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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 În baza prevederilor art.  37 şi art. 95 alin. 2 lit. a din Legea 

nr. 215/2001, privind AdministraŃia Publică Locală, 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1, 2 şi art. 10 din 

O.G. nr. 35/2002, referitoare la Regulamentul –cadru de 

organizare şi funcŃionare a Consiliilor Locale, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1 Se alege în funcŃia de preşedinte de şedinŃă d-na. 

consilier PAPONI ANCA pe o perioada de cel mult 3 luni, care va 

conduce şedinŃele Consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 

acesta. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3, din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

AVRAM VASILE MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 56/ 30.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind  validarea mandatului de consilier al  

domnului Tudorache Cristian 

 

 Având în vedere : 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 54/18.04.2006; 

- adresa P.S.D. nr. 132/09.05.2006 prin care se propune în 

funcŃia de consilier domnul Tudorache Cristian ca urmare a 

încetării mandatului de consilier al doamnei Busioc Monica ; 

- Văzând procesul-verbal al Comisiei de Validare a 

Consiliului Local Sector 3, prin care se constată îndeplinirea 

condiŃiilor de legalitate pentru validarea mandatului de consilier al 

domnului Tudorache Cristian ; 

- avizul comisiei de specialitate ; 

 În temeiul art. 34 alin.(1), art. 46 alin.(1)   din Legea nr. 

215/2001, privind AdministraŃia Publică Locală, art. 7 alin.(1) din 

OrdonanŃa nr. 35,  

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se validează mandatul de consilier al domnului 

Tudorache Cristian înscris pe lista P.S.D., poziŃia nr. 12. 
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Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei sectorului 3, din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

PAPONI ANCA MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 57 / 30.05.2006
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere 

a exerciŃiului bugetar şi a situaŃiilor financiare 

pe anul 2005 

 

 Având în vedere: 

- raportul privind contul de încheiere a exerciŃiului bugetar şi 

a situaŃiilor financiare pe anul 2005; 

- avizele comisiilor de specialitate; 

În conformitate cu prevederile art. 53 alin. 1 si 4 din O.U.G. 

nr. 45/2003  privind finanŃele publice locale, aprobată prin Legea 

nr. 108/2004 şi ale Legii contabilităŃii nr. 82/1991, republicată în 

2004 ; 

 În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d, art. 46 alin. 3, 

art. 68 alin. 1 lit. e şi art. 95 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001, 

privind AdministraŃia Publică Locală, modificată şi  completată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă contul anual de încheiere a exerciŃiului 

bugetar al Consiliului Local Sector 3 pe anul 2005 conform 

anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2 Se aprobă situaŃiile financiare ale Consiliului Local 

Sector 3 la data de 31.12.2005, conform anexelor nr. 6-7 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

PAPONI ANCA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 58/30.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 

 

 Având în vedere  

- raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- art. 4 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 

privind atribuŃiile şi Regulamentul cadru de organizare şi 

funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 şi aprobare a organigramei, statutul de funcŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 92/2005 privind 

modificarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 3. 
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În temeiul art. 46 alin. 1 şi art. 95 alin. 2 lit. e si n din Legea 

nr. 215/2001, privind AdministraŃia Publică Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 
 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, statul de funcŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3, conform 

anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local Sector 

3 nr. 58/2004 şi se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 

92/2005. 

 

 Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
PAPONI ANCA MARIUS MIHĂIłĂ 

 
Nr. 59/ 30.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuităŃi pe transportul 

urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă şi/sau cu 

metroul conform O.U.G. nr. 102/1999 

 

 Având în vedere: 

- referatul de specialitate  al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 ; 

- ConvenŃia M0519-679/18211/2005 încheiată între S.C. 

Metrorex SA si D.G.A.S.P.C. Sector 3 ; 

- ConvenŃia nr.10575/25.05.2005 încheiată între R.A.T.B. şi 

D.G.A.S.P.C. Sector 3 ; 

- Prevederile art. 18 alin. 1 lit. j şi art. 19 alin. 1 lit. g din 

O.U.G. nr. 102/1999, aprobată prin Legea nr. 519/2002, cu 

completările şi modificările ulterioare; 

- Prevederile art. 4 alin. 2 din anexa 1 la Ordinul nr. 

