
 
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 
 
 

 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 Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ                     
nr. 102/21.01.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate  a Consiliului Local al      
Sectorului 6,  nr. 5;  
 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. 
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Dubălaru Lucian                                                                      din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                               Secretarul  General al Sectorului 6,   
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