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 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  şi Raportul 

de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  inând seama de prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art.23, alin.(1), lit.c) şi alin.(2), lit.a) – c) din Regulamentul cadru 
de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local; 

 inând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului României  nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevedrile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza Hotărârii Consiliului General la Municipiului Bucureşti nr. 114/21.07.2004 
privind intrezicerea circulaţiei vehiculelor în parcurile şi grădinile publice din Municipiul 
Bucureşti; 

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind 
aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii 
Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2008; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie:   

a) prin trotuar se înţelege spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, 
separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de 
nivel, destinat circulaţiei pietonilor. 

b) spaţiu verde – zona verde în cadrul oraşelor şi municipiilor, definită ca o reţea 
mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al cărei specific este 
determinat de vegetaţie (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee);  



c) scuar – spaţiul verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul 
ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor 
economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement 
pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;  

d) aliniament plantat – plantaţiile pe spaţiul verde cu rol estetic de protecţie, de 
ameliorare a climatului şi calităţii aerului, amplasate în lungul căilor de circulaţie 
sau al cursurilor de apă.  

e) spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane: 
- scuaruri; 
- aliniamente plantate în lungul bulevardelor şi străzilor; 
- terenuri libere, neproductive din intravilan, mlaştini, stâncării, pante, terenuri 

afectate de alunecări, sărături care pot fi amenajate cu plantaţii. 
 

Art. 2. (1). Se interzice staţionarea cu orice tip de vehicul pe spaţiile verzi aflate pe 
raza Sectorului . 

(2). Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 250 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.000 lei, pentru 
persoanele juridice. 

Art.3. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevazute la art. 2 se face de către 
poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Sector 1. 

Art.4. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, persoanele abilitate să aplice sancţiunea 
făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.   
 Art.5. Prevederile  prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă 
formă de publicitate.  

Art.7. (1) Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Administraţia 
Domeniului Public Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 
instituţiei  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
 
 

AVIZAT, 
Conform art.117, lit. a)   din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                     

SECRETAR, 
REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECTORULă1ăALăMUNICIPIULUIăBUCUREŞTI         

                                                   

                                                EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Refacerea şi protejarea mediului înconjurător reprezintă o prioritate în activitatea 

municipalităţii, în vederea creării unui mediu prielnic pentru dezvoltarea calităţii vieţii, atât în 
prezent, cât şi pentru generaţiile viitoare. În ultimii ani, s-a constatat că suprafeţele definite ca 
spaţii verzi au fost diminuate din cauza distrugerii acestora, a schimbării destinaţiei lor şi a 
impactului negativ al unor activităţi economice şi sociale.  

inând cont de funcţiile importante ale zonelor verzi în îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin reducerea poluării şi îmbogăţirea atmosferei cu oxigen, îmbunătăţirea 
climatului prin creşterea umidităţii atmosferice, în amortizarea zgomotelor urbane, 
îmbunătăţirea aspectului estetic şi arhitectural al oraşului, precum şi în crearea unui cadru 
adecvat practicării sportului, turismului şi activităţilor recreative, astfel încât deteriorarea şi 
diminuarea spaţii lor verzi constituie pierderi ireparabile, cu efect negativ asupra stării de 
sănătate a populaţiei.  

O dată cu apariţia unor acte normative privind reglementarea spaţiilor verzi, au fost 
stabilite şi obligaţiile administraţie publice locale referitoare la conservarea şi creşterea 
acestora, după cum urmează: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.114/17.1 

0.2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 

195/2005 privind protecţia mediului, faptul că este interzisă schimbarea destinaţiei terenurilor 
amenajate ca spaţii verzi, precum şi mărirea indicelui de spaţiu verde, Legea nr. 

24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, în 
care se subliniază că răspunderea pentru diminuarea suprafeţelor verzi revine atât autorităţilor 
locale, cât şi persoanelor fizice/juridice şi Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecţia mediului,cu modificările şi 
completările ulterioare), referitor la obligaţia administraţiei publice locale de a menţine, 
întreţinere şi dezvoltare a spaţiilor verzi.  

