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Proiect 

HOTĂRÂ R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului 
Bucureşti nr. 30112019 privind stabilirea şi sancţionarea/aptelor ce constituie 

contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a/ost modificată şi 
completată prin H. C.L. Sector 2 nr. 21412021 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti , ales în condiţiile 

Legii nr.11 5/201 5 pentru alegerea autorităţilor administraţie i publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţie i publice locale nr. 215/200 1, precum ş i pentru 

modificarea ş i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul a leşilor locali, cu 

modificările ş i completările ulterioare, întrunit în şedinţa _ _ __ , astăzi ,. _ __ _ 

Luând în considerare proiectul de lwtflrâre iniţiat de dna Alexandra Elena 

Chirilă, consilier local, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 30112019 privind stabilirea şi sancţionarea 

faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

astfel cum a/ost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 21412021," 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de dna Alexandra Elena Chirilă, consilier 

local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate nr. 30851122.02.2022 întocmit de către Direcţia 

Jurid ică, Legis laţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de speciali tate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Rap011ul de specialitate nr. 29797 /2 1.02.2022 întocmit de către D irecţia 

Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti ; 

- Nota de fundamentare nr. 61 12118.02.2022 întocm ită de către Poliţ ia Locală 

Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Adresa nr. A.D.P. Sector 2 - 7698/22.02.2022 întocmită de către 

Administraţ ia Domeniului Public Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine ş i Linişte Pub lică, Apărarea Drepturilor 



Omului ş i Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

unicipiului Bucureşti; 

Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spaţii Verzi ş i Protecţia Animalelor din 

1 Consil iului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice ş i Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei ş i Inovaţie din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Dispoziţia nr. 2422/ 02.11.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 

privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, 

Director Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei 

publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale, cu modificările ş i completările ulterioare; 

- Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările ş i completăril e 

ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

repub licată; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, cu modificările şi comp letările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 2/200 1 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2019 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcţii ş i a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 301 /2019 privind stabilirea şi 

sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost modificată ş i comp letată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2021 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/20 11 privind reorganizarea 

Poliţiei Comunitare Sector 2 ş i pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii ş i a 



Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poli ţiei Locale Sector 2, cu 

modificări le şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) fit. I) şi alin. (4) din 

rdonanţa de Urgenfă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 

odificările şi completările ulterioare,· 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. I Se modifică ş 1 completează anexa la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr. 103/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie 

contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin H C.L. Sector 2 nr. 21412021, conform anexei ce 

cuprinde 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 

nr. I 03/20 19 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe 

raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin H C.L. Sector 2 nr. 21412021 rămân aplicabile. 

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi instituţiile aflate sub autoritatea 

Consiliului Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezenei 

hotărâri. 

Hotllrârc nr. 

Bucureşti, ____ _ 

hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al 

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, 

EL:ztt~ 

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de _ pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consili11/ Local al 
Seclor11/r1i 2 al M1111icipi11/11i B11c11reşli în şedin/a din dala de c11 respeclarea prevederi/or ari. 140 din 
Ordonan{a de Urgentă a G11vern11l11i nr. 5712019 privind Codul adminislraliv, cu modificările şi completările ulterioare. 



VIZAT Anexa la H.C.L.Sector 2 nr. -------
spre neschlmbare 

SECRETAR 

Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 
nr. 30112019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe 

raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a/ost modificată şi completată 
prin H. C. L. Sector 2 nr. 21412021 

1. Articolul 2 se modifică ş i se completează, după cum urmează: 

);:> alineatul (1), litera c) se modifică ş i se completează ş i va avea următorul cuprins: 

„ Art. 2 alin. (1)( „) 

c) să păstreze curăjenia pe străzi, trotuare, alei, căi de acces fn incinte şi În orice alte 

zane aparţinând domeniului public etc.,· " 

);:> după alineatul (1), litera c) se introduc literele c "') şi c"2
) , cu următorul 

cuprins: 

„ Art. 2 alin. (1)( „) 

c "1
) să nu arunce (inclusiv din autoturismele aflate în mers) obiecte şi gunoi de orice 

f el (ambalaje de alimente, cutii, sticle, hârtii, resturi alimentare, mucuri de ţigări, 

coji de seminţe etc.) pe domeniul public/privat; 

c "2
) să evacueze, de pe domeniul public, dejecţiile fiziologice provenite de la 

animale/ele de companie, În timpul plimbării acestora,· 

);:> alineatul (1), literele e) ş i o) se modifică şi se completează şi vor avea următorul 

cuprins: 

