
                 
 
 

     
 
 
 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 17/10.02.2022 

Modificată anexa în data de 16.03.2022 
pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire locală din Sectorul 6 al 

Municipiului București 
 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Servicii Publice Locale Sector 6 nr. …../……,  din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

 Văzând  avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. …și 
nr….. ; 

          În conformitate cu prevederile reglementate de: 
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 
proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-      Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 
-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;  
- Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de 

piață, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 

și rurale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordonanța Guvernului nr. 47/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 63/N/1998 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;   
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 120/2010 privind 

aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind 

aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului București și abrogarea 
Hotărârii C.G.M.B nr. 82/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

  
 

 

 

ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 



 
 
 În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a) și art. 197 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 Consiliul Local al Sectorului 6 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind normele de gospodărire locală în Sectorul 6 al 
Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunoștința 
publică. 
         Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate și instituțiile publice de 
interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                 AVIZEAZĂ                
         PRIMAR               pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)               
CIPRIAN CIUCU                                                                  din O.U.G. nr.57/2019 

                       Secretarul General al Sectorului 6, 
                 Demirel Spiridon                                     
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 6 pentru aprobarea 
Regulamentului privind normele de gospodărire locală din Sectorul 6 al  

Municipiului București 
 

           Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul Sectorului 6, buna 
gospodărire a acestuia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie 
fundamentală a autorităţii administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, 
agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. 
           Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti 
constituie o obligaţie permanentă a Consiliului Local al Sectorului 6 și Primarului 
Sectorului 6, sens în care  pentru asigurarea participării persoanelor fizice și juridice 
la efectuarea la timp a activităţilor gospodărești este necesară adoptarea unei 
hotărâri a consiliului local, în condiţiile  legii, care să  reglementeze normele de 
gospodărire locală, de întreţinere și salubrizare a domeniului public și privat al 
Sectorului 6, al bunurilor mobile și imobile aflate pe raza administrativ-teritorială a 
sectorului și să prevadă faptele care constituie contravenţii în domeniul bunei 
gospodăriri a localităţilor urbane, precum şi sancţiunile ce se pot aplica. 
          În aceelași timp, la elaborarea proiectului de hotărâre trebuie avute în vedere 
toate actele normative care conţin prevederi referitoare la gospodărirea locală, 
întreţinerea și salubrizarea localităţilor, aplicabile autorităţiilor și instituţiilor publice, 
persoanelor fizice și juridice. 
           Având în vedere necesitatea colaborării și cooperării între părţile implicate în 
cadrul acestor raporturi juridice și sociale în diferite situaţii ale vieţii cotidiene pentru 
asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul Sectorului 6, este oportună 
iniţierea procedurilor legale în vederea elaborării și adoptării unei hotărâri de 
consiliu local, menită să asigure reguli pentru participarea cetăţenilor, a instituţiilor 
publice şi agenţilor economici pentru realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a 
curăţeniei în interiorul Sectorului 6 și efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti 
în toate domeniile în care structurile de specialitate ale Primăriei Sectorului 6 și cele 
subordonate Consiliului Local al Sectorului 6 au atribuţii în activităţile                     
edilitar-gospodăreşti, potrivit legii. 
 Ţinând cont de cele expuse mai sus, în baza prevederilor art. 139 alin. (1) și            
art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 
normele de gospodărire locală din Sectorul 6 al Municipiului București. 
 

Primar, 
Ciprian Ciucu 
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Nr . 854/10.02.2022 
 
 
 

Raport de specialitate  
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 6 pentru 

aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire locală în 
Sectorul 6 al Municipiului București 

  
 
   
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul Sectorului 6, buna 

gospodărire a acestuia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie 
fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, 
agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. 

       Pentru asigurarea participării persoanelor fizice și juridice, a instituțiilor 
publice și a operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea 
acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul Sectorului 6, la 
efectuarea la timp a activităților gospodărești este necesară adoptarea unei 
hotărâri a consiliului local în condiţiile  legii, care să prevadă faptele săvârşite de 
către entitățile mai sus-menționate, care constituie contravenţii în domeniul 
bunei gospodăriri a localităţilor urbane şi rurale precum şi sancţiunile ce se pot 
aplica pentru acestea.  

       Sunt, așadar, obligația și răspunderea Consiliului Local al Sectorului 6 și 
Primarului Sectorului 6 să reglementeze, prin hotărâre de consiliu local normele 
de gospodărire locală, de întreținere și salubrizare a domeniului public și privat 
al Sectorului 6, al bunurilor mobile și imobile aflate pe raza administrativ-
teritorială a Sectorului 6. 

În aceelași timp, există reglementări care conțin prevederi privitoare la 
gospodărirea locală, întreținerea și salubrizarea localităților, reglementări 
aplicabile și autorității publice, instituțiilor, persoanelor fizice și juridice din 
Sectorul 6, astfel : 

1. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;  
2. Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;  
3. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme  

de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 
4. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
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asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor; 
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
6. O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
7. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
8. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 
9. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
10. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
11. O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 
12. H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi 

igienizare ale Municipiului Bucureşti; 
13. O.G. nr 43/1997- republicată- privind regimul drumurilor 
   Având în vedere necesitatea colaborării și cooperării între părțile implicate 

(structuri funcționale din aparatul propriu și instituții publice din cadrul 
administrației publice Sector 6, între persoanele fizice și juridice din Sectorul 6, 
asociații de proprietari, proprietari de imobile învecinate, etc) în aceste raporturi 
sociale, în diferite momente și aspecte ale vieții cotidiene pentru asigurarea şi 
păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul Sectorului 6, și ținând cont de art. 4 
din  O.G. nr. 21/2002, cu modificările și completările ulterioare, este necesară și 
oportună inițierea procedurilor legale în vederea elaborării și  adoptării unei 
Hotărâri de Consiliu Local a Sectorului 6 al Municipiului București, menită să 
asigure reguli de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul Sectorului 6 în 
toate domeniile în care structurile de specialitate ale Primăriei Sectorului 6 și cele 
de interes public local subordonate Consiliului Local al Sectorului 6, cu sau fără 
personalitate juridică, au atribuții și sunt implicate în efectuarea la timp a 
activităților gospodărești potrivit legii. 

 
 

Director General 
 

Sorin Ganciu 
 

 