609/290/2003 al M.L.P.T.L. si S.G.G. pentru aprobarea normelor 

metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităŃii 

transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă 

sau cu metroul şi interurban, precum şi pentru  stabilirea 

cuantumului acestei gratuităŃi pentru persoanele cu handicap 

accentuat şi grav, precum şi pentru asistenŃii personali sau 

insoŃitorii acestora ; 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 3;  

- Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul art. 46 alin. 1 si art. 95 alin. 2 lit. n din Legea nr. 

215/2001,  privind AdministraŃia Publică Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor cu handicap accentuat 

sau grav care beneficiază de abonamente lunare gratuite RATB 

(Anexa 1) şi cartele magnetice gratuite Metrorex (Anexa 2), pentru 

luna aprilie 2006. 

 

Art. 2 Se aprobă lista asistenŃilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav, care beneficiază de abonamente lunare gratuite 

RATB (Anexa 3) şi cartele magnetice gratuite Metrorex (Anexa 4), 

pentru luna aprilie 2006. 

 

 Art. 3 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului, pe baza documentelor eliberate de instituŃiile abilitate, va 

distribui beneficiarilor abonamentele lunare şi cartele magnetice. 
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 Art. 4 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

PAPONI ANCA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 60/30.05.2006



 14 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea organigramei şi a statului de 

funcŃii ale PoliŃiei Comunitare Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- H.C.L.S. 3 nr.101/2004, privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea PoliŃiei Comunitare Sector 3, serviciu public de 

interes local cu personalitate juridică; 

- Avizele comisiilor de specialitate. 

În temeiul prevederilor art. 46 alin. 1 si art. 95 alin. 2 lit. e 

din Legea nr. 215/2001, privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată,  

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea organigramei 

şi statului de funcŃii ale PoliŃiei Comunitare Sector 3, conform 

Anexelor 1,2,3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 PoliŃia Comunitară Sector 3 va lua măsuri de ducere 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3, din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

PAPONI ANCA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 61/30.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Statului de funcŃii al Creşei Titan II 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate al Creşei Titan II; 

- H.C.L.S. 3 nr. 35/2001 ; 

- H.C.G.M.B. nr. 99/21.05.2001 ; 

În temeiul art. 46 alin. 1 şi art. 95 alin. 2 lit. e din Legea nr. 

215/2001, privind AdministraŃia Publică Locală, completată şi 

modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se modifică Statul de funcŃii al Creşei Titan II, 

conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Directorul Creşei Titan II va lua măsuri de ducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

PAPONI ANCA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 62 /30.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind dezmembrarea garajelor şi construcŃiilor provizorii care au 

fost dezafectate şi sunt depozitate în custodie la S.C. A.D.P.B. 

S.A., S.C. ROSAL GRUP S.R.L. şi S.C. ROSAL ECOLOGIC & 

RECYCLING SISTEM S.R.L. 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate al DirecŃiei Gospodărie Locală ; 

- prevederile art. 33 din Legea nr. 50/1991, republicată; 

- avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul prevederilor art. 46 alin. 1 si 2 şi art. 95 alin. 2 lit. 

f din Legea nr. 215/2001, privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Garajele şi alte construcŃii provizorii neautorizate, 

care în baza dispoziŃiilor Primarului Sectorului 3 au fost 

dezafectate pentru eliberarea domeniului public sau privat al 

statului, de pe raza sectorului 3, se vor afla în custodia S.C. 

A.D.P.B. S.A., S.C. ROSAL GRUP S.R.L. şi S.C. ROSAL 

ECOLOGIC & RECYCLING SYSTEM S.R.L., persoane juridice 
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denumite în continuare operatori, care au obligaŃia să asigure 

depozitarea în bune condiŃii şi gestionarea lor timp de 40 de zile 

calendaristice, de la data dezafectării. 

 În acest interval de timp construcŃia poate fi revendicată de 

către prezumtivul proprietar, prin prezentarea de acte doveditoare, 

caz în care ea va fi returnată după ce acesta achită operatorului 

contravaloarea cheltuielilor de transport şi depozitare. 

 

 Art. 2 După trecerea celor 40 de zile calendaristice, de la 

data dezafectării, construcŃiile nerevendicate vor fi supuse de către 

operator şi pe cheltuiala acestuia operaŃiei de dezmembrare. 

