
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 232/07.09.2022 
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 Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 nr. A26902/06.09.2022 și Raportul de 
specialitate al ......................... nr. ……/……; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local                      
al Sectorului 6 nr. ……, nr…….. și nr. ………; 

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; 
- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, 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 (3) și (11) ale articolului 2 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: 
”(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 și cu 48 de ore înainte de data efectuării lucrărilor de utilitate publică.” 

”(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.                      
Pentru operațiunile de relocare în cazurile efectuării lucrărilor de utilitate publică, prima relocare 
este gratuită, iar pentru următoarele se va percepe tariful prevăzut la art. 6 alin. (3) din prezenta 
hotărâre”. 

 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 
 
Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017, 

cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.  
Art. III. (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. IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată 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 
 

 
 
 

 



CABINET PRIMAR 

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 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                  
nr. 197/2017 privind efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport și depozitare  
a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea  
lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenţia organelor abilitate în situaţiile  

de urgenţă pe raza administrativă a Sectorului 6 
 

Ţinând cont de dispoziţiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările și completările ulterioare; 

La nivelul Sectorului 6 activităţile de salubrizare și lucrări de utilitate publică sunt 
îngreunate de vehiculele staţionate sau parcate pe domeniul public al sectorului și de 
faptul că proprietarii/deţinătorii legali/utilizatorii vehiculelor, deși anunţaţi în prealabil, 
ignoră solicitarea autorităţii publice de a elibera domeniul public, fapt ce duce la întârzieri 
sau chiar blochează activitatea operatorilor de salubrizare și a lucrărilor de utilitate 
publică; 

Văzând faptul că autoritatea locală susţine din bugetul local tarifele de ridicare și 
transport spre locul de depozitare a unui număr foarte mare de vehicule datorită refuzului 
multor cetăţeni de a elibera domeniul public, consider necesar ca operaţiunile de ridicare, 
relocare, transport la locul de depozitare a vehiculelor să se facă contra cost pentru 
acţiunile de salubrizare și lucrări de utilitate publică desfășurate de operatorii desemnaţi 
pe raza Sectorului 6, excepţie făcând prima operaţiune de relocare pentru efectuarea 
lucrărilor de utilitate publică și operaţiunile de ridicare, transport și relocare pentru 
situaţiile de intervenţie a organelor abilitate în situaţiile de urgenţă; 

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, este necesară modificarea urgentă                 

a H.C.L. al Sectorului 6 nr. 197/2017, conform art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, astfel încât să se evite 

prejudicierea atât a locuitorilor sectorului 6 al municipiului București cât și a 

operatorilor reţelelor de utilităţi care nu își pot desfășura activitatatea în condiţii 

optime; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. l) şi lit. n) din                       
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre 
pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind 
efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează 
activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și 
intervenţia organelor abilitate în situaţiile de urgenţă pe raza administrativă a Sectorului 6. 
 
                                                                       

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 

 

   



 
                  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. 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 
  

În activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, s-a 
constatat faptul că, în numeroase cazuri, polițiștii locali au fost solicitaţi să sprijine activitatea 
operatorilor autorizaţi care efectuează curăţenia străzilor din Sectorul 6, a celor care efectuează 
lucrări de utilitate publică precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență. 

Astfel, în anul 2017 Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat hotărârea nr. 197/2017 
privind 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. 
 Ținând cont de faptul că, la nivelul Sectorului 6, lucrări de utilitate publică sunt 
îngreunate de vehiculele staționate sau parcate pe domeniul public al sectorului și de faptul că 
proprietarii/deţinătorii legali/utilizatorii vehiculelor, deși anunțați în prealabil, ignoră solicitarea 
autorității publice de a elibera domeniul public, fapt ce duce la întârzieri sau chiar blochează 
lucrările de utilitate publică; 
 Văzând faptul că, pentru intervenția organelor abilitate să efectueze lucrările de utilitate 
publică, termenul de 14 zile de informare prealabilă este foarte lung, în condițiile în care, de cele 
mai multe ori, este necesară intervenția promptă de urgență pentru remedierea unor deficiențe 
ale rețelelor de utilități publice, apreciem că se impune modificare termenului de 14 zile pentru 
informarea proprietarilor/deţinătorilor legali/utilizatorilor vehiculelor în cazul desfășurării unor 
lucrări edilitare într-un termen de 48 de ore. Totodată, considerăm că în astfel de cazuri, întrucât 
termenul de informare este foarte scurt, există posibilitatea ca proprietarii/deținătorii 
legali/utilizatorii vehiculelor să nu ia la cunoștință în timp util pentru a muta vehiculul și a 
elibera domeniul public sau privat al Sectorului 6. Astfel, este necesar ca operațiunile de 
relocare a vehiculelor în cazurile efectuării lucrărilor edilitare să se facă gratuit pentru prima 
relocare și contra cost, conform tarifului stabilit prin art. 6 alin. (3) din hotărâre, pentru 
următoarele relocări. 
 Ținând cont de cele menționate mai sus, considerăm necesară modificarea urgentă a 
H.C.L. Sector 6 nr. 197/2017, conform art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, astfel încât să se evite prejudicierea atât a locuitorilor 
sectorului 6 al municipiului București cît și a operatorilor rețelelor de utilități care nu iși pot 
desfășura activitatatea în condiții optime.  
           În baza celor expuse mai sus, considerăm necesară modificarea hotărârii Consiliului 
Local Sector 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 și, ca urmare, solicităm supunerea spre aprobare a proiectului de 
hotărâre pentru modificarea acesteia. 

 
Director General, 

 

MARIAN TUFAN 



ANEXĂ LA NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

TABEL EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 

Hotărârea Consiliului Local Sector 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 
 

 

Nr. 
crt. 

Articol Varianta Existentă Varianta propusă   Observații  

1 Titlu Hotărârea Consiliului Local Sector 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 

Hotărârea Consiliului Local Sector 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 

Nemodificat  

2 1 - - Nemodificat  

3 2  (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 7 zile înainte de 
data desfășurării acțiunilor de salubrizare sau de 
efectuare a lucrărilor de utilitate publică. 
 
 
 
 (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. 

(...) 
(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 și 
cu 48 de ore înainte de data efectuării lucrărilor de 
utilitate publică. 
(...) 
(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. Pentru operațiunile de relocare în 
cazurile efectuării lucrărilor de utilitate publică, prima 
relocare este gratuită, iar pentru următoarele se va 
percepe tariful prevăzut la art. 6 alin. (3) din prezenta 
hotărâre. 

Alin. (1), (2) 
nemodificate. 
În alin. (3) se modifică 
termenul de informare 
a proprietarului / 
deținătorului legal / 
utilizatorului cu 
privire la obligația 
mutării vehiculului și 
eliberării domeniului 
public pentru lucrările 
edilitare, de la 14 zile 
la 48 de ore. 
Alin. (4) – (10) 
nemodificate. 
În alin. (11) se face 
mențiunea gratuității 
primei relocări în 
cazul lucrărilor  
 



edilitare. 

4 3 - 8 - - Nemodificate  

5 Anexele 
nr. 1 - 4 

- - Nemodificate 

 
 

Director General, 
MARIAN TUFAN 



 

                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                

                                                                       
 

 

                                             RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

pentru modificarea H.C.L. 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 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, Nota de fundamentare a Direcţiei Generale 
de Poliţie Locală Sector 6 nr. A26902/06.09.2022 și Raportul de specialitate, 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 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; 
         - art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, 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. 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 al Municipiului București. 

 
 
 

           Consilier Juridic,  

                                                                                                                    Liviu Bunescu 
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CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
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