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RAPORT DE SPECIALITATE 

Prin adresa nr. 28.872/2i.02.2022, Direcţia Administraţie Publică Locală a 
transmis Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Sectorului 2 documentaţia aferentă proiectului de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 
301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe 
raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, modificată şi completată cu H.C.L.S2 
nr. 214/22.07.2021, în vederea analizării şi întocmirii rapmtului de specialitate al 
Direcţiei Juridice Legislaţie Contencios Administrativ, conform rezoluţiei 

Secretarului General al Sectorului 2 . 

Prin H.C.L. Sector 2 nr. 301/2019, modificată şi completată cu H.C.L.Sector 2 

nr. 214/22.07.2021, au fost adoptate obligaţiile stabilite în sarcina cetăţenilor 

sectorului 2 privind organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor 

edilitar-gospodăreşti, a păstrării ordinii şi liniştii publice, a curăţeniei şi igienei 
publice, a protecţiei mediului, a întreţinerii terenurilor şi curţilor, a prevenirii 
săvârşirii de acte şi fapte contravenţionale, precum şi sancţiunile corespunzătoare 

aplicabile în caz de nerespectare a cadrului legal de reglementare. 
Prin Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, se argumentează necesitatea 

adoptării unui act administrativ cu caracter normativ de modificare şi completare a 
celui în vigoare, motivat de faptul că, dispoziţiile legale locale nu prevăd astfel de 
fapte contravenţionale, în vederea sancţionării corespunzătoare . 

Având în vedere obligaţiile fundamentale ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, ale instituţiilor publice privind buna gospodărire a subunităţii 

administrativ teritoriale; 

În considerarea dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

"(1) Prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili şi sancţiona 

contravenţii în toate domeniile de activitate. 
(2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se 

stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care 
acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile 
respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale 
Guvernului. 

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona 
contravenţii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe . curăţenia şi 

igienizarea acestora: întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi 



locurilor de ioacă pentru copii: amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul 
blocurilor de locuinţe. p recum şi a terenurilor virane: întreţinerea bazelor şi 

obiectivelor sportive aflate în administrarea lor: întreţinerea străzilor şi 

trotuarelor. a şcolilor şi altor instilllţii de educaţie şi cultură. întreţinerea clădirilor. 

împrejmuirilor şi a altor construcţii: depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a 
resturilor menajere. 

(4) Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate stabili şi alte domenii de 
activitate din competenţa consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili 
şi sancţiona contravenţii. 

(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene ori, după caz, ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, prin care s-au stabilit contravenţii cu nesocotirea 
principiilor prevăzute la alin. (2) - (4), sunt nule de drept. Nulitatea se constată de 
instanţa de contencios administrativ competentă, la cererea oricărei persoane 
interesate". 

De asemenea, dispoziţiile art. 8 alin.(1) şi (2) lit. d) din O.G. nr. 2/2001 
privind regimuljuridic al contravenţiilor care reglementează caracterul sancţiunii şi 

limita minimă şi maximă aplicabilă a amenzii contravenţionale: 
„ (1) Amenda contravenţională are caracter administrativ. 
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei, iar limita maximă 

nu poate depăşi: 
d) 2.500 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâl'i ale consiliilor locale 

ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti". 
Văzând atribuţiile Poliţiei Locale Sector 2, instituţie publică de interes local cu 

personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 2, înfiinţată în 
temeiul H.C.L. Sector 2 nr.10/2011 şi care îşi desfăşoară activitatea potrivit 
atribuţiilor conferite prin Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale şi a H.G. 1332/2010 
privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei 
Locale, 

Având în vedere circumstanţele factuale, precum şi rolul autorităţii locale 
deliberative de iniţiativă şi adoptare a hotărârilor, în condiţiile legii, privind toate 
problemele de interes local, Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ -
Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti, constată că, în ceea ce priveşte legalitatea proiectului, este 
întemeiată înaintarea prezentului proiect Consiliului Local al Sectorului 2 în vederea 
supunerii lui spre adoptare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 
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