Colectarea şi evacuarea deşeurilor rezultate în urma dezmembrării 

va ramâne în sarcina  operatorului şi se va face pe cheltuiala 

acestuia. 

 

 Art. 3 DirecŃia Gospodărie Locală din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 va avea în sarcină urmărirea îndeplinirii procedurii de 

dezmembrare, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre intră in vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3, din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

PAPONI ANCA MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 63/ 30.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice aferente unor 

obiective de investiŃii la unităŃile de învăŃământ, conform anexelor, 

aflate în administrarea Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei ÎnvăŃământ-cultură; 

- Legea învăŃământului nr. 84 din 24 iulie 1995 

republicată, art. 166 alin. 6, publicată in Monitorul Oficial al 

României – Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 45 din 5 

noiembrie 2003, modificată şi completată, publicată în Monitorul 

Oficial, partea I nr. 431 din 19 iunie 2003 privind finanŃele publice ; 

- Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, publicată în 

Monitorul Oficial, partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, privind 

AdministraŃia Publică Locală, 

- Avizele comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 46 alin. 2, art. 95 alin. 2 lit. f şi 

art. 95 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind AdministraŃia Publică 

Locală, modificată şi completată, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

aferentă unor obiective de investiŃii, conform anexelor 1 şi 2 ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Primăria Sectorului 3 şi DirecŃia ÎnvăŃământ-Cultură 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

PAPONI ANCA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 64 /30.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al 

Sectorului 3 pentru candidaŃii care au reuşit la concursul pentru 

ocuparea  funcŃiei de director 

 

 Având în vedere 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei ÎnvăŃământ Cultură; 

- Prevederile art. 14 din O.M.Ed.C nr. 3142/2001, privind 

Metodologia de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcŃiei 

de director; 

- Avizele comisiilor de specialitate. 

În temeiul art. 46 alin. 1 si art. 95 alin. 4 din Legea nr. 

215/2001, privind AdministraŃia Publică Locală, modificată şi 

completată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se acordă avizul consultativ al Consiliului Local al 

Primăriei Sectorului 3, privitor  la candidaŃii care au reuşit la 

concursul pentru ocuparea funcŃiei de director. 

 Numele candidaŃilor şi al unităŃilor şcolare se află în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3, din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

PAPONI ANCA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 65/30.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind primirea in administrarea Consiliului Local Sector 3 a 

terenului situat în str. Maximilian Popper nr. 30, Ansamblul Unirii, 

Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi 

Patrimoniu; 

- H.C.L.S. 3 nr. 72/2002 privind asigurarea viabilizării 

amplasamentului pentru imobilul A.N.L. – credit ipotecar, din str. 

Maximilian Popper nr. 30, bloc F6, tronson 1 si 2, Sector 3; 

- H.C.G.M.B. nr. 91/2006 privind transmiterea către 

Ministerul Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului a cererii de 

iniŃiere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea în 

proprietatea Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului 

Local Sector 3 a terenului situat în str. Maximilian Popper nr. 30 

sector 3, în suprafaŃă de 795,80 m.p. ; 

- Art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia; 

- Avizele comisiilor de specialitate. 

În temeiul prevederilor art. 46 alin. 2 si art. 95 alin. 4 din 

Legea nr. 215.2001, privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă primirea în administrarea Consiliului 

Local Sector 3 a terenului situat în str. Maximilian Popper nr. 30, 

Ansamblul Unirii, Sector 3 pe care este construit un  bloc de 

locuinŃe sub condiŃia adoptării Hotărârii de Guvern. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Juridică şi 

Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

PAPONI ANCA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 66/30.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă al Consiliului Local al 

sectorului 4, pe perioada 01.06.-31.08.2006 

 

Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 9 şi 10 din O.G. nr. 35/2002 

aprobată prin Legea nr. 673/2002 precum şi ale art. 37 şi 95 alin. 2 

lit. „a” din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată, privind 

administraŃia publică locală; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Articol unic Se desemnează domnul consilier  Cristian 

Peştişanu în funcŃia de preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al 

sectorului 4 pe perioada 01.06-31.08.2006. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 

Nr.44/31.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale  Directorului 

Executiv al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale  Sector 4 

 

łinând seama de prevederile art. 84 alin. 2 lit. a din Legea 

nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată; 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 95 alin. 2 lit.h, coroborat cu art. 

