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HOTĂRÂRE
privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să efectueze operaţiunile
de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor
de salubrizare 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. 14651/05.08.2016;
- 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;
- 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 se împuterniceşte Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector
4 să efectueze operaţiunile de ridicare, transportare şi depozitare, cu titlu gratuit, a autovehiculelor
care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 4.
Art.2. (1) Autovehiculul ridicat, va fi transportat şi depozitat în spaţiul special amenajat,
deţinut în folosinţă gratuită, de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4, situat în Bucureşti,
Şoseaua Berceni nr.38A, sector 4, dacă, deşi în prealabil somat, proprietarul/utilizatorul/deţinătorul nu
s-a conformat dispoziţiilor de mutare a autovehiculului.
(2) Ridicarea autovehiculului de la locul depozitat se va face pe bază de cerere scrisă depusă la
sediul Direcției

Generale de

Poliție Locală Sector 4, de proprietar/deținător/utilizator în baza

documentelor originale a acestora.
Art.3 Proprietarul/utilizatorul/deţinătorul autovehiculului prevăzut la Art.1 nu va fi obligat la
plata vreunei taxe ocazionate cu operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculului în
cauză, acesta restituindu-se gratuit persoanelor îndreptăţite.
Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcția 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 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 efectueze operaţiunile de
ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de
salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 4
Văzând raportul de specialitate nr. 14651/05.08.2016 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;
Ţinând cont de dispoziţiile O.U.G.nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
nr.120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti;
Consider că administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi, are obligaţia de asigura toate
prerogativele necesare unei bune colaborări între operatorul autorizat privind salubrizarea Sectorului 4
şi celelalte instituţii cu responsabilitate în acest domeniu, dezideratul fiind unul singur, anume acela al
asigurării unui nivel de viaţă sănătos şi civilizat, locuitorilor Sectorului 4.
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 efectueze

operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea
operatorilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 4.

PRIMAR
Daniel BĂLUŢĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să efectueze operaţiunile de
ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de
salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 4

În activitatea lucrătorilor operativi din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4, s-a
constatat faptul că, în numeroase cazuri, au fost solicitaţi să sprijine activitatea operatorilor
autorizaţi care efectuau curăţenia străzilor din Sectorul 4 şi se confruntau cu faptul că, diferite
autovehicule, îngreunau sau împiedicau accesul autospecialelor în activitatea lor şi, cu acest prilej,
poliţiştii locali s-au aflat în imposibilitatea tehnică, de a lua vreo măsură, care să ducă îndeplinirea
obiectivului pentru care li s-a solicitat sprijinul.
Lipsa unui cadru legislativ adecvat, face ca poliţistul local să fie pus în situaţia în care nu
poate întreprinde nimic, lăsând nesoluţionată problema asigurării condiţiilor minime pentru
efectuarea curăţeniei stradale. Motivul, de notorietate altminteri, al lipsei locurilor de parcare în
Bucureşti, invocat de cei care îşi lasă autoturismele parcate în aşa măsură încât împiedică buna
desfăşurare a activităţii de salubrizare, nu este suficient să justifice o conduită lipsită de simţ civic şi
responsabil.
În vederea degajării domeniului public, poliţiştii locali vor soma, în prealabil,
proprietarii/deţinătorii/utilizatorii autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor
autorizaţi de salubrizare, urmând ca, în cazul în care aceştia nu se vor conforma, acestea să fie
mutate şi depozitate într-un spaţiu special amenajat, deţinut de către Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 4, situat în Bucureşti, Şoseaua Berceni nr.38A, sector 4.
După ce va fi mutat, ridicarea autovehiculului de la locul depozitat se va face, cu titlu gratuit,
în baza unei cereri scrisă, depusă la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4, de către
proprietar/deţinător/utilizator, în baza documentelor originale a acestora.
Astfel, în urma celor constatate şi prezentate, este necesară adoptarea unei hotărâri a
Consiliului Local Sector 4, prin care să se permită instituţiei noastre, posibilitatea de a muta, cu titlu
gratuit, autotvehiculele care împiedică buna desfăşurare a activităţii de salubrizare, pe raza
administrativă a Sectorului 4.
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