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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre de consiliu privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 301/2019 privind stabilirea ş i 

sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti, modificată şi completată cu HCLS2 nr. 214/22.07.2021 

Pornind de le necesitatea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a activităţii 

edilitar-gospodăreşti, a păstrării ordinii ş i liniştii publice, a curăţenie i şi igienei publice, a 

protecţiei mediului, a prevenirii săvârşirii de acte şi fapte contravenţionale la nivelul 

Sectorului 2 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 301/2019 privind 

stabilirea ş i sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, modificată şi completată cu HCLS2 nr. 214/22. 07 .2021. 

A vând în vedere necesitatea instituirii anumitor obligaţii în sarcina cetăţenilor, 

motivat de faptul că dispoziţiile legale locale nu prevăd astfel de fapte contravenţionale, în 

vederea sancţionării corespunzătoare, apreciem că se impune iniţierea unui proiect de 

hotărâre prin care să se modifice ş i să se completeze Hotărârea Consiliului Local sector 2 al 

Municipiului Bucureşti 

Ţinând seama de prevederile art.2, alin. (3) din O.G nr.2/200 1 privind regimul 

juridic al contravenţiilor: " Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi 

sancţiona contravenJii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieJe, curăJenia şi 

igienizarea acestora; întrefinerea parcurilor şi spaJiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca 

pentru copii; amenajarea şi curăfenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinfe, precum şi a 

terenurilor virane; întrefinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; 

întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituJii de educaţie şi cultura, întreţinerea 

clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcfii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor 

menajere.''. 



În baza documentelor de fundamentare ce vor fi elaborate la nivelul 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum ş i a 

Notei de fundamentare prezentată de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Muncipiului Bucureşti, aferentă 

proiectului de hotărâre 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 , modificată ş i 

completată cu HCLS2 nr. 214/22.07 .2021, raportat la atribuţii le Poliţiei Locale Sector 2 

stipulate în Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei 

Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statutului de funcţii şi a 

Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, cu 

modificările şi completările ulterioare, consider oportun promovarea proiectului de hotărâre 

mai sus menţionez. 

Astfel, în sensul celor expuse mai sus, 

PROPUN 

Consiliului Local al Sectorului 2 spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea ş i completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

nr. 301/2019 privind stabilirea ş i sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ş 1 completată cu HCLS2 

nr. 214/22.07 .2021. 