46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 modificată şi completată, privind 

administraŃia publică locală: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Cu data de 21.05.2006 Directorul Executiv al 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale  Sector 4, dl.  

Măcărăscu Dan Orlando încetează de drept raporturile de serviciu, 

conform prevederilor art. 84 alin. 2 lit. a din Legea nr. 188/1999 

privind statutul funcŃionarilor publici, republicată; 
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Art. 2 Primarul şi Secretarul  sectorului 4,  prin 

compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 

 

Nr. 45/31.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea cu delegaŃie a d-lui Hrant Oundjian în funcŃia de 

Director executiv al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

sector 4 

 

łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 95 alin. 2 lit. h, coroborat cu art. 

46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Cu data prezentei, dl. Oundjian Hrant se numeşte cu 

delegaŃie în funcŃia de Director Executiv al DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4. 

 

Art. 2 Primarul, Secretarul sectorului 4 şi DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, prin compartimentele de 

specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 

 

Nr.46/31.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea, prin licitaŃie publică, a activităŃii de prestări 

servicii opŃionale foto-video pentru cetăŃenii care încheie actul de 

căsătorie în cadrul Serviciului de Stare Civilă 

 

Având în vedere expunerea de motive a Consilierilor locali; 

łinând seama de referatul de specialitate al Serviciului de 

Stare Civilă înregistrat sub nr. XII/7/1054 din 25.05.2006; 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4, nr. 6 şi7, 

În temeiul art. 46 alin. (1) si art. 95 alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă organizarea pentru atribuirea, prin licitaŃie 

publică, pe o perioadă de 5 ani, a activităŃii de prestări servicii 

opŃionale foto-video pentru cetăŃenii care încheie actul de 

căsătorie în cadrul Serviciului de Stare Civilă. 
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Art. 2 Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a 

Persoanelor este împuternicit să organizeze licitaŃia în vederea 

desemnării unei societăŃi specializate care va presta serviciile 

opŃionale, foto-video aprobată la pct. 1. 

 

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 să semneze 

contractul de închiriere ce se va încheia cu câstigătorul licitaŃiei. 

 

Art. 4 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Public 

Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor şi celelate direcŃii din 

aparatul propriu al Primăriei Sectorului 4, vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre, conform competenŃelor legale. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ Contrasemnat pentru 

legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 

 

Nr. 47/31.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor sector 

4 a terenurilor si clădirilor în care îsi desfăşoară activitatea unităŃile 

sanitare publice din sectorul 4 

 

   Văzând: 

- Raportul de specialitate privind transmiterea în 

administrare a terenurilor si clădirilor în care îşi desfăşoară 

activitatea unităŃile sanitare publice din sectorul 4 al DirecŃiei 

Economice nr.III.10/549/26.05.2006, aprobat de Primarul 

Sectorului 4. 

łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4  nr. 3 şi 7; 

Având în vedere prevederile H.G.1096/2002., privind 

trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea  unele unităŃi 

sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din 

administrarea Ministerului SănătăŃii şi Familiei în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliilor Locale ale 

Sectoarelor Municipiului Bucureşti,  Ńinând seama de prevederile 

art. 4 alin 7. din O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile şi 

indemnizaŃiile de asigurări sociale de sănătate ;  
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În temeiul  art. 95, alin. 2 lit. “J” coroborat cu art. 46, alin. 2, 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

modificată  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară 

activitatea unităŃile sanitare de interes local de pe raza sectorului 4 

din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea 

DirecŃiei Generale de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Sanitare şi Creşe Sector 4 conform anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2 Predarea - preluarea se va face pe bază de 

protocoale de predare - preluare conform listelor de inventariere 

încheiate.  

 

Art. 3 Bugetele de venituri si cheltuieli ale unităŃilor 

sanitare publice  de interes local de pe raza Sectorului 4, vor fi 

avizate de Primarul Sectorului 4.    

