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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului 
Bucureşti nr. 301/2019 privind stabilirea ş i sa ncţionarea faptelor cc constituie contravenţii pe 

raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, modificată ş i completată cu 
HC LS2 nr. 214/22.07.2021 

A vând în vedere adresa transmisă ş i înregistrată cu nr. 5702/12.01.2022 emisă de. 

Direcţia Administraţie Publică Loca l ă , înregistrată de instituţi a noastră cu nr. 1358/13.01.2022, 

în vederea analizării ş i întocmirii Notei de fundamentare privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 30112019 privind stabilirea 

şi sanc(ionarea f apte/or ce constituie contraven(ii pe raza Sectomlui 2 al M1111icipi11/11i Bucureşti, 

modificată şi completată cu HCLS2 nr. 2 1-1122.07.202 l, conform rezoluţiei Secretarului General. 

al Sectorului 2, supunem atenţie i următoare l e: 

Po liţia Loca lă Sector 2, instituţie publică de interes local aflată în subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 2, este înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. I 0/201 1 ş i 

îşi desfă şoară activitatea potrivit atribuţiilor ce îi sunt conferite prin Legea nr. 155/20 l O a Poliţiei 

Locale ş i H.G. nr. 1.332 /20 I O privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare ş i . 

funcţionare a poliţiei locale. 

În conformitate cu art.2 , alin. (2) din O.G nr. 2/200 l privind regimul juridic al 

contravenţiilor: "Prin hotărâri ale autorităţilor administraţie i publice locale sau judeţene se 

stabilesc ş i se sancţ ionează contravenţ ii 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." 

Luând in considerare interesul social în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republi cată, reguli 

necesare, suficiente , posibile si având în vedere necesitatea instituirii anumitor obligaţii în 

sarcina cetăţenilor, motivat de faptul că dispoziţiile legale locale nu prevăd asffel de fa p e . 

contraven ţi onale , în vederea san cţ ionăr ii corespunzătoare, apreciem că se impune iniţierea unui 



proiect de hotărâre prin care să se modifice ş i să se completeze în mod corespunzător dispoziti ile 

Hotărâr ii Consiliului Local sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 301 /2019 privind stabilirea ş i 

sa ncţ i onarea fapte lor ce const ituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti , 

cu modifică rile ş i completările ulterioare. 

Cu privi re la cuantumul amenzilor propus. considerăm oportună reindividualizarea 

acestora, având în vedere că trebuie respectai atât principiul proporti ona l ităti i , cât ş i principiul 

oportunităt ii în toate cazurile în care agent ii constatatori abi litati din cadrul Pol itiei Locale Sector 

2, constată săvârşi rea unei fapte contraventionale, ş i procedând la ap licarea sanctiunilor 

(principale si complementare), trebuie să se asigure că aplicarea acestora se impune şi că 

desăvâ rseşte caracterul repres iv si preventiv al sanct iunii contraventionale. 

Mai mult, supunem atenţiei ca în vederea reindividualizării sanctiunilor 

contravenţi onale, să se ţină cont că acestea se c las ifică gradual, în funcţie de gravitatea faptei, în 

contravenţii minore, grave ş i foarte grave. 

Totodată , făcând trimitere la jurisprudenta Curtii Europene a drepturi lor omului, în lupta 

cu pandemia Covicl -19 „statele trebuie să aplice în 111od uman toate măsurile, respectând 

principiu/ proportionaLitătii atunci când impun sancti1111i pentru incă/cări si să asigure că 

sanctiuni/e nu sunt impuse în mod arbitrar sau discriminatoriu. Amenzile trebuie sa fle 

proportiona/e cu gravitatea .faptei săvârsite. fn evaluarea sumei a111enzilor, trebuie luate în 

considerarea circumstantele individuale ale contravenient11/ui (persoanele fără loc de muncî 

sau pentru cele care nu genereaza venituri din cauza măsurilor de alertă) ". 

In lumina tuturor aspectelor invocate, apreciem că reindividualizarea acestor sanctiuni 

contraventionale nu au doar un rol punitiv, ci si unul preventiv-educativ, întrucât urmăreste 

ocrotirea relatiilor sociale ş i formarea unui spirit de responsabilitate a cetăteanului . 

ln ceea ce priveşte aplicarea măsurii complementare el e confiscare, având în vedere 

abrogarea Legii nr. 12/1991 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de 

producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*), prin care era prevăzută ap licarea măsurii 

complementare de confiscare a mărfuril or expuse neautorizat spre vânzare pe alei le pietonale, 

că ile de acces ş i zonele neamenajate în scop comercial din perimetrul pi eţe l or agro-alimentare, 

~Qreciem că este necesară a fi reglementată în aceasta hotărâre măsura confiscării, în vederea 

în lăturării unei stăr i de pericol ş i preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege, măsură 

ce se poate aplica prin acelaşi proces verbal prin care se aplică sancţiunea principal ă a amenzii 
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Faţă de aspectele învederate, aprec iem oportună ş i lega lă aprobarea proiectului de 

hotărâre privind modificarea ş i completarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 2 a l 

Municipiului Bucureşti nr. 301/2019 privind stabilirea ş i sancţionarea faptelor ce 

constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al M unicipiului Bucureşti, modificată şi 

completată cu HCLS2 nr. 214/22.07.2021, cu toate propunerile înaintate de institu ţi a 

noastră, în acord cu dispoziţiil e legale în vigoare. 

S.J .A. P.!N0./3ex. 

r=--

DIRECTO 

DAIANA NICOL 

PLS2-4.3.3 



Anexa la H.C .L.Sector 2 nr. -------

Modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea 

şi sancţionarea faptelor cc constituie contravenţii pc raza Sectorului 2 al Municipiului· 

Bucureşti, modificată şi completată cu HCLS2 nr. 214/22.07.2021, se modifică ş i se 

completează, după cum urmează : 

I. LA CAPITOLUL li, Articolul 2, alineatul l, lit. c), e) si o) se modifică ş i se 

completează ş i vor avea următorul cuprins: 

"Art.2 alin.(1) („.) 

c) să păstreze curăţenia pe străzi, trotuare, alei, căi de acces În incinte si În orice alte 

zone apartinâncl domeniului public etc.; 

c1) să nu arunce (inclusiv clin autoturismele aflate În mers) obiecte si gunoi ele orice 

fel (ambalaje de alimente, cutii, sticle, hârtii, resturi alimentare, mucuri ele ţigări, coji de· 

seminţe etc.) pe domeniul public/privat; (sanctiune pentru PF de la 100 lei la 500 lei si 

pentm P J de la 500 lei la 1 OOO lei) 

c2) să evacueze, ele pe domeniul public, clejectiilc fiziologice provenite ele la 

animalelele ele companie, În timpul plimbării acestora; (sanctiune pentru PF de la 100 lei 

la 500 lei si pentru P J de la 500 lei la 1000 lei)" 

e) să nu colecteze sau să transporte gunoiul menaj er, stradal etc., din pieţe, parcuri şi alte 

locuri publice/private ş i să nu efectueze niciun tip de activ itate care cade sub in cidenţa legilor 

speciale în materie, dacă nu sunt abilitate sau autorizate conform legii , pentru prestarea acestora; 

(.„) 

o) să încheie cu unităţi specializate, licenţiate şi autorizate conform legii un contract 

pentru colectarea, reutilizarea, reciclarea, transportul ş i eliminarea deşeurilor menajere, 

recuperabile, din construcţii (amenajări, renovări etc.), ulei uzat, deşeuri ele origine animala, 

periculoase, toxice etc.; 

II. La CAPITOLUL III, Articolul 4, alineatul l, lit.cl), g), i) se modifică si se 

complează siva avea următorul cuprins: 

"ART. 4 (1) t)blfgaţ1i: 

(„.) 
ci) să Împrejmuiască terenurile ş i clădirile aflate În proprietate, cu respectarea 



legislatiei privind autorizarea lucrărilor de construire si să întreţină în mod corespunzător 

împrejmuirile terenurilor ş i c l ădiri lor prin în locuirea panourilor lipsă sau a altor elemente de 

continuitate, vopsire ş i spălare, astfel încât să as igure confortul vizual şi s iguranţa cetăţenilor; 

(„ .) 

g) menţinerea curăţeniei şi îngrijirea spaţiilor verzi, a trotuarelor, aleilor de acces,. 

culoare, ganguri, terase etc. aferente blocurilor de locuinţe; 

(„.) 

i) să nu utili zeze pentru parcarea/stationarea autoturismelor, zonele aferente blocurilor 

de locuit proiectate ca spaţii verzi sau orice alte suprafeţe cu aceeaşi destinaţie; 

După articolul 4, alin.l, lit.i se introduce lit. i1, lit. i2 silit. i3 , cu următorul cuprins: 

i1
) să 1rn deterioreze spatiile verzi prin orice formă şi cu orice mijloace; (sanctiune 

pentru PF de la 500 lei la 1000 lei si pentru PJ de la 1000 lei la 2500 lei), 

i2) să nu ocupe/folosească terenurile cu spatii verzi în moci neautorizat; (sanctiune 

pentru PF de la 500 lei la 1000 lei si pentru PJ ele la 1000 lei la 2500 lei), 

i3) să nu amplaseze pe faţadele clădirilor sau pe gardurile ce împrejmuiesc 

terenurile, plăcute cu semnificaţia "Parcarea interzisă"," Oprirea interzisă", "Stationarea 

interzisă" sau alte plăcute, indicatoare pentru care nu au obtinut în prealabil documentele 

necesare; (sanctiune pentru PF de la 500 lei la 1000 lei si pentru PJ de la 1000 lei la 2500 

lei)," 

CAPITOLUL VII, Articolul 8 alineatul (l), lit. a) b) si e) se modifică si se 

completează după cum urmează: 

a) cu amendă de la 500 lei la I OOO lei, pentru persoanele fi zice ş i de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru 

persoanele juridice, încălcarea normelor prevăzute de art.2 lit. a), b), c), d), f), j); art.3 lit.a) art.4. 

lit.a), b ),d) şi cu amendă de la 500 lei la 1 OOO lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 

1.500 lei pentru persoanele juridice, încălcarea prevederilor art.2 alin.(1) lit. c1 şi c2
; 

b) cu amendă de la 500 lei la 1 OOO lei, pentru persoanele fi zice ş i de la I .OOO lei la 1.500 lei pentru 

persoane le juridice, încălcarea prevederilor art.3 lit.b) ş i cu amendă de la 500 lei la 1000 lei 

pentru persoanele fi zice ş i de la 1500 le i la 2500 lei pentru persoane le juridice, încălcarea. 

prevederilor art. 3 lit. c), precum ş i aplicarea măsurii complementare de confiscare a 

mărfurilor expuse neautorizat spre vânzare pe aleile pietonale, căile de acces ş i zonele 

neamenajate în scop comercial din perimetrul pieţelor a gro-alimentare; 

(„.) 



e) cu amendă de la 500 lei la 1 OOO le i pentru persoanele fi z ice ş i de la 1.500 lei la 2.500 le i pentru 

persoanele juridice, încă lcarea normelor prevăzute de art. 2 lit.g; art. 3 lit.d),e),i),j),k); art.4 lit.e)

i),; art.5 lit.a)-c);art.6 lit.e) şi cu amendă ele la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi 

ele la 1.000 lei la 1.500 Ici pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art.4 

alin.(1) lit. i1 , i2 şi i3• 

Art.II. Cele lalte prevederi ale hotărârii rămân nemodificate. 

DAIANA NICO 

PLS2-4.3.3 


