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HOTĂRÂRE 
privind interzicerea fumatului pe trotuarele adiacente și aleile de acces  

în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 6 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. A18485/11.10.2018 al Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;  
Luând în considerare prevederile: 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L Sector 6; 
 - 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; 
 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 128/1994 privind unele măsuri 
pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților;  
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se interzice fumatul pe trotuarele adiacente și aleile de acces în unitățile de 
învățământ, cu excepția unităților de învățământ superior, de pe raza Sectorului 6. 

Art. 2. Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă 
contravențională de la 100 lei, la 500 lei. 

Art. 3. Constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute la art. 2 se fac de către 
poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6. 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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 și 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,
                  

         
          Demirel Spiridon 

Nr.:  
Data: 



 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. A18485/11.10.2018 al Direcţiei Generale 

de Poliţie Locală  Sector 6, prin care se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu privind 

interzicerea fumatului pe trotuarele adiacente și aleile de acces în unitățile de învățământ de 

pe raza Sectorului 6; 

Luând în considerare situația de fapt, de notorietate, respectiv împrejurarea că, în 

vecinătatea unităților de învățământ, elevii acestor școli, cât și alte persoane, obișnuiesc să 

consume produse din tutun, cu consecința fumatului pasiv în rândul minorilor, precum și 

influențarea comportamentului acestora în sensul determinării consumului produselor mai          

sus-menționate; 

Văzând datele statistice la nivel național pentru anul 2017, se poate observa că 

numărul minorilor care au trecut de la fumatul pasiv la cel activ este în creștere și se impun 

măsuri în stoparea și diminuarea acestui fenomen; 

Având în vedere prevederile legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea 

condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților, consider necesară 

interzicerea fumatului în apropierea școlilor și liceelor din Sectorul 6 şi propun aprobării și 

dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.  

 
   

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere situația de fapt, de notorietate, respectiv împrejurarea că, în 
vecinătatea unităților de învățământ, elevii acestor școli, cât și alte persoane, obișnuiesc să 
consume produse din tutun, cu consecința fumatului pasiv în rândul minorilor, precum și 
influențarea comportamentului acestora în sensul determinării consumului produselor mai 
sus-menționate; 

Potrivit datelor statistice la nivel național aferente anului 2017, în România, se 
fumează zilnic peste 5 milioane de pachete de ţigări, iar aproximativ 85% dintre pacienţii cu 
cancer bronhopulmonar sunt fumători, iar potrivit Societăţii Române de Pneumologie 70 de 
decese sunt cauzate zilnic de fumat, în timp ce 42.000 de oameni suferă complicații provocate 
de țigări; 

Totodată, conform Eurobarometrului 2017, realizat de Comisia Europeană și publicat 
cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun, în România consumul de tutun se menține încă relativ 
ridicat, cu o prevalenţă a fumatului de 28% în rândul celor cu vârsta peste 15 ani, aproape de 
media europeană (26%); 

În acest sens, se poate observa că numărul minorilor care au trecut de la fumatul pasiv 
la cel activ este în creștere și se impun măsuri în stoparea și diminuarea acestui fenomen, 
reglementarea prevăzută de prezentul proiect fiind mai mult decât necesară pentru starea de 
sănătate a populației și pentru stoparea efectelor fumatului, mai ales în rândul minorilor și al 
nefumătorilor; 

În acord cu politicile de sănătate publică promovate în ultimii ani, prezentul proiect 
vizează interzicerea totală a fumatului în vecinătatea unităților de învățământ, de stat și 
private, fapt care ar determina pe fumători să renunțe la consumul produselor din tutun în 
spațiile mai sus-menționate și ar descuraja minorii să consume astfel de produse, cu 
consecința protejării acestora din urmă de efectele deosebit de grave datorate fumatului; 

Faţă de considerentele sus-menţionate, solicităm supunerea spre aprobarea Consiliului 
Local Sector 6 a proiectului de hotărâre privind interzicerea fumatului pe trotuarele adiacente 
și aleile de acces în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 6. 

 
 

Director General, 
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