
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 7/21.01.2022 
privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală             
Sector 6 să constate contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de              
Legea nr. 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al 

altor localități 
 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de 
fundamentare a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 nr. A2037/21.01.2022                     
și Raportul de specialitate al ................................ nr. ........., din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al 
Sectorului 6,  nr. .......;  
 Ținând cont de prevederile: 

 art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic 
al Capitalei și al altor localități;  
 art. 6 lit. i) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
   În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. l) şi lit. n), art. 196                   
alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                     
cu modificările și completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se împuternicesc polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală 
Sector 6, conform atribuțiilor din fișele posturilor, să constate contravențiile și să aplice 
sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea 
aspectului estetic al Capitalei și al altor localități.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală de Poliție Locală Sector 6 vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
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Notă de fundamentare 

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale 
de Poliție Locală Sector 6 să constate contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale 

prevăzute de legea nr. 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei 
și al altor localități  

 
 

Luând în considerare interesul comunității locale în vederea asigurării și menținerii unui nivel 

ridicat de protecție a aspectului estetic al Sectorului 6 al Municipiului București; 

 Văzând numărul mare de sesizări ale cetățenilor și de constatări ale polițiștilor locali din cadrul 

Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în privința existenței inscripțiilor neuatorizate pe fațadele 

imobilelor proprietate publică și privată, precum și pe ziduri, monumente istorice sau de arhitectură, 

inscripții care murdăresc ori produc deteriorarea și chiar distrugerea bunurilor în cauză; 

 Ținând cont de prevederile art. 1 din Legea nr. 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea 

aspectului estetic al Capitalei și al altor localități, care stabilesc ca și contravenție ”înscrierea sau 

aplicarea pe ziduri, pe fațadele imobilelor proprietate publică sau privată, pe monumente istorice sau de 

arhitectură sau pe orice alt tip de construcții a inscripțiilor neautorizate, prin utilizarea de vopsele, 

sprayuri și alte asemenea materiale care murdăresc sau produc deteriorarea ori distrugerea bunurilor în 

cauză” și ale art. 4 alin. (1) din aceeași lege, prin care se stabilește competența de constatare și 

sancționare a acestei contravenții în sarcina ”personalului împuternicit de la consiliile locale sau ale 

sectoarelor Municipiului București”, precum și ale art. 6 lit. i) din Legea poliției locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. l) şi lit. n) din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, solicităm supunerea 

spre aprobarea Consiliului Local Sector 6 a prezentului proiect de hotărâre privind împuternicirea 

polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 să constate contravențiile și 

să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute de legea nr. 554/2003 privind măsuri pentru 

asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități. 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea poliţiștilor locali din cadrul Direcţiei 

Generale de Poliţie Locală Sector 6 să constate contravenţiile și să aplice sancţiunile 

contravenţionale prevăzute de Legea nr. 554/2003 privind măsuri pentru 

asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localităţi 

 

 Ţinând cont de numărul mare de sesizări ale cetăţenilor și de constatările 

poliţiștilor locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 în privinţa 

existenţei inscripţiilor neautorizate pe faţadele imobilelor proprietate publică și 

privată, precum și pe ziduri, monumente istorice sau de arhitectură, inscripţii care 

murdăresc ori produc deteriorarea și chiar distrugerea bunurilor în cauză, fapte 

ce se încadrează în conţinutul contravenţiei prevăzute de Legea nr. 554/2003 

privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localităţi; 

 Văzând prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2003 privind măsuri 

pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localităţi, prin care se 

stabilește competenţa de constatare și sancţionare a acestei contravenţii în 

sarcina ”personalului împuternicit de la consiliile locale sau ale sectoarelor 

Municipiului București”, precum și ale art. 6 lit. i) din  Legea poliţiei locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. l) şi lit. n) 

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

prezentul proiect de hotărâre privind împuternicirea poliţiștilor locali din cadrul 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 să constate contravenţiile și să aplice 

sancţiunile contravenţionale prevăzute de legea nr. 554/2003 privind măsuri 

pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localităţi. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 