Sancţionarea autovehiculelor staţionate pe spaţiile verzi aflate pe raza teritorial- 
administrativă a Sectorului 1 a fost reglementată în Hotărârea Consilului Local Sector 1 nr. 
416/2008, aceasta fiind suspendată prin Decizia Înaltei Curţi ce Casaţie şi Justiţie nr. 9/2015 
privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, constatarea şi aplicarea 
contravenţiilor prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele mai sus menţionate, înaintez Consiliului Local al Sectorului 1 
prezentul Proiect de hotărâre privind staţionarea autovehiculelor pe spaţiile verzi 
aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti sau aflate în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea analizării şi supunerii lui spre 
adoptare. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Refacerea şi protejarea mediului înconjurător reprezintă o prioritate în 
activitatea municipalită ii, în vederea creării unui mediu prielnic pentru dezvoltarea 
calită ii vie ii, atât în prezent cât şi pentru genera iile viitoare. În ultimii ani, s-a 

constatat că suprafe ele definite ca spa ii verzi au fost diminuate din cauza distrugerii 
acestora, a schimbării destina iei lor şi a impactului negativ al unor activită i 
economice şi sociale. inând cont de func iile importante ale zonelor verzi în 
îmbunătă irea calită ii mediului prin reducerea poluării şi îmbogă irea atmosferei cu 
oxigen, îmbunătă irea climatului prin creşterea umidită ii atmosferice, în amortizarea 
zgomotelor urbane, îmbunătă irea aspectului estetic şi arhitectural al oraşului, 
precum şi în crearea unui cadru adecvat practicării sportului, turismului şi activită ilor 
recreative, astfel încât deteriorarea şi diminuarea spa ii lor verzi constituie pierderi 
ireparabile, cu efect negativ asupra stării de sănătate a popula iei.  

În categoria spa iilor verzi urbane intră, scuarurile, amenajările din fa a unor 
edificii mai importante, zonele verzi de-a lungul cursurilor de apă, rondurile de la 
întretăierea unor drumuri mai importante, aliniamentele stradale şi chiar unele zone 
de parcare. 

Spa iile verzi publice sunt scuaruri, spa ii amenajate cu dominantă vegetală şi 
zone cu vegeta ie spontană ce intră în administra ia domeniul public. 

O dată cu apari ia unor acte normative privind reglementarea spa iilor verzi, 
au fost stabilite şi obliga iile administra ie publice locale referitoare la conservarea şi 
creşterea acestora, după cum urmează: OUG nr.114/17.1 0.2007 pentru modificarea 

şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, faptul că este interzisă 
schimbarea destina iei terenurilor amenajate ca spa ii verzi, precum şi mărirea 
indicelui de spa iu verde, Legea nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, în care se subliniază că răspunderea 
pentru diminuarea suprafe elor verzi revine atât autorită ilor locale cât şi persoanelor 
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fizice/juridice şi Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului (cu toate modificările şi reactualizările ulterioare), referitor la 
obliga ia administra iei publice locale de a men ine, între inere şi dezvoltare a 

spa iilor verzi.  
În sensul Legii nr. 24/2007, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 

semnifica ie: a) scuar - spa iul verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat 
în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unită ilor 
economice, socialculturale, de învă ământ, amenajărilor sportive, de agrement 
pentru copii şi tineret sau în alte locatii; b) aliniament plantat - planta iile pe spa iul 
verde cu rol estetic de protec ie, de ameliorare a climatului şi calită ii aerului, 
amplasate în lungul căilor de circula ie sau al cursurilor de apa. 

Sanc ionarea autovehiculelor sta ionate pe spa iile verzi aflate pe raza 
teritorial administrativă a Sectorului 1 a fost reglementată în Hotărârea Consilului 

Local Sector 1 nr. 416/2008, aceasta fiind suspendată prin Decizia Înaltei Cur i ce 
Casa ie şi Justi ie nr. 9/2015 privind ridicarea vehiculelor sta ionate neregulamentar, 
constatarea şi aplicarea contraven iilor prevăzute de Ordonan a de urgen ă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circula ia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere reglementările acestor acte normative se impune adoptarea 
unei Hotărâri de Consiliul Local cu privire la sta ionarea autovehiculelor pe spa iile 
verzi urbane, care sunt în administra ia domeniului public şi care trebuie protejat.                 
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