MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
S.T.: 500/07.08.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor
care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de
utilitate publică, precum şi intervenţia organelor abilitate în situaţiile de urgenţă pe
raza administrativă a Sectorului 6
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 al Sectorului 6;
Luând în considerare prevederile:
- Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum şi ale H.G.
nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G.
nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se împuterniceşte Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 să
efectueze operaţiunile de ridicare, transportare şi depozitare, cu titlu gratuit, a
vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea
lucrărilor de utilitate publică, precum şi intervenţia organelor abilitate în situaţiile
de urgenţă pe raza administrativă a Sectorului 6.
(2) 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.
(3) Operaţiunile de ridicare şi transport a vehiculelor vor fi efectuate în baza
dispoziţiei scrise, emisă de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, de către
operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul de prestări servicii.
(4) Sunt de utilitate publică lucrările privind: căile de comunicaţii;
deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie
electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare, instalaţii pentru
protecţia mediului; pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al

Sectorului 6; clădirile şi terenurile necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi alte
obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă
socială, precum şi de administraţie publică; prevenirea şi înlăturarea urmărilor
dezastrelor naturale - cutremure, inundaţii, alunecări de teren; apărarea ţării,
ordinea publică şi siguranţa naţională sau alte situaţii prevăzute de lege.
(5) Prin situaţii de urgenţă înţelegem acele cazuri de forţă majoră
determinate de anumiţi factori de risc precum: incendii, cutremure, inundaţii,
accidente, explozii, avarii, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări
etc. Acestea reprezintă evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care
ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi
culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate este necesară adoptarea de
măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul unitar
al forţelor şi mijloacelor implicate.
Art. 2. (1) Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 va dispune, în baza
dispoziţiei de ridicare prevăzută în Anexa nr. 1, ridicarea, transportul şi
depozitarea autovehiculelor în spaţiul deţinut de către Administraţia Domeniului
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, dacă, deşi în prealabil somat,
proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul nu s-a conformat solicitării de mutare a
vehiculului.
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) Somarea proprietarului/deţinătorului legal/utilizatorului se va efectua de
către poliţistul local din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 prin
afişarea acesteia pe vehicul la loc vizibil sau prin orice alt mijloc de comunicare,
în cuprinsul acesteia urmând a fi prevăzut un termen de 48 de ore în intervalul
căruia vehiculul trebuie mutat.
În toate situaţiile de urgenţă nu se aplică dispoziţiile privind somarea şi
beneficiul termenului de 48 de ore, vehiculele urmând a fi ridicate de îndată.
(3) Ulterior ridicării vehiculului poliţistul local din cadrul Direcţiei Generale
de Poliţie Locală Sector 6 va efectua demersurile necesare pentru identificarea şi
înştiinţarea prin orice mijloc de comunicare a proprietarilor/deţinătorilor
legali/utilizatorilor în vederea recuperării acestora, cu indicarea locului în care este
depozitat vehiculul şi a posibilităţii ridicării acestuia în baza documentelor care
atestă proprietatea/posesia/detenţia legală asupra acestuia, fiind menţionat totodată
şi programul de eliberare a vehiculelor.
Art. 3. (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. 2 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.
Art. 4. 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.
Art. 5. Recuperarea vehiculului de la locul de depozitare se va face pe bază
de cerere scrisă depusă la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, de
către proprietar/deţinător legal/utilizator în baza documentelor originale ale
acestuia.
Art. 6. Proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului prevăzut la art.
1 nu va fi obligat la plata vreunui tarif ocazionat cu operaţiunile de ridicare,
transport, depozitare şi eliberare a vehiculului în cauză, acesta restituindu-se
gratuit persoanelor îndreptăţite.
Art. 7. Se aprobă modelul dispoziţiei de ridicare şi a notei de constatare,
conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6, împreună cu Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6,
Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, precum şi celelalte servicii
de specialitate din aparatul propriu al Primarului vor duce la îndeplinire
prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor.
(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:

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de
Poliţie Locală Sector 6;
În conformitate cu dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea
nr. 3/2003, precum şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor –
cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului
Bucureşti nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare şi igienizare ale
Municipiului Bucureşti;
Având în vedere necesitatea asigurării în cel mai scurt timp a unor
mecanisme manageriale perfecţionate, menite să asigure, în mod unitar şi
profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, care să permită restabilirea
rapidă a stării de normalitate;
Consider că administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi, are
obligaţia de a asigura toate prerogativele necesare unei bune colaborări între
Sectorul 6 şi operatorii autorizaţi care efectuează curăţenia străzilor din Sectorul 6,
a celor care efectuează lucrări de utilitate publică, precum şi a instituţiilor din care
fac parte organele abilitate pentru intervenţii în situaţiile de urgenţă, dezideratul
fiind unul singur, anume acela al asigurării unui climat de viaţă sigur, sănătos şi
civilizat locuitorilor Sectorului 6.
Astfel, apreciez că pe baza celor prezentate şi analizate, este necesară
adoptarea unui cadru administrativ normativ adecvat.
Faţă de considerentele sus-menţionate, propun Consiliului Local Sector 6
spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre privind efectuarea operaţiunilor de
ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea
operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum şi
intervenţia organelor abilitate în situaţiile de urgenţă pe raza administrativă a
Sectorului 6.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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RAPORT

DE

SPECIALITATE

În activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, s-a
constatat faptul că, în numeroase cazuri, polițiștii locali au fost solicitaţi să sprijine activitatea
operatorilor autorizaţi care efectuează curăţenia străzilor din Sectorul 6, a celor care efectuează
lucrări de utilitate publică precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență.
Aceștia se confruntă cu faptul că, diferite autovehicule, îngreunează sau împiedică accesul
autospecialelor în activitatea lor și, cu acest prilej, poliţiştii locali se află în imposibilitatea tehnică,
de a lua vreo măsură, care să ducă îndeplinirea obiectivului pentru care li s-a solicitat sprijinul.
Lipsa unui cadru legislativ adecvat, face ca poliţistul local să fie pus în situaţia în care nu
poate întreprinde nimic, lăsând nesoluţionată problema asigurării condiţiilor minime pentru
efectuarea acestor activități.
Motivul, de notorietate altminteri, al lipsei locurilor de parcare în Bucureşti, invocat de cei
care îşi lasă autoturismele parcate în aşa măsură încât împiedică buna desfăşurare a acestor activităţi,
nu este suficient să justifice o conduită lipsită de simţ civic şi responsabil.
În vederea degajării domeniului public în astfel de situații, poliţiştii locali pot dispune
ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor care îngreunează efectuarea acestor activități,
urmând ca ulterior, să efectueze demersurile necesare pentru identificarea și înștiințarea proprietarilor
/deţinătorilor legali/utilizatorilor în vederea recuperării acestora.
După ce vor fi ridicate, transportate și depozitate de către un operator economic desemnat, în
spațiul deținut de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, recuperarea
autovehiculelor de la locul de depozitare se va face, cu titlu gratuit, în baza unei cereri scrise, depusă
la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, de către proprietar/deţinător legal/utilizator,
în baza documentelor originale ale acestora.
Astfel, în urma celor constatate şi prezentate, este necesară adoptarea unei hotărâri a
Consiliului Local Sector 6, prin care să se permită instituţiei noastre, posibilitatea de a dispune
ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor care împiedică buna desfăşurare a acestor activități,
pe raza administrativă a Sectorului 6 precum și efectuarea acestor operațiuni cu titlu gratuit, de către
un operator economic desemnat.

Ca urmare a celor expuse în prezentul raport de specialitate solicităm supunerea spre aprobare
Consiliului Local Sector 6, a proiectului de hotărâre privind efectuarea operaţiunilor de ridicare,
transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare,
efectuarea lucrărilor de utilitate publică precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de
urgență pe raza administrativă a Sectorului 6.
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