 

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de DirecŃia Economică din Primăria Sectorului 4, 

direcŃiile descentralizate implicate şi comunicate de Serviciul 
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Electoral, Monitorizare Acte Administrative, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 
 
Nr.48/31.05.2006
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ANEXA  NR.1  

La HCLS4 nr. 48/31.05.2006 
 

SituaŃia unităŃilor sanitare de pe raza Sectorului 4 care se transmit in administrarea DirecŃiei Generale 
de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare si Creşelor sector 4 

 
                 (mii lei) 

Nr. 
crt. Denumire unitate sanitara Valoare 

contabila(imobil) Observatii 

1 Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Ioan”  10.559.067 Teren fara valoare suprafata totala   
37.940 mp 

2 Spitalul Clinic Dermato-venerologie “ Dr. 
Scarlat Loghin”  6.518.653 Teren fara valoare suprafata totala 

19.153,62 

3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “M. S. 
Curie” 1.209.219.275,33 Teren fara valoare suprafata totala    

26.000 mp 

4 Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” 237.469.615 Teren fara valoare suprafata totala 

175.013 mp 

5 Policlinica cu plata nr. 3 1.852.460 Teren fara valoare suprafata totala    
82400 mp 

6 Spitalul de bolnavi cronici si geriatrie “ Sf. 
Luca” 14.807.873 Teren fara valoare suprafata totala 

100.000 mp 

7 Spitalul Clinic de Urgenta “Bagdasar Arseni”  806.029.651 Teren fara valoare suprafata totala   
34.380 mp 

 
Preşedinte de şedinŃă, 

Victor Tofan 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a 

persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în proporŃie de 

100%  şi reducerea cu 75 % a impozitului pe clădiri şi terenuri 

pentru persoane care au venituri lunare pe membru de familie mai 

mici decât salariu minim brut pe Ńară. 

 

Având în vedere expunerea de motive a unui grup de 

consilieri locali; 

Luând în consideraŃie referatul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr.07/03.05.2006; 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local nr.1, 4 si 7; 

În temeiul prevederilor art. 286 alin.3 şi 5 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi punctul 220 alin. 1 şi 2  din 

Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

În baza dispoziŃiilor art. 46 alin. 3 coroborat cu art. 95 alin. 

4 din Legea  nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

şi terenuri pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, în 

proporŃie de 100%, pentru bunurile proprii şi pentru bunurile 

comune ale soŃilor, stabilite potrivit Codului Familiei. 

 

Art. 2  Se aprobă reducerea cu 75% a impozitului pe clădiri 

şi terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de 

familie mai mici decât salariul minim brut pe Ńară, pentru bunurile 

proprii şi pentru bunurile comune ale soŃilor, stabilite potrivit 

Codului Familiei. 

 

Art. 3 Scutirile de impozit prevăzute la art. 1 şi 2 se acordă 

numai pentru locuinŃa de la adresa  de domiciliu şi pentru terenul 

aferent acesteia. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre de consiliu se aplică începând cu 

data prezentei şi până la 31.12.2006 

 

Art. 5 Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt 

cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotârăre. 
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Art. 6 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei  hotărâri conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 

  

Nr. 49/31.05.2006
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                         ANEXA NR. 1  
                   La HCLS nr. 49/31.05.2006        

 

Privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri 

a persoanelor fizice care beneficiaza de ajutor social in proportie 

de100%  si reducerea cu 75 % a impozitului pe cladiri si terenuri 

pentru persoane care au venituri lunare pe membru de familie mai 

mici decat salariu minim brut pe tara. 

 

a) Pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social: 

- cerere; 

- actul de identitate- fotocopie si originalul pentru conformitate; 

- adeverinta eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte 

ca este beneficiar de ajutor social; 

- declaratie notariala in care sa se precizeze ca, pe langa ajutorul 

social, solicitantul nu mai are alte surse de venituri. 

 

b) pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de 

familie  mai mici decat salariul minim brut pe tara: 

- cerere; 

- actul de identitate- fotocopie si originalul pentru conformitate; 

- adeverinta de salariu sau talon de pensie sot/sotie emisa in luna  

in care se solicita reducerea; 

- declaratie pe propria raspundere privind numarul membrilor  

familiei si venitul acestora, prin familie intelegandu-se sotul, sotia si 

copii minori care au domiciliul comun, precum si copii necasatoriti, 
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care au domiciliul  comun cu parintii si care urmeaza cursuri de zi, 

in institutii  de invatamant care functioneaza potrivit legii, pana la 

terminarea acestora, dar fara sa depaseasca varsta de 25 de ani, 

in cazul acelora care urmeaza studii  superioare, cu o durata de 

scolarizare mai mare de 5 ani, alte acte doveditoare care sa ateste  

situatia declarata (certificat de nastere copii, adeverinta institutie 

invatamant). 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Victor Tofan 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind preluarea din folosinŃa AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, a terenului 

aferent ansamblului de locuinŃe pentru tineret, Tonitza - Zonele II, 

III, IV, V, VI 

 

Având in vedere raportul de specialitate nr. VII-

24/850/20.12.2005 al DirecŃiei de  InvestiŃii şi  expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 3 şi nr. 7 ale 

Consiliului Local al Sectorului 4. 

Luând în considerare prevederile Legii locuinŃei nr. 

114/1996, H.G. nr. 962/2001 – privind normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 - privind înfiinŃarea 

AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, H.C.G.M.B.  nr. 244/2002 şi 

H.C.L. S. 4 nr. 141/28.11.2002. 

În temeiul prevederilor art. 46, alin. 2 şi art. 95, alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001, modificată şi completată, privind administraŃia 

publică locală, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă preluarea din folosinŃa AgenŃiei NaŃionale 

pentru LocuinŃe în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, a 

terenului în suprafaŃă de 58.527 mp, aferent Ansamblului de 

locuinŃe pentru tineret în regim de închiriere Tonitza - Zonele  II, III, 

IV, V, VI , situat în şoseaua OlteniŃei, nr. 219 sector 4, conform 

anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2  Se revocă convenŃiile încheiate între Primăria 

Sectorului 4 şi AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe după cum 

urmează: convenŃia nr. 684/15.01.2003 pentru Zona III, nr. 

686/15.01.2003 pentru Zona IV, nr. 687/15.01.2003 pentru Zona V 

şi nr. 688/15.01.2003 pentru Zona IV. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competenŃelor. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 

Nr. 50/31.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea ofertei de donaŃie fără sarcini primită 

din partea S.C. ICSIM S.A. 

 

 Luând act de Raportul de specialitate comun al DirecŃiei 

Juridice şi DirecŃiei de InvestiŃii nr.I.2/91/19.05.2006 şi Expunerea 

de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local nr. 3 şi 7; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 art.7 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 Conform art. 46 alin. 2, art.95 alin. 4 şi art.123 alin. 3 din 

Legea nr. 215/2001 privind administrarea publică locală; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e  : 

 

Art. 1 Se acceptă oferta de donaŃie fără sarcini făcută de 

S.C.ICSIM S.A. sub nr. 5206/16.03.2006, privind terenul în 

suprafaŃă de 8226 m2, situat în Aleea Nehoiu nr. 2 -12, sector 4 şi 

identificat conform CărŃii Funciare de  intabulare ce constituie 

anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4, Adrian 

INIMĂROIU, să semneze contractul de donaŃie cu S.C. ICSIM 

S.A., privind oferta de donaŃie descrisă la art.1. Totodată, Primarul 

Sectorului 4 va demara procedurile legate de intabularea terenului 

în cauză. 

 

Art. 3 Taxele de timbru necesare încheierii contractului şi 

onorariul aferent vor fi achitate de către S.C. ICSIM S.A. 

 

Art. 4 Secretarul Sectorului 4, împreună cu direcŃiile şi 

serviciile din cadrul aparatului propriu vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 

 

Nr. 51/31.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea H.C.L.S. 4 nr. 9/31.01.2006 

privind constituirea unei comisii de analiză a S.C.ADPP4 S.A. 

 

Având în vedere adresa Prefectului Municipiului Bucureşti 

nr. 2458/P/2006; 

Analizând Raportul de specialitate al Secretarului 

sectorului 4 nr.152/10.05.2006; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 3 şi 7; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 46 alin 1 din Legea nr. 215/2001 

a administraŃiei publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

9/31.01.2006. 

 

Art. 2 Primarul sectorului 4 şi Secretarul sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 

 

Nr. 52/31.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

a DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

Având în vedere Expunerea de Motive a consilierilor locali 

şi Referatul de specialitate nr.1547/23.05.2006 întocmit de DirecŃia 

de Administrare a PieŃelor Sector 4, 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate nr. 3 şi 7 ale 

Consiliului Local Sector 