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RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind ridicarea, transportul, 

depozitarea si restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabila a 

drumurilor publice de pe raza administrativ- teritoriala a Sectorului 2, a celor 

staţionate pe domeniul public, in afara spatiilor marcate expres de administratorul 

domeniului public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate si 

semnalizate prin semn international pentru persoanele cu handicap. 

Conform legii nr. 1O1/2006,republicata, cu modificările si completările 

ulterioare, serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau 
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale. 

Fiind un serviciu de importanta deosebita datorita impactului direct asupra 
sănătăţii populaţiei si a mediului înconjurător, asigurarea calităţii si continuităţii acestui 
serviciu in orice condiţii este primordiala. 

Specific, obiectivele serviciului de salubrizare sunt: 
~ Protejarea sănătăţii populaţiei ; 

~ Protecţia mediului înconjurător; 
~ Păstrarea unui aspect salubrn al domeniului public; 
~ Menţinerea curăţeniei si crearea unei estetici corespunzătoare a sectornlui; 
~ Conservarea resurselor naturale prin intermediul politicilor de reducere a 

deşeurilor si reciclarea acestora 

In condiţiile creşterii accelerate a numărului de maşini înmatriculate in 

Municipiului Bucureşti coroborat cu capacitatea limitata a parcărilor de reşedinţa sau 

a parcărilor publice si private de a absorbi acest număr de maşini , cel puţin o banda pe 

ambele sensuri de mers ale străzilor din Sectorul 2 , este ocupata cu maşini parcate sau 

staţionate neregulamentar. 



Aceasta stare de fapt împiedica operatorul de salubri tate sa execute in con

ditii optime operaţiile de curtenie cai publice precum si activităţile de deszăpezire 

si combatere a poleiului pe perioada de iarna. 

Acumulările de praf si de diverse deşeuri sub maşinile parcate, generează o 

stare de salubritate necorespunzătoare, fiind de natura sa afecteze calitatea v ieţii si 

sănătatea cetătenilor. , 

Ţinând cont de cele prezentate, realizarea unui regulament privind 

ridicarea,transportul,depozitarea si restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe 

paitea carosabi la a drumurilor publice reprezintă un pas important pentru degajarea 

carosabilului si realizarea operaţiilor de curatenie cai publice conform programului 

aprobat. 

In concluzie consideram oportuna aprobarea acestui proiect de hotărâre de 

către Consiliul Local al Sectorului 2. 

Sef Serviciu 
Dragos Teodoreci 


