ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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 Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare
a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 nr. A10843/08.04.2022 și Raportul de
specialitate al Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ nr. 617/12.04.2022, din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6,
nr. 5 și nr. 6;
Ţinând cont de prevederile:
- Legii Poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale;
- 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. (3) lit. a), 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. I. Alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 1 al 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, se modifică și vor avea următorul cuprins:
” Art. 1. (1) Se împuterniceşte Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 să efectueze
operaţiunile de ridicare, transport, descărcare și relocare, 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) Se împuternicește Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, prin Directorul
General, să încheie contractul de achiziție publică de servicii pentru operațiunile de ridicare,
transport, descărcare și relocare a vehiculelor aflate în situațiile menționate la art. 1 alin. (1), cu
un operator economic desemnat în urma derulării procedurilor legale.
(3) Operaţiunile de ridicare, transport, descărcare, relocare și depozitare a vehiculelor vor
fi efectuate în baza dispoziției de ridicare a Directorului General al Direcției Generale de Poliție
Locală Sector 6, de către operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul de prestări servicii.”

Art. II. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 se
modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 2. (1) Proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului care îngreunează
activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și
intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativ-teritorială a
Sectorului 6, va fi informat și i se va solicita mutarea vehiculului/eliberarea domeniului public
ori privat.
(2) Informarea proprietarului/deținătorului legal/utilizatorului se va efectua fie de către
polițistul local din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 prin afișarea unei
înștiințări pe vehicul, la loc vizibil sau prin orice alt mijloc de comunicare”, fie prin amplasarea
unui indicator rutier de informare asupra zilelor din săptămână și intervalelor orare în care sunt
planificate a fi efectuate lucrări curente de salubrizare, conform modelului din Anexa nr. 4, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) În cuprinsul acesteia va fi indicată data acțiunii de salubrizare sau de efectuare a
lucrărilor de utilitate publică și intervalul orar în care vehiculul trebuie mutat sau domeniul
public ori privat al Sectorului 6 trebuie eliberat. Informarea proprietarului/deținătorului
legal/utilizatorului vehiculului va începe cu 14 zile înainte de data desfășurării acțiunilor de
salubrizare sau de efectuare a lucrărilor de utilitate publică.
(4) În toate situațiile de urgență vehiculele se ridică de îndată, fără informarea prealabilă.
(5) Dacă, proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul nu s-a conformat solicitării de mutare
a vehiculului sau de eliberare a domeniului public sau privat al Sectorului 6, Direcţia Generală
de Poliţie Locală Sector 6 dispune, relocarea vehiculului în cel mai apropiat loc disponibil.
(6) Dacă nu este posibilă relocarea, se dispune ridicarea, transportul și depozitarea
vehiculelor în spaţiul deţinut de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană
Sector 6.
(7) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau dacă a fost dispusă, nu se pune în executare
ori încetează în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane ori animale.
(8) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau dacă a fost dispusă, nu se pune în executare
ori încetează, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în cazul în care vehiculul aparţine poliţiei,
pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale,
unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază,
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi vehiculele
de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, care participă la acţiuni de intervenţie sau
misiuni care au caracter de urgenţă.
(9) În cazul în care vehiculul a fost relocat polițistul local din cadrul Direcției Generale
de Poliție Locală Sector 6 va efectua demersurile necesare pentru identificarea și înștiințarea
prin orice mijloc de comunicare a proprietarilor/deţinătorilor legali/utilizatorilor în vederea
recuperării vehiculului, cu indicarea locului în care este relocat.
(10) În cazul în care vehiculul a fost ridicat, transportat și depozitat în spaţiul deţinut de
către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, polițistul local din cadrul
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 va efectua demersurile necesare pentru
identificarea și înștiințarea prin orice mijloc de comunicare a proprietarilor/deţinătorilor
legali/utilizatorilor în vederea recuperării vehiculului, cu indicarea locului în care este depozitat
și a posibilității ridicării acestuia în baza documentelor care atestă proprietatea/posesia/detenția
legală asupra acestuia, fiind menționat totodată și programul de eliberare a vehiculelor.
(11) Pentru operațiunile de ridicare, transport și relocare a vehiculelor în cazurile de
intervenție a organelor abilitate în situațiile de urgență nu se va percepe nici un tarif.”
Art. III. Articolul 6 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 se
modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 6 (1) Proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului aflat în situațiile
prevăzute la art. 1 va fi obligat la plata unui tarif pentru operaţiunile de ridicare, transport și
relocare a vehiculului în cauză după cum urmează:
(2) În cazul vehiculelor ridicate, transportate și depozitate în spaţiul deţinut de către
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 se vor percepe următoarele
tarife:

a) pentru ridicare vehicul mai mic de 5 tone – 200 lei;
b) pentru ridicare vehicul mai mare de 5 tone – 250 lei;
c) pentru transport vehicul mai mic de 5 tone – 150 lei;
d) pentru transport vehicul mai mare de 5 tone – 200 lei.
(3) În cazul vehiculelor relocate se va percepe un tarif de relocare în sumă de 200 lei.
(4) Recuperarea vehiculului de la locul de depozitare se face pe baza documentelor
prevăzute la art. 5, numai după achitarea tarifelor de ridicare și transport.
(5) Încasarea tarifelor aferente operațiunilor de mai sus intră în atribuția Direcției
Generale de Taxe și Impozite Locale Sector 6.”
Art. IV. Anexele nr. 1, 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017
se modifică conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. V. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017
rămân neschimbate.
Art. VI. (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 acestei hotărâri, conform competențelor.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,
prin grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. VII. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați, la instanța competentă, în
termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian Dubălaru

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon
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ANEXA NR. 1
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 154/28.06.2022

Dispoziție de ridicare
Nr._______/___________

Polițistul local (grad profesional, nume, prenume) - ............................................... din cadrul
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, București, aflându-mă în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, am constatat următoarele:
În fapt, la data de ....................................., în intervalul orar .................... locul
.................................................................... vehiculul marca .............................. cu numărul de
înmatriculare/înregistrare .................................. a fost .............................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
În conformitate cu prevederile din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. ......din......, dispun:
o

Relocarea vehiculului

o

Ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului în cauză în locul special amenajat, situat în
.........................................................................................................................................

La fața locului s-au efectuat planșe fotografice cu mijloc tehnic omologat și verificat
metrologic, marca ..................., seria ...................................., certificat cu numărul ..............................
Prezenta dispoziție de ridicare a fost întocmită în 3 (trei) exemplare, unul pentru
proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului, unul pentru operatorul autorizat și unul pentru
Direcția Generală de Poliţie Locală Sector 6.

Polițist local __________________________________

DIRECTOR GENERAL
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ANEXA NR. 2
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 154/28.06.2022

Nota de constatare
Seria…………..nr. ………..(Nr. înseriat)

FIŞA VEHICULULUI

Încheiată astăzi,
ziua……luna……anul……..ora……minutul…..str.…………………………………………
……………………………………………………………...
Subsemnatul……………………………………………………angajat al (operatorul
economic desemnat), la examinarea exterioară a vehiculului cu numărul de
înmatriculare…………marca…………....modelul………………, culoarea…………………,
ca urmare a întocmirii Dispoziției scrise de ridicare nr………………, în vederea efectuării
operațiunilor de ridicare și transport în vederea depozitării sau relocării, constat următoarele:
- Vehiculul prezintă avarii vizibile (da/nu)
Observații: examinarea exterioară s-a efectuat prin fotografiere în format digital, din 4
unghiuri diferite (fața, spatele și lateralele vehiculului) constatându-se următoarele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Prezenta s-a întocmit în două exemplare, unul pentru ……………. și unul pentru
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6.
Semnătura lucrător al (operatorului economic desemnat)
_________________________________________________

Semnătura polițist local Direcția Generală
________________________________________

de

Poliție
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Locală

Sector

6

ANEXA NR. 3
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 154/28.06.2022

PROCES-VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
Încheiat astăzi,
Ziua ......................, Luna ......................, Anul .............., Ora .................., între
..................................................., angajat al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare
Urbană Sector 6 și dl./dna ....................................................., proprietarul/deținătorul
legal/utilizatorul vehiculului, cu ocazia predării - primirii a vehiculului, cu numărul de
înmatriculare .............................., marca ........................., modelul ........................, culoarea
......................, ridicat în baza Dispoziției de ridicare nr. ................................
Față de starea tehnică menționată în Nota de constatare nr. ........................, vehiculul
prezintă următoarele avarii vizibile:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________
S-au achitat tarifele prevăzute de H.C.L. Sector 6 nr. ........./............................., conform
chitanței nr. ..............................................
Prezentul s-a întocmit în trei exemplare, unul pentru dl./dna ......................................,
unul pentru Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și unul pentru
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6.
Semnătură angajat Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
__________________________________________
Semnătură proprietar/deținător legal/utilizator vehiculul
__________________________________________
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50 cm

65 cm

PARCAREA
INTERZISĂ
în ﬁecare
............................*
în intervalul orar
.............................**
pentru
curăţenie

