
MUNICIPIUL BUCUREȘTI        PROIECT 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ 

S.T. 153/28.02.2019                       pentru legalitate 

                  Secretarul Sectorului 6, 

                       Demirel Spiridon  

   

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind 

staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public 

sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6 

 

 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. A3470/28.02.2019 al Direcţiei 

Generale de Poliţie Locală Sector 6, precum și Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local 

Sector 6;  

Luând în considerare prevederile: 

 - Art. 1, art. 4 lit. a), b) și d) din H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind 

înfiinţarea D.G.P.L. Sector 6; 

 - Art. 1 alin. (1) lit. d), art. 2 alin. (1) lit. a) și b), art. 6 lit. b) și i), art. 7 lit. h), 

j) și k), art. 9 lit. f), i) și j), art. 17 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), c), g) și h), art. 21 

alin. (1) lit. a) – g), i) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată,                   

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 3 alin. (2) lit. a), b) și d), art. 15 alin. (1) lit. k), art. 23 lit. a), g) și h),  

art. 25 lit. c), d), g) și j), art. 33 din Anexa la H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 Ţinând cont de prevederile art. 1 teza II, art. 2 alin. (3), art 3, art. 4 alin. (1), 

art. 5 alin. (2) lit. b), alin. (5) și alin. (7), art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1), alin. (2)       

lit. d), art. 15 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 3 lit. c), e), f) și g), art. 4 lit. f), 

g), h) și l), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (3) lit. b), art. 70 lit. g) și i), art. 90 lit. e) și g) 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,      

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. Articolul 2 al hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 222/2016 

se completează cu două noi alineate, alineatele (4) și (5), după cum urmează: 

”(4) În cazul în care contravenientul nu este de faţă, poliţistul local va proceda 

la identificarea acestuia prin comunicarea unei adrese proprietarului vehiculului, 

care are obligaţia de a transmite datele de identificare ale utilizatorului. 

(5) Necomunicarea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 500 lei la 1.000 lei, iar constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii 

se efectuează de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 6.” 

Art. 2. Articolul 4 al hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 222/2016 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 4. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data 

înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzilor 

prevăzute în prezenta hotărâre, persoanele abilitate să aplice sancţiunile făcând 

menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.” 

Art. 3. Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6             

nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând 

domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6, 

rămân neschimbate. 

Art. 4. (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. 5. (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. A3470/28.02.2019 al Direcţiei Generale de 

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

hotărârii nr. 222/2016 privind interzicerea staţionării vehiculelor pe spaţiile verzi aparţinând 

domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6, cât şi prevederile 

legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului, regimul contravenţiilor şi administrarea 

domeniului public şi privat al Sectorului 6; 

Având în vedere faptul că legislația privind constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor contravenționale a fost modificată, în speță, Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravențiilor, stabilindu-se un alt termen pentru plata a jumătate din minimul 

amenzii contravenționale; 

Văzând cazurile din teren în care polițiștii locali au fost puși în situația de a nu putea 

identifica conducătorul autovehiculului ce a staționat pe spații verzi de pe raza Sectorului 6; 

Luând în considerare interesul comunităţii locale în vederea continuităţii activităţii de 

menţinere a spaţiilor verzi şi pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului şi 

ameliorarea calităţii acestuia; 

Consider necesară reglementarea acestor aspecte și modificarea hotărârii nr. 222/2016 

privind interzicerea staţionării vehiculelor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat 

al Municipiului București de pe raza Sectorului 6 şi, ca urmare, propun spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

 

   

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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ROMANIA 
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E-mail: office@politia6.ro Web: www.politia6.ro 

                                          Cod operator baza de date 5126/11538/13333/22.05.2007 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
 

Luând în considerare interesul comunităţii locale în vederea continuităţii activităţii de 

menţinere a spaţiilor verzi şi pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului şi 

ameliorarea calităţii acestuia; 

Văzând că pe raza Sectorului 6 au existat situații în care polițiștii locali nu au putut 

identifica conducătorul autovehiculului ce a staționat pe spațiile verzi și, ca urmare, s-au aflat în 

imposibilitatea constatării contravențiilor prevăzute de hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 222/2016 privind interzicerea staţionării vehiculelor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului 

public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6; 

Ținând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii poliţiei locale nr. 155/2010 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum și ale Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, prin care s-a stabilit un alt termen pentru plata a jumătate din minimul amenzii 

contravenționale; 

Solicităm supunerea spre aprobarea Consiliului Local Sector 6 a proiectului de hotărâre 

pentru modificarea hotărârii nr. 222/2016 privind interzicerea staţionării vehiculelor pe spaţiile 

verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6. 

 

 

Director General, 

CEZAR IULIAN MARINESCU  

 

 

 

                   Director Executiv,  

     Direcția Ordine Publică      

             MIHAI VALENTIN BUZICĂ        

 

 

 

Nume şi prenume Funcţia Data Semnătura 

Întocmit:  Mărăndoiu Elena Polițist local 
 

 

 

mailto:office@politia6.ro
http://www.politia6.ro/