„ Art. 2 alin. (1)(„) 

e) să nu colecteze sau să transporte gunoiul menajer, stradal etc., din pieje, parcuri 

şi alte locuri publice/private şi să nu ef ectueze niciun tip de activitate care cade sub 

incidenţa legilor speciale În materie, dacă nu sunt abilitate sau autorizate conform 

legii, pentru prestarea acestora; 

(„.) 

o) să încheie cu unităţi specializate, licenţiate şi autorizate conform legii un contract 

pentru colectarea, reutilizarea, reciclarea, transportul şi eliminarea deşeurilor 



VIZAT 
spre neschimbare 

SECRETAR 

menajere, recuperabile, din construcţii (amenajări, renovări etc.), ulei uzat, deşeuri 

de origine animală, periculoase, toxice etc.;" 

2. Articolul 4 se modifică şi si completrează, după cum urmează: 

~ articolul 4, alineatul (1), literele d), g) şi i) se modifică ş i se completează şi vor 

avea următorul cuprins: 

„ART. 4 (1) (. . .) 

d) să împrejmuiască terenurile şi clădirile aflate În proprietate, cu respectarea 

legislaţiei privind autorizarea lucrărilor de construire şi să întreţină în mod 

corespunzător împrejmuirile terenurilor şi clădirilor prin înlocuirea panourilor lipsă 

sau a altor elemente de continuitate, vopsire şi spălare, astfel Încât să asigure 

con/ ortul vizual şi siguranţa cetăţenilor; 

(. . .) 

g) menţinerea curăţeniei şi îngrijirea spaţiilor verzi, a trotuarelor, aleilor de accces, 

culoare, ganguri, terase etc. aferente blocurilor de locuinfe; 

i) să nu utilizeze pentru parcarea/staţionarea autoturismelor, zonele aferente 

blocurilor de locuit, proiectate ca spaţii verzi sau orice alte suprafeţe cu aceeaşi 

destinaţie; " 

~ după articolul 4, alineatul (1), litera i) se introduc literele ( 1 
), (

2
) şi ( 3 

), cu 

următorul cuprins: 

„ART. 4 (1) (. . .) 

(
1
) să nu deterioreze spaţiile verzi prin orice formă şi cu orice mijloace; 

(
2
) să nu ocupe/folosească terenurile cu spaţii verzi În mod neautorizat,· 

(
3
) să nu amplaseze pe faţadele clădirilor sau pe gardurile ce Împrejmuiesc 

terenurile, plăcuţe cu semnificaţia "Parcarea interzisă"," Oprirea interzisă", 

"Staţionarea interzisă" sau alte plăcuţe, indicatoare pentru care nu au obţinut În 

prealabil documentele necesare,· " 

3. La Articolul 8, alineatul (1), literele a), b) şi e) se modifică şi se completează şi vor 

avea următorul cuprins: 

„ART. 8 (1) (. . .) 



VIZAT 
spre neschimbare 

SECRETAR 
a) cu amendă de la 500 lei la I.OOO lei, pentru persoanele fizice şi de la 1.500 lei la 

2. 500 lei pentru persoanele juridice, încălcarea normelor prevăzute de art. 2 lit. a), b), c), 

d), f), j),· art.3 lit. a), art.4 fit. a), b), d) şi cu amendă de la 500 lei la I.OOO lei p entru 

persoanele fizice şi de la I.OOO lei la I. 500 lei pentru persoanele juridice, Încălcarea 

prevederilor art.2 alin. (1) fit c"1
) şi c "2 

) ; 

b) cu amendă de la 500 lei la I.OOO lei, pentru persoanele fizice şi de la I.OOO lei la 

1.500 lei pentru persoanele juridice, încălcarea prevederilor art.3 lit.b) şi cu amendă de 

la 500 lei la I .OOO lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru 

persoanele juridice, încălcarea prevederilor art.3 fit. c), precum şi aplicarea măsurii 

complem entare de confiscare a măr/ urilor expuse neautorizat spre vânzare pe aleile 

pietonale, căile de acces şi zonele neamenajate În scop comercial din perimetru/ 

pieţelor agro-alimentare; 

(..) 

e) cu amendă de Ia 500 lei la 1.000 le i pentru persoanele fizice ş i de la 1.500 lei la. 

2.500 lei pentru persoanele juridice, încălcarea normelor prevăzute de art. 2 lit. g); art.3 

lit. d), e), i), j), k); art.4 lit.e) - i); art.5 Iit.a) - c); art.6 lit.e) şi cu amendă de la 500 lei la 

1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoanele 

juridice, pentru încălcarea prevederilor art.4 alin. (1) lit. ( 1
), (

2
), ş i ( 3

) . " 


