
MUNICIPIUL BUCUREŞTI             PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ 
S.T.: 400/27.06.2017                     pentru legalitate 
                  Secretarul Sectorului 6, 

           Demirel Spiridon 
 
                                                                                                                                                               
                        

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al 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 raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  
Luând în considerare prevederile: 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L. Sector 6; 
 - H.C.L. Sector 6 nr. 326/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 
Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală Sector 6; 
 - art. 29 alin. (1) lit. c), art. 30 lit. g) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 24 al Anexei la H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea  
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 
 - Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al 
poliţiei locale; 
  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. l) şi alin. (4) 
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 Planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală 
Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(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, 
                                                                          
 
Nr.:                                                                                          Demirel Spiridon 
Data: 



                                                                                                 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală Sector 6 prin care se propune aprobarea Planului de ordine şi siguranţă 

publică al Sectorului 6; 

Ţinând cont de faptul că Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 este o 

structură de ordine şi siguranţă publică ale cărei acţiuni au un efect direct asupra 

gradului de asigurare a ordinii şi liniştii publice pe raza Sectorului 6; 

În vederea asigurării unui climat de ordine şi linişte publică pe raza 

Sectorului 6, precum şi a eficientizării activităţii Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală Sector 6, considerăm oportune şi pertinente propunerile înaintate, acestea 

venind în sprijinul unei bune funcţionări a activităţii D.G.P.L. Sector 6, în raport 

cu prerogativele care îi sunt conferite prin Legea poliţiei locale nr. 155/2010, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin               

H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale. 

  În acest sens, propun aprobării plenului Consiliului Local al Sectorul 6, 

prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

 
PRIMAR, 

 
    

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, s-a înfiinţat prin reorganizarea Direcţiei 
Generale de Poliţie Comunitară Sector 6, ca structură de poliţie locală, conform H.C.L. Sector 6 
nr. 216/30.12.2010, ca urmare a intrării în vigoare a Legii poliţiei locale nr. 155/2010, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea 
Regulamentului-Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale. 
 Conform art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia locală de ordine publică elaborează proiectul 
planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale, pe care îl actualizează anual. 
 Conform art. 30 lit. g) din acelaşi act normativ Consiliul local Sector 6 aprobă, la 
propunerea Comisiei locale de ordine publică, Planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 
6. 
 În şedinţa Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 din data de 29.05.2017 a fost 
adoptat, în forma supusă dezbaterii, Planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6.  

Planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6 a fost întocmit conform 
Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale aprobată 
prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011.  

La elaborarea Planului au fost avute în vedere concepţia şi modurile de acţiune stabilite 
prin Planul de ordine şi siguranță publică al Poliției Sectorului 6. 

În vederea eficientizării activităţii  instituţiei în raport cu prerogativele care îi sunt 
conferite prin Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  precum şi prin H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 
organizare şi funcţionare a poliţiei locale, ca urmare a celor expuse în prezentul raport de 
specialitate, solicităm supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Planului de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
         Cezar Iulian Marinescu 

 
 
 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, 
            Caprinciu Mirela 
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