MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

P
RO
IECT

HOTĂRÂRE
privind întreţinerea/repararea/cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se distribuie presa,
cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi
aranjamente florale, amplasate pe domeniul public şi privat de pe raza Sectorului 4 al
Municipiului Bucureşti
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. 14653/05.08.2016;
- 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 ;
- conform prevederilor Legii nr.350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
- în baza art.45 alin. (1), art.81 alin.2 lit. f, j 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 toți operatorii economici/persoane fizice
autorizate/persoane juridice care desfăşoară activitatea comercială de distribuţie a presei, cărţilor şi
produselor de papetărie, precum şi a celor de vânzare de flori şi aranjamente florale, amplasate pe
domeniul public şi privat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, sunt obligați să efectueze
toate operaţiunile necesare privind repararea/cosmetizarea şi întreţinerea chioşcurilor şi spaţiilor în
care îşi desfăşoară activitatea comercială mai sus amintită, în termen de cel mult .... luni, de la intrarea
în vigoare a prezentei.
Art.2. Persoanelor specificate la art. 1, care refuză îndeplinirea de bună voie a obligaţiilor de
reparare/cosmetizare şi întreţinere a chioşcurilor şi spaţiilor deţinute li se vor suspenda/ retrage
acordul de funcţionare şi se va dispune eliberarea domeniului public.
Art.3. 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 Sector
4, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor.

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

EXPUNERE DE MOTIVE
referitor la proiectul de Hotărâre privind repararea/cosmetizarea punctelor de desfacere prin care se
distribuie presa, cărţile şi produsele de papetărie şi chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori,
aranjamente florare, amplasate pe domeniul public şi privat aparţinând Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti situate pe raza administrativă a Sectorului 4
Văzând raportul de specialitate nr 14653/05.08.2016 întocmit de către Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 4;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.155/2010 privind poliţia locală;
Potrivit Legii nr.350 din 06 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului;
Autorităţile administraţiei publice locale răspund de activitatea de amenajare a teritoriului şi de
urbanism astfel încât se impune ca pentru asigurarea dezvoltării armonioase şi echilibrate a teritoriului
şi îmbunătăţirii calităţii imaginii teritoriului Sectorului 4, să se adopte toate măsurile necesare
întreţinerii chioşcurilor/spaţiilor, prin care operatorii economici sau persoanele fizice autorizate, îşi
desfăşoară activitatea de distribuţie a presei, a cărţilor şi a produselor de papetărie sau de oferire spre
vânzare a florilor şi aranjamentelor florale.
Faţă de considerentele sus-menţionate propun Consiliului Local Sector 4 adoptarea Proiectului de
Hotărâre privind întreţinerea/repararea/cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se distribuie
presa, cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi
aranjamente florale, amplasate pe domeniul public şi privat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti .

PRIMAR
Daniel BĂLUŢĂ

-RAPORT DE SPECIALITATEprivind întreţinerea/repararea/cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se distribuie presa,
cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi aranjamente
florale, amplasate pe domeniul public şi privat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 155/2010 privind poliţia locală;
Conform Legii nr.350 din 06 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului, autorităţile administraţiei
publice locale răspund de activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism, astfel încât se impune ca,
pentru asigurarea dezvoltării armonioase şi echilibrate a teritoriului şi îmbunătăţirii calităţii imaginii
teritoriului Sectorului 4, să se întreprindă toate măsurile necesare întreţinerii spaţiilor, prin care
operatorii economici/persoanele fizice autorizate/persoanele juridice, îşi desfăşoară activitatea de
distribuţie a presei, a cărţilor şi a produselor de papetărie sau de oferire spre vânzare a florilor şi
aranjamentelor florale.
Având în vedere starea fizică degradată a spaţiilor/chioşcurilor prin care se distribuie presa sau se
oferă spre vânzare flori şi aranjamente florale se impune efectuarea de lucrări de reparaţii şi întreţinere a
acestora, fără a se se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate;
Pentru aplicarea eficientă a obligaţiilor de reparare/cosmetizare şi întreţinere a spaţiilor prin care
operatorii economici/persoanele fizice autorizate/persoanele juridice îşi desfăşoară activitatea de
distribuţie a presei sau de vânzare a florilor şi aranjamentelor florale, este nevoie de stabilirea exactă a
tuturor detaliilor prevăzute în acest act administrativ-normativ,
Pentru realizarea acestor lucrări de reparaţii se are în vedere asigurarea standardelor minime de
calitate a spaţiilor/chioscurilor amplasate pe domeniul public şi privat aparţinând Sectorului 4 al
Municipiului Bucureşti .
În cazul în care, operatorii economici/persoanele fizice autorizate/persoanele juridice nu execută
într-un termen rezonabil efectuarea lucrărilor de reparaţie/cosmetizare şi întreţinere a spaţiilor aflate
într-o stare avansată de degradare, se va dispune suspendarea activităţii/retragerea acordului de
funcţionare, după caz.
Faţă de considerentele sus-menţionate propunem Consiliului Local Sector 4 adoptarea unui
proiect de hotărâre privind întreţinerea/repararea/cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se
distribuie presa, cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi
aranjamente florale, amplasate pe domeniul public şi privat aparţinând Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti.
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