
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 172/30.06.2022 

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 ........ nr........../......., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local                     
al Sectorului 6, nr............. și nr...........; 
 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) și (7) 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. 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; 

   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 în vederea comercializarii neautorizate a produselor 
alimentare și nealimentare pe arterele de circulație, parcaje, trotuare, locuri publice din 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



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 local al Sectorului 6; 

(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. 
 

 
 
 
 
 

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 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

            

                                                                  REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind sancţionarea 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 
 

Prin hotărâri ale autorităţilor publice locale sau judeţene se stabilesc și se sancţionează 
contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite prin lege,               
în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe               
sau hotărâri ale Guvernului.  

Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot stabili și sancţiona contravenţii în 
următoarele domenii de activitate: salubritate, activitatea din pieţe, curăţenia și igienizarea 
acestora, întreţinerea parcurilor și spaţiilor verzi, a spaţiilor și locurilor de joacă pentru copii, 
amenajarea și curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum și a terenurilor virane, 
întreţinerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor, întreţinerea străzilor și a 
trotuarelor, a școlilor și a altor instituţii de educaţie și cultură, întreţinerea clădirilor, 
împrejmuirilor și a altor contrucţii, depozitarea și colectarea gunoaielor  și a resturilor menajere, 
potrivit actelor normative care reglementează regimul juridic al contravenţiilor. 

 Ţinând cont de cele de mai sus și următoarele: 
- constatările efectivelor operative din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală               

Sector 6 și a numeroaselor sesizări scrise privind folosirea de către persoanele fizice și/sau juridice 
a trotuarelor, parcajelor, locurilor de joacă, locurilor publice din proximitatea pieţelor 
agroalimentare, altor locuri publice neautorizate pentru expunerea și comercializarea de produse 
alimentare/nealimentare;  

- evitarea declanșării unor îmbolnăviri în rândul cetăţenilor Sectorului 6 în cazul 
comercializării în condiţii improprii a produselor alimentare, respectiv îngreunarea/blocarea 
traficului pietonal și riscul unor accidente rutiere;  

- abrogarea legii care prevedea expres posibilitatetea stabilirii contravenţiilor pentru 
protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite.  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind 
sancţionarea 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. 
 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 

CABINET PRIMAR 
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Notă de fundamentare 

 
 
  

În prezent, este de notorietate faptul că, la nivelul Sectorului 6 al municipiului 
București, fenomenul comerțului neautorizat a luat amploare după adoptarea Legii nr. 
222/2020 privind abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva 
unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor. 

Această situație de fapt a fost determinată de împrejurarea că polițiștii locali din 
cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 nu au mai avut la îndemână un 
instrument eficient pentru a combate fenomenul comerțului neautorizat și anume 
confiscarea bunurilor destinate sau care au servit la comiterea contravențiilor. 

Astfel, deși, de la abrogarea Legii nr. 12/1990 și până în prezent, polițiștii locali 
din cadrul instituției au desfășurat acțiuni în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 10 
lit. a) din Legea nr. 155/2010 și au aplicat un număr de 6.975 de sancțiuni 
contravenționale în valoare de 6.820.400 lei pentru comerțul neautorizat, doar pe 
principalele artere de circulație de pe raza Sectorului 6, aceste activități ilicite nu au fost 
stopate, ci chiar au luat amploare. 

Exemplificăm în acest sens că în primele 6 luni ale anului 2020 (când Legea nr. 
12/1990 era încă în vigoare) au fost înregistrate la nivelul instituției noastre un număr de 
72 de sesizări telefonice cu privire la comerțul stradal neautorizat, iar în primele 6 luni 
ale anului în curs au fost înregistrate un număr de 1035 de sesizări telefonice. 

Acest fapt s-a datorat în principal vidului legislativ creat prin abrogarea Legii nr. 
12/1990, în sensul în care actele normative în vigoare nu conferă posibilitatea polițiștilor 
locali de a aplica sancțiunea complementară a confiscării bunurilor destinate sau care au 
servit la comiterea contravențiilor, limitând totodată aplicarea sancțiunilor principale pe 
arterele secundare de pe raza teritorială a Sectorului 6. 

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și necesitatea protejării cetățenilor 
Sectorului 6 împotriva pericolului de îmbolnăvire cauzat de comercializarea produselor 
alimentare în condiții improprii, considerăm că se impune crearea cadrului legislativ care 
să reglementeze relațiile sociale privitoare la comerțul pe domeniul public și privat al 
municipiului București, pe raza teritorială a Sectorului 6, în vederea stopării fenomenului 
comerțului ilicit.  

 
 

Director General, 

 

MARIAN TUFAN 



 

 

 
        

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind sancţionarea 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 scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării 

considerentelor și circumstanţelor de natură juridică, reţinem următoarele: 

 

 Ţinând 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 OG nr. 21/1992 privind 

protecţia consumatorilor; 

- art. 5 și 6 alin. (1) lit. a) și d) și art. 19 alin. (1) din H.G nr. 348/2004 privind 

exercitarea comerţului cu produse și servicii de piaţă în unele zone publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  HCGMB nr. 118/2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe 

principalele reţele stradale; 

- prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 73 și art. 77 din O.G. nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piaţă, 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 contravenţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane și rurale; 

- OG nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condiţiilor de valorificare a 

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- HG 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 poliţiei locale nr. 155/2010, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
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ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
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E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
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- art. 26 lit. b) din HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare și funcţionare a poliţiei 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, cu modificările și completările ulterioare. 

        - Referatul de aprobare al primarului, 

        - Nota de fundamentare transmisă de DGPL Sector 6 

 

        Pentru considerentele expuse, în lipsa unui act normativ care să prevadă expres 

aplicarea sancţiunilor principale și sancţiunilor complementare pentru faptele 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 ce constituie contravenţii și având în vedere riscurile 

la care cetăţenii Sectorului 6 sunt expuși, consider că proiectul respectă prevederile legale 

aplicabile acestui domeniu specific de activitate, astfel că propunem proiectul de hotărâre 

privind sancţionarea 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 pentru analiză, dezbatere și 

aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 6, municipiul București. 

 

 

 

Compartimentul juridic și contencios administrativ 

Consilier juridic,  

                                                             Adrian Radu Apostolescu 


