
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                            PROIECT  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6           
 Nr. 410/17.06.2021           
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea 

operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor 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 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. A13615/18.06.2021 al Direcției Generale de 
Poliție Locală Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1. 5 și 6 ale Consiliului Local 
Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Legii Poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 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 5 alineatul (1) al hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 
se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 5. (1) Recuperarea vehiculului se va face pe bază de cerere scrisă depusă la locul de 
depozitare a vehiculului, de către proprietar/deținător legal/utilizator în baza documentelor 
originale ale acestuia. Personalul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană          
Sector 6 de la locul de depozitare va comunica de îndată dispeceratului din cadrul Direcției 
Generale de Poliție Locală Sector 6 fiecare restituire de vehicul efectuată în baza prezentei 
hotărâri.” 

Art. II. Anexa 3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 se 
modifică conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. III. Restul prevederilor hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017, 
rămân neschimbate.  

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Poliţie Locală Sector 6 și 
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

(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 dispoziţiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin 
Legea nr. 3/2003 și ale hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind 

efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor 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 și 

ținând cont de faptul că, depunerea cererii de recuperare a vehiculului se face în prezent la sediul 
Direcției Generale de Poliţie Locală Sector 6, iar recuperarea efectivă a vehiculului se face de la 
sediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, unde se depozitează 
vehiculele ridicate, prin aceasta obligând proprietarii/deținătorii/utilizatorii vehiculelor să piardă 

timp pentru a se deplasa de la un sediu la altul; 
Direcția Generală de Poliţie Locală Sector 6 propune soluționarea acestei situații prin 

modificarea locului de depunere a cererii de recuperare a vehiculului la sediul Administrației 

Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 din Str. Preciziei nr. 24, unde se depozitează 
vehiculele ridicate; 

Astfel, potrivit celor expuse mai sus, înaintez spre dezbatere şi aprobare, Consiliului 

Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a 
vehiculelor 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. 
 
 

 

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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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. 

Astfel, în anul 2017 Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat hotărârea nr. 197/2017 
privind privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor 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. 

Ținând cont de faptul că depunerea cererii de recuperare a vehiculului se face în prezent la 
sediul Direcției Generale de Poliţie Locală Sector 6, iar recuperarea efectivă a vehiculului se face 
de la sediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 din Str. Preciziei nr. 
24, unde se depozitează vehiculele ridicate, prin aceasta proprietarii / deținătorii / utilizatorii 
vehiculelor fiind obligați să piardă timp pentru a se deplasa de la un sediu la altul al administrației 
publice locale.  
           În baza celor expuse mai sus, considerăm necesară modificarea hotărârii prin introducerea 
ca loc de depunere a cererii de recuperare a vehiculului a sediului Administrației Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 unde se depozitează vehiculele ridicate și, ca urmare, 
solicităm supunerea spre aprobare Consiliului Local Sector 6 a proiectului de hotărâre pentru 
modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea 

operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor 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. 
 
 
 

Director General, 
 

MARIAN TUFAN 



ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE 

 

 

TABEL EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor 
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 
 

Nr. 
crt. 

Articol Varianta Existentă Varianta propusă   Observații  

1 Titlu Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 
197/2017 privind efectuarea operațiunilor de 

ridicare, transport și depozitare a vehiculelor 
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 

Proiect de hotărâre pentru modificarea 
hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

197/2017 privind efectuarea operațiunilor de 
ridicare, transport și depozitare a vehiculelor 
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 

 

2 1 - 4 -  -  Nemodificate 

 

3 5 (1) Recuperarea vehiculului de la locul de 

depozitare se va face pe bază de cerere scrisă 

depusă la sediul Direcției Generale de Poliție 

Locală Sector 6, de către proprietar/deținător 
legal/utilizator în baza documentelor orginale 

ale acestuia. 
(2) Cu ocazia preluării vehiculului se va 

semna un Proces Verbal de predare-primire al 

cărui model este prezentat în Anexa nr. 3. 

(1) Recuperarea vehiculului se va face pe 
bază de cerere scrisă depusă la locul de 

depozitare a vehiculului, de către 
proprietar/deținător legal/utilizator în baza 

documentelor originale ale acestuia. 

Personalul Administraţiei Domeniului Public 
şi Dezvoltare Urbană Sector 6 de la locul de 

depozitare va comunica de îndată 
dispeceratului din cadrul Direcției Generale 

de Poliție Locală Sector 6 fiecare restituire de 

vehicul efectuată în baza prezentei hotărâri. 
(2) Cu ocazia preluării vehiculului se va 

semna un Proces Verbal de predare-primire al 
cărui model este prezentat în Anexa nr. 3. 

 (1) Se modifică 

locul depunere a 

cererii de 

recuperare a 
vehiculului ridicat.  

ADPDU S6 va 

comunica fiecare 
restituire de 

vehicul către 

DGPLS6. 

 
(2) Nemodificat 



4 6 – 8 -  -  Nemodificate 

 

5 Anexe 

1și 2 

-  -  Nemodificate 

 

6 Anexa 
3 

  Procesul verbal se 
întocmește în 3 

exemplare. 
S-a înlocuit 
operatorul 

economic cu 

ADPDUS 6. 

 
 
Director General, 

           MARIAN TUFAN  


