionare/vehicul.
(2) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia,
proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului supus operaţiunii de ridicare se prezintă la
locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar
contravaloarea operaţiunii de ridicare, iar în cazul în care se refuză achitarea acestui tarif, se
continuă transportul vehiculului ridicat la locul de depozitare.
Art. 14. Plata tarifelor aferente operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a
vehiculelor, se va efectua la locul de depozitare a acestora la aparatele P.O.S sau numerar,
precum şi prin numerar/virament/ordin de plată/P.O.S. la sediile Direcţiei Generale de Impozite
şi Taxe Locale Sector 6, care are obligaţia să elibereze un document care să facă dovada plăţii.
Art. 15. Momentul eliberării către proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului
se stabileşte pe baza registrului de intrări – ieşiri existent la sediul locului de depozitare, evidenţa
vehiculelor ridicate şi depozitate fiind în sarcina Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.
Art. 16. Modelul dispoziţiei de ridicare şi a notei de constatare privind fişa vehiculului
staţionat neregulamentar se prezintă în Anexele nr. 2 şi nr. 3 la prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

ROMANIA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ
Şos. Orhideelor, nr. 2d, sector 6 telefon/fax 021.413.16.62 / 021.413.17.43
E-mail:office@politia6.roWeb: www.politia6.ro
Cod operator baza de date: 5126/11538/13333/22.05.2007
Anexa nr. 2
la H.C.L. Sector 6 nr. ...................
Dispoziţie de ridicare
Nr. _______/___________
Poliţist local (grad profesional, nume, prenume) - ............................................... din
cadrul Serviciului Circulaţie al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, Bucureşti,
aflându-mă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, am constatat următoarele:
În fapt, la data de ....................................., în intervalul orar .................... locul
.................................................................... vehiculul marca .............................. cu numărul de
înmatriculare/înregistrare .................................. a fost ........................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....
Fapta săvârşită este prevăzută de .........................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
În conformitate cu prevederile .............................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
dispun ridicarea vehiculului în cauză, transportarea şi depozitarea acestuia în locul special
amenajat, situat în .............................................................................................................................
Fapta a fost fotografiată cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic,
marca ..................., seria ...................................., certificat cu numărul ..............................
Prezenta dispoziţie de ridicare a fost întocmită în 3 (trei) exemplare.
Agent Constatator
Poliţist local __________________________________

DIRECTOR GENERAL

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Anexa nr. 3
la H.C.L. Sector 6 nr. …..../…………….

Nota de constatare
Seria…………..nr. ………..(Nr. înseriat)

FIŞA VEHICULULUI STAŢIONAT NEREGULAMENTAR
Încheiată astăzi,
ziua……luna……anul……..ora……minutul…..str.………………………………………………
………………………………………………………...
Subsemnatul………………………………………...........angajat al (operatorul economic
desemnat),
la
examinarea
exterioară
a
vehiculului
cu
numărul
de
înmatriculare…………marca…………....modelul………………, culoarea…………………, ca
urmare a întocmirii Dispoziţiei scrise de ridicare nr. ………………, în vederea efectuării
operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, constat următoarele:
- Vehiculul prezintă avarii vizibile (da/nu)
Observaţii: examinarea exterioară s-a efectuat prin fotografiere în format digital, din 4 unghiuri
diferite (faţa, spatele şi lateralele vehiculului) constatându-se următoarele:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Prezenta s-a întocmit în două exemplare, unul pentru ……………. .............şi unul pentru
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6.
Semnătura lucrător al (operatorului economic desemnat)
_________________________________________________

Semnătura poliţist local Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 - Serviciul
Circulaţie________________________________________

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală
de Poliţie Locală Sector 6, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu
privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a
vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de
pe raza administrativă a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a celor care ocupă
abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reşedinţă sistematizate pe
domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti de pe raza administrativă a
Sectorului 6, precum şi a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare
adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu
handicap.
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 situaţiile de indisciplină a
posesorilor de autovehicule care, prin staţionarea autovehiculelor, 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 în bune condiţii, duce la ocuparea abuzivă a domeniului public de pe
raza teritorială a Sectorului 6, împiedică chiar şi accesul în parcările special
amenajate.
Consider 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 hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

ROMANIA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ
Şoseaua Orhideelor nr. 2d, sector 6 telefon/fax 021.413.16.62 / 021.413.17.43
E-mail:office@politia6.roWeb: www.politia6.ro
Cod operator baza de date 5126/11538/13333/22.05.2007

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere sesizările cetăţenilor, care reclamă staţionările neregulamentare de pe
partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 inclusiv cele de pe locurile de parcare
destinate persoanelor cu handicap, fapte contravenţionale pentru care doar măsura sancţionării
contravenţionale s-a dovedit a fi insuficientă, pentru asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de
siguranţă rutieră, decongestionare a drumurilor publice aflate în administrarea Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti, constatările din teren, legislaţia în vigoare şi protejarea drepturilor
persoanelor cu handicap, respectarea regulilor de circulaţie impuse prin actele normative ce
stabilesc circulaţia pe drumurile publice şi alte norme impuse prin hotărâri ale administraţiei
publice locale pentru domeniul public;
S-a constatat faptul că pe raza teritorială a Sectorului 6 staţionările voluntare
neregulamentare ale autovehiculelor sunt extrem de frecvente;
Luând în considerare faptul că vehiculele staţionate neregulamentar în staţiile mijloacelor
de transport public, pe liniile de tramvai şi troleibuz, în intersecţiile intens circulate, pe trecerile
pentru pietoni cât şi cele care blochează accesul în instituţiile publice este imperios necesar a fi
îndepărtate în scopul creării unei minime fluenţe şi siguranţe a traficului;
Apreciem că adoptarea prezentului proiect de hotărâre de consiliu va conduce şi la
conştientizarea de către conducătorii auto a necesităţii asigurării fluenţei traficului rutier dar şi la
îndepărtarea stării de pericol creată prin staţionarea neregulamentară a vehiculelor pe partea
carosabilă pentru toţi participanţii la trafic, pe raza teritorială a sectorului 6;
De asemenea, în ceea ce priveşte ocuparea abuzivă a locurilor de parcare destinate
persoanelor cu handicap considerăm că îndepărtarea vehiculelor conferă posibilitatea acestei
categorii de persoane de a beneficia de drepturile speciale prevăzute de legislaţia în vigoare, în
scopul facilitării accesului în clădirile de utilitate publică, această preocupare de a veni în
sprijinul persoanelor cu handicap reprezentând o constantă la nivel naţional şi european;
Ca urmare a celor expuse în prezentul raport de specialitate solicităm supunerea spre
aprobare Consiliului Local Sector 6, a proiectului de hotărâre privind reglementarea activităţii de
ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea
carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativă a Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, a celor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reşedinţă
sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti de pe raza administrativă a

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi a altor mijloace de transport parcate pe
locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu
handicap.
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