
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă LACUL MORII 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, Nota de fundamentare nr. 8794/17.05.2022 a Administraţiei Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice 
Locale nr. 2929/18.05.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al                  
Sectorului 6 nr. 5 și nr. 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 170/20.07.2017 privind aprobarea de către 
Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti realizării proiectului “Regenerare urbană 
zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti” prevăzut în Protocolul de Colaborare 
nr. 20731/30.05.2017, între Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală 
de Apă Argeş – Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 
- Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017, între Administraţia Naţională “Apele Române” 
– Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului București; 
- 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; 

În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,                      
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. o), art. 196 alin. (1) lit. a) şi 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 aprobă Regulamentul privind accesul în zona de promenadă LACUL MORII, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală 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. 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)  
      Lucian Dubălaru                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                         Secretarul  general al Sectorului 6,   
  
                                                                                                        Demirel Spiridon                                             
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                                                                                 ANEXA 
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 136/24.05.2022 

 
 

REGULAMENT PRIVIND ACCESUL  
ÎN ZONA DE PROMENADĂ LACUL MORII 

 
 
 Art. 1. Domeniul de aplicare 
  

(1)  Prezentul regulament se aplică pentru zona de promenadă LACUL MORII situată în 
Sectorul 6 al Municipiului București, prevăzută în planul anexă la regulament și este 
obligatoriu pentru toți utilizatorii. Zona de promenada LACUL MORII face parte din 
categoria locurilor de odihnă, potrivit H.C.L. 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) Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită socială, a 
regulilor și a condițiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea spațiilor și echipamentelor 
din zona de promenadă LACUL MORII. 

(3) Prevederile prezentului regulament se completează cu normele legale aplicabile în domeniul 
ordinii și liniștii publice și al protecției mediului, respectiv, în regimul juridic al 
contravențiilor. 

 Art. 2. Legislație conexă 
Acte normative conexe care au fost avute în vedere pentru elaborarea prezentului regulament: 

- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 
socială, a ordinii și liniștii publice – republicată; 

- Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe 
teritoriul Municipiului București; 

- H.C.G.M.B. nr 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale 
Municipiului București; 

- H.C.G.M.B. nr 114/2004 privind interzicerea circulației autovehiculelor în parcurile și 
grădinile publice din Municipiul București; 

- H.C.L. 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. 

 
 Art. 3. Zona de promenadă LACUL MORII este accesibilă publicului permanent și se 
utilizează gratuit de către toți utilizatorii Accesul trebuie să se facă doar pe scări și rampe 
speciale, după caz. 
 
 Art. 4. (1) Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete este permisă doar pe 
traseul semnalizat de la baza digului LACUL MORII.  
 (2) Circulația bicicletelor copiilor foarte mici este permisă doar pe alei, în măsura în care 
nu afectează siguranța persoanelor. 
 (3) Pentru siguranța utilizatorilor și pentru a nu deteriora suprfața terasamentului este 
interzisă circulaţia bicicletelor, circulația cu role, skateboarduri, scutere, etc pe pista de alergare. 
 (4) Alergarea în zona de promenadă LACUL MORII se desfăşoară exclusiv pe pista 
special amenajată - pista de alergare. 
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  (5) Este permis accesul persoanelor însoțite de câini sau pisici, ținuți în zgardă și lesă 
sau ham, iar deținătorii (cu excepția celor nevăzători și a persoanelor cu dizabilități, aflate în 
scaunul cu rotile) au obligația să colecteze și să elimine excrementele animalului.  
  (6) Este permis accesul doar autovehiculelor de serviciu, pentru prestarea de servicii de 
amenajare și întreținere, pentru lucrări de interes public, de intervenții la rețelele edilitare, pentru 
aprovizionare, precum și al celor aflate în misiune. 
 
 Art. 5. Spectacolele și evenimentele care se desfășoară în zona de promenadă LACUL 
MORII sunt supuse autorizării prealabile de către Sectorul 6 al Municipiului București. 
 
 Art. 6. Exercitarea oricăror activități comerciale, în zona de promenadă LACUL MORII, 
este supusă autorizării prevăzută de lege, precum și pentru orice ofertă de servicii gratuite sau cu 
plată (distribuirea de pliante, propaganda, indiferent de formă). 
 
 Art. 7. Este interzisă utilizarea aparaturii audio, dacă prin aceasta se deranjează liniștea 
publică. 
 
 Art. 8. Reprezintă, de asemenea, activități interzise, următoarele: 
 a) introducerea substanțelor periculoase, toxice, inflamabile sau a combustibilului, 
precum și a substanțelor explozive sau radioactive în toate zonele care fac obiectul prezentului 
regulament; 
 b) incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din zona de promenadă 
LACUL MORII, a coşurilor pentru gunoi, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru; 
 c) vandalizarea spaţiilor care fac obiectul prezentului regulament prin zgâriere, scriere, 
vopsire, murdărire cu orice substanţă, demontare, mutare, rupere, distrugere a mobilierului urban 
(bănci,  lampadare etc); 
 d) consumul de alcool sau de substanțe interzise; 
 e) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, bordurilor, stâlpilor de iluminat; 
 f) aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, țigări, semințe, precum și de orice alte deșeuri; 
 g)  hrănirea animalelor fără stăpân. 
 
 Art. 9. Încălcarea prezentului regulament se sancționează conform prevederilor legale în 
vigoare. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Lucian Dubălaru 
 

 




