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HOTĂRÂRE
privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să constate şi să
sancţioneze contravenţional persoanele fizice şi juridice la care se referă materialele publicitare,
afişele sau orice alt tip de material publicitar, amplasate, fără respectarea prevederilor legale,
pe obiecte de mobilier urban, stâlpi sau clădiri, pe raza administrativă a Sectorului 4

Consiliul local al Sectorului 4 Bucureşti, întrunit în şedinţă ordinară:
- văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al Direcţiei
Generale de Poliţie Locală Sector 4 nr. 14652/05.08.2016;
- luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;
- având în vedere prevederile Legii nr.155/2010 privind poliţia locală;
- conform prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum
şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002;
-Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;
-prevederile art. 2 alin. (3) și art. 8 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor;
- în baza art.45 alin. (1), art.81 alin.(2) lit. j), l) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Începând cu data prezentei se împuterniceşte Direcţia Generală de Poliţie Locală
Sector 4 să constate şi să sancţioneze contravenţional persoanele fizice şi juridice la care se referă
materialele publicitare amplasate pe domeniul public al Sectorului 4 sau persoanele destinatare ale
serviciilor/produselor/lucrărilor la care se referă afişele sau materiale de orice tip amplasate pe
obiectele de mobilier urban, stâlpi sau clădiri în afara cadrului legal, pe domeniul public al Sectorului
4.
Art.2. Persoanele fizice cât şi persoanele juridice menționate la art. 1, vor fi sancţionate cu
amendă contravenţională de la 600 de lei la 1000 de lei, cu posibilitatea achitării în 48 de ore de la
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul
amenzii și obligația de a curăța obiectele de mobilier urban, stîlpii sau clădirile, fără a le degrada.
Art.3 . Personalul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 împuternicit să constate şi să
sancţioneze contravenţiile prevăzute la Art.1 îşi va îndeplini atribuţiile conform legislaţiei în materie.

Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 4 şi cu celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu
al Primarului Sectorului 4, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor
legale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
____________________________
Avizat pentru legalitate
Conform Legii 215/2001
Secretarul Sectorului 4
Gabriela ANGHELOIU

EXPUNERE DE MOTIVE
privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să constate şi să sancţioneze
contravenţional persoanele fizice şi juridice la care se referă materialele publicitare, afişele sau orice
alt tip de material publicitar, amplasate, fără respectarea prevederilor legale, pe obiecte de mobilier
urban, stâlpi sau clădiri, pe raza administrativă a Sectorului 4
Văzând raportul de specialitate nr. 14652/05.08.2016 întocmit de către Direcţia Generală de
Poliţie Locală Sector 4;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 155/2010 privind poliţia locală;
Luând în considerare prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
Conform Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
Ţinând cont de dispoziţiile art.2 alin.(1)-(5) şi art.8 din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor;
Consider că administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi, are obligaţia de asigura toate
prerogativele necesare asigurării unui mediu de viaţă sănătos, civilizat, care să permită cetăţenilor
Sectorului 4, un standard de viaţă în condiţii normale. În vederea îndeplinirii acestui deziderat,
apreciez că trebuie întreprinse măsurile necesare referitoare la combaterea activităţii publicitare, care
la momentul de faţă se desfăşoară fără respectarea unui cadru minimal de organizare.
Astfel, din respect pentru cetăţenii Sectorului 4, apreciez că pe baza celor prezentate şi
analizate, este necesar adoptarea unui cadru administrativ normativ adecvat.
Faţă de considerentele sus-menţionate propun Consiliului Local Sector 4 adoptarea Proiectului
de Hotărâre privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să constate şi să
sancţioneze contravenţional persoanele fizice şi juridice la care se referă materialele publicitare,
afişele sau orice alt tip de material publicitar, amplasate, fără respectarea prevederilor legale, pe
obiecte de mobilier urban, stâlpi sau clădiri, pe raza administrativă a Sectorului 4.

PRIMAR
Daniel BĂLUŢĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să constate şi să sancţioneze
contravenţional persoanele fizice şi juridice la care se referă materialele publicitare, afişele sau orice
alt tip de material publicitar, amplasate, fără respectarea prevederilor legale, pe obiecte de mobilier
urban, stâlpi sau clădiri,
pe raza administrativă a Sectorului 4
În activitatea de patrulare a efectivelor Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4, lucrătorii
operativi au constatat faptul că, de mai mult timp, există afişat pe mobilierul urban, stâlpi, chioşcuri
şi alte asemenea amplasamente, a diferite anunţuri cu caracter publicitar, diferite afişe şi materiale
publicitare, la întâmplare, dând un aspect neîngrijit şi dezagreabil stâlpilor şi obiectelor urbane pe
care sunt amplasate.
Totodată, la acest lucru, se adaugă şi faptul numeroaselor sesizări ale cetăţenilor Sectorului 4,
care au relatat faptul că, diferite persoane, la diferite intervale de timp, obişnuiesc să lipească aceste
afişe, rupându-le pe cele mai vechi sau care incomodau lipirea celor noi, astfel că ne aflăm în
imposibilitatea de a lua măsuri sancţionatorii, pentru eradicarea sau descurajarea acestui fenomen.
Având în vedere cele mai sus enunţate, rezultă nevoia adoptării, la nivelul Sectorului 4, a unui
cadru administrativ normativ adecvat, care să vină în preîntâmpinarea şi eradicarea unor astfel de
practici, pentru a reda un aspect civilizat străzilor, obiectelor şi mobilierului urban situate pe raza
administrativă a Sectorului 4.
Cadrul legislativ actual, astfel cum este acesta specificat prin Legea nr. 155/2010 privind
poliţia locală, Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi O.G.
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor este insuficient pentru crearea unui aspect
civilizat şi de normalitate, care să permită cetăţenilor Sectorului 4 să trăiască într-un cadru la un
standard corespunzător .
Prin urmare, în urma celor constatate şi prezentate, propunem Consiliului Local Sector 4,
adoptarea unei hotărâri a prin care să se sancţioneze contravenţional persoanele fizice şi juridice la
care se referă materialele publicitare, afişele sau orice alt tip de material publicitar, amplasate, fără
respectarea prevederilor legale, pe obiecte de mobilier urban, stâlpi sau clădiri, pe raza
administrativă a Sectorului 4.
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