
  

HOTĂRÂRE 
privind sancționarea faptelor săvârșite de persoane fizice sau persoane juridice în legătură 

 cu depozitarea, expunerea și comercializarea mărfurilor pe domeniul public  
și alte locuri neautorizate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 

 
 
 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ nr. 34823/05.08.2022, 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; 
 Ținând cont de prevederile: 

- art. I din Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea 
populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite și 
pentru modificarea și completarea O.U.G nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor; 

- art. 5 și 6 alin. (1) lit. a) și d) și art. 19 alin. (1) din  H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea 
comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-  H.C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele 
rețele stradale; 

- prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 73 și art. 77 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (2)-(5), art. 5 alin. (7), art. 8 alin. (2) lit. d) și art. 24 din O.G. nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 
urbane și rurale; 

- O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.G. nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului; 

- art. 1 alin. (1) lit. e) raportat la art. 10 lit. a) din Legea poliției locale nr. 155/2010, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

- art. 26 lit. b) din H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 
și funcționare a poliției locale; 

- art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările 
și completările ulterioare;  

   În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și  
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                     
cu modificările și completările ulterioare; 

    
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) În scopul facilitării întreținerii domeniului public și privat aflat pe raza 
Sectorului 6 al municipiului București (străzi, trotuare, locuri de joacă pentru copii, etc.),                      
se interzice depozitarea, expunerea, comercializarea neautorizată a produselor alimentare și 
nealimentare pe arterele de circulație, parcaje, trotuare, locuri publice din proximitatea piețelor 
agroalimentare, locuri de joacă pentru copii, alte locuri publice sau locuri neautorizate.  
            (2) Încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) constituie contravenții pentru care se 
aplică sancțiuni contravenționale principale și sancțiuni contravenționale complementare. 

Art. 2.  (1) Contravențiile prevăzute la art. 1 se sancționează după cum urmează: 
a) avertisment; 
b) amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice: 
c) amendă de la 2000 la 2500 lei pentru persoane juridice; 

            (2)  Mărfurile sau produsele care au servit la săvârșirea faptelor prevăzute la art. 1 alin. (1) 
se confiscă, ca și sancțiune contravențională complementară și se valorifică, în condițiile legii, 
contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul de stat; 

(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul 
constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal. 

Art. 3. Contravențiile reglementate de prezenta hotărâre se constată și se sancționează de 
către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.  
 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, va lua 
măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, conform competenţelor; 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică, se vor face conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6; 
            (3) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoștința 
publică în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Art. 5. 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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