
MUNICIPIUL BUCUREŞTI           PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
Nr. 362/26.05.2021                                                                                                                                    
 

         
  

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 293/2017 privind aprobarea 
Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de 

cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. A11231/25.05.2021 al Direcției 
Generale de Poliție Locală Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele 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; 
 - 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 Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul art. 139 alin. (1) precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. l) şi lit. n), 
art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Articolul 23 al Anexei la hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6                    
nr. 293/2017 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 23 
În afara faptelor cuprinse în prezentul regulament, care sunt prevăzute și 

sancționate de actele normative menționate la art. 3, reprezintă contravenții și se 
sancționează: 

a) cu amendă contravențională de la 200 lei la 500 lei nerespectarea dispozițiilor 
prevăzute de art. 4; 

b) cu amendă contravențională de la 200 lei la 1.000 lei nerespectarea dispozițiilor 
prevăzute de art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (10) - (15), art. 9, art. 10; 

c) cu amendă contravențională de la 500 lei la 1.500 lei nerespectarea dispozițiilor 
prevăzute de art. 6 – 8, art. 16 lit. a), e), h) - m), u), art. 18, art. 19.” 

Art. II. Restul prevederilor hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                    
nr. 293/2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, 
locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea 
Sectorului 6 al Municipiului București rămân neschimbate. 

Art. III. (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. IV. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 

competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           AVIZEAZĂ  
                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                           din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                 Secretarul  General al Sectorului 6,   

 
             
   Demirel Spiridon                                            

 
 

 Nr.:    
 Data:                                                                                                  
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Având în vedere prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului 

şi administrarea domeniului public şi privat al Sectorului 6; 

Văzând prevederile art. 8 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, prin care s-au stabilit 

limitele minime și maxime ale amenzilor contravenționale ce pot fi stabilite de 

consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare interesul comunităţii locale în vederea continuităţii 

activităţii de menţinere a spaţiilor verzi din parcuri, locuri de odihnă și grădini de 

cartier aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București şi pentru 

asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului şi ameliorarea calităţii 

acestuia; 

Considerăm necesară reglementarea acestor aspecte și modificarea hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 293/2017 privind aprobarea Regulamentului 

privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și 

terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București şi, 

ca urmare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

   

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Luând în considerare interesul comunităţii locale în vederea continuităţii activităţii de 

menţinere a spaţiilor verzi din parcuri, locurilor de odihnă și grădinilor de cartier aflate în 

administrarea Sectorului 6 al Municipiului București şi pentru asigurarea unui nivel ridicat de 
protecţie a mediului şi ameliorarea calităţii acestuia; 

Văzând faptul că aplicarea amenzii contravenționale în cuantumul stabilit prin hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 293/2017 privind aprobarea Regulamentului privind 

parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport aflate 

în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 
226/2018, nu a condus la scopul pentru care a fost instituită; 

Ținând cont de prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităților urbane și rurale, 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 articolului 8 al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare prin care se stabilesc limitele minime și 

maxime ale amenzilor contravenționale, considerăm necesară mărirea cuantumului amenzii 
prevăzută de art. 23 din Anexa hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 293/2017 privind 

aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de 

cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București; 
Ca urmare, solicităm supunerea spre aprobarea Consiliului Local Sector 6 a proiectului de 

hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 293/2017 privind 

aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de 

cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București. 
 
 

Director General, 
MARIAN TUFAN 

 
 
 

    Director General Adjunct, 
CEZAR IULIAN MARINESCU 
       

 



ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE 

 

TABEL EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 293/2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, 
locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București 

 

Nr. 
crt. 

Articol Varianta Existentă Varianta propusă   Observații  

1 Titlu Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile 
de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea 
Sectorului 6 al Municipiului București. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii 
Consiliului Local Sector 6 nr. 293/2017 privind 
aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile 
de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și 
terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 
al Municipiului București. 

 

2 1 Se aprobă Regulamentul privind parcurile, locurile de 
joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și 
terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al 
Municipiului București, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Se aprobă Regulamentul privind parcurile, locurile de 
joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și 
terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 
al Municipiului București, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Nemodificat 
 

3 2 (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Direcția 
Generală de Poliție Locală Sector 6 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 
competențelor. 
(2) Comunicarea și aducerea la cunosțiță publică se vor 
face, conform competențelor, prin grija Secretarului 
Sectorului 6. 

(1) Primarul Sectorului 6, Administrația Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Direcția 
Generală de Poliție Locală Sector 6 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 
competențelor. 
(2) Comunicarea și aducerea la cunosțiță publică se vor 
face, conform competențelor, prin grija Secretarului 
Sectorului 6. 

Nemodificat.  

4 Ttitlul 
Anexei 

Regulament privind parcurile, locurile de joacă, locurile 
de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport 
aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului 
București 

Regulament privind parcurile, locurile de joacă, 
locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de 
sport aflate în administrarea Sectorului 6 al 
Municipiului București 

Nemodificat 
 

5 Art. 1 
– 22 
din 

Anexă 

  Nemodificate 
 



6 Art. 23 În afara faptelor cuprinse în prezentul regulament, care 
sunt prevăzute și sancționate de actele normative 
menționate la art. 3, reprezintă contravenții și se 
sancționează: 

a) cu amendă contravențională de la 50 lei la 
100 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art. 4; 

b) cu amendă contravențională de la 50 lei la 
200 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art. 5 
alin. (1), alin. (2), alin. (10), alin. (11), alin. (12), alin. 
(13), alin. (14), alin. (15), art. 9, art. 10; 
             c) cu amendă contravențională de la 100 lei la 
500 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art. 6, 
art. 7, art. 8, art. 16 lit. a), lit. e), lit. h), lit. i), lit. j), lit. 
k), lit. l), lit. m), lit. u), art. 18 alin. (1), alin. (2), alin. 
(3), alin. (4), art. 19 lit. a), lit. b), lit. c). 

În afara faptelor cuprinse în prezentul regulament, 
care sunt prevăzute și sancționate de actele 
normative menționate la art. 3, reprezintă 
contravenții și se sancționează: 

a) cu amendă contravențională de la 200 lei 
la 500 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de 
art. 4; 

b) cu amendă contravențională de la 200 lei 
la 1.000 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de 
art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (10) - (15), art. 9, art. 
10; 
c) cu amendă contravențională de la 500 lei la 1.500 
lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art. 6 – 
8, art. 16 lit. a), e), h) - m), u), art. 18, art. 19. 

Modificat cuantum 
amenzi. 

 

7 Art. 24 
- 26 

  Nemodificate 
 

 

 

Director General, 
MARIAN TUFAN 

 
 
 
 
 


