
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 190/22.07.2022 
pentru modificarea H.C.L. 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, cu modificările și completările ulterioare 
 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti,        

Nota de fundamentare a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 nr. ….. și Raportul de specialitate al 
Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ 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….; 

Ţinând cont de prevederile: 
- 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, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- 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. l) și alin. (4), 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. I. Articolul 5 al H.C.L. al Sectorului 6 nr. 293/2017 se completeză cu alineatul (17) având 
următorul cuprins: 

 (17) ”Pentru siguranța utilizatorilor, este interzisă circulația bicicletelor, circulația cu role, 
skateboarduri și scutere pe pistele de alergare din interiorul parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de 
odihnă sau zonelor de promenadă.” 

Art. II. Articolul 23 lit. b) al H.C.L. al Sectorului 6 nr. 293/2017 se modifică și va avea următorul 
cuprins:  

”b) cu amendă contravențională de la 200 lei la 1.000 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de 
art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (10) - (15), (17), art. 9, art. 10.” 
 Art. III. Prevederile art. I și art. II intră în vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunoștința 
publică a prezentei hotărâri. 

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 293/2017 rămân 
neschimbate. 

    Art. V. (1) Primarul Sectorului 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. VI. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați, la instanța competentă, în termenul 
prevăzut de lege. 

              INIȚIATOR,                                                                    AVIZEAZĂ 
PRIMARUL SECTORULUI 6                                            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 pentru modificarea H.C.L. 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, cu modificările și completările ulterioare 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale care stabileşte obligaţiile şi răspunderile 

care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor 

economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, precum şi pentru 

instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora. 

Având în vedere faptul că circulaţia cu biciclete, role, skateboarduri și 

scutere, pe pistele de alergare din interiorul parcurilor, locurilor de joacă, locurilor 

de odihnă sau zonelor de promenadă constituie un real pericol pentru cetăţeni,     

se impune interzicerea expresă a folosirii acestor mijloace de locomoţie. 

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. l) și 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 modificarea H.C.L. 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 

 

 

 



 

                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                

                                                                       
 

 

                                             RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

pentru modificarea H.C.L. 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, cu modificările și 

completările ulterioare 
 

 
 

Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării 

considerentelor și circumstanțelor exclusiv de natură juridică, cât si Referatul de aprobare al 
domnului Primar al Sectorului 6-dl. Ciprian Ciucu,      

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului  6 și tinând cont de prevederile: 
- 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, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,                     

cu modificările și completările ulterioare;  

  
 

         Pentru considerentele expuse în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. i) și art. 
166 alin. (2) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul respectă 
prevederile legale aplicabile domeniului de activitate și se justifică, astfel că propunem spre 
dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. 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, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 
 

               Consilier Juridic,  

                                                                                                                       Liviu Bunescu 

 

 
 

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 
                  DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6 
SECTORUL 6                  NUMĂR DE TELEFON: +40 021 413 16 62 

AL MUNICIPIULUI        ADRESĂ POȘTALĂ: ȘOS. ORHIDEELOR, NR. 2D, 
BUCUREȘTI                   SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: CONTACT@POLITIA6.RO 
WWW.POLITIA6.RO 

 
 

 
Notă de fundamentare 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea 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 

 
  

Luând în considerare interesul comunităţii locale în vederea stabilirii și respectării unor 
norme de conduită în parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și 
terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6, pentru asigurarea și menținerea unui 
nivel ridicat de protecţie atât a mediului, cât şi a unui climat de siguranță în desfășurarea 
activităților de recreere în zonele mai sus menționate; 

Văzând propunerea de modificare a Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 
6 nr. 136/24.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă 
LACUL MORII, înaintată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6 pentru instituirea unor reguli în ceea ce privește circulația bicicletelor în zona de 
promenadă Lacul Morii și, constatând faptul că reglementarea generală, în speță, hotărârea 
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 nu prevede sancțiuni pentru încălcarea unor 
astfel de reguli de conduită; 

Ținând cont de prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 
locale, considerăm necesară stabilirea unor norme privind circulația bicicletelor în parcurile, 
locurile de joacă, locurile de odihnă, zonele de promenadă, grădinile de cartier și terenurile de 
sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București și, totodată, a unor sancțiuni 
pentru încălcarea acestor norme și includerea acestora în hotărârea Consiliului Local 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; 
           În baza celor expuse mai sus, considerăm necesară modificarea hotărârii Consiliului 
Local 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 și, ca urmare, solicităm supunerea spre aprobarea 
Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre pentru modificarea acesteia.  

 
 
 

Director General, 

 

MARIAN TUFAN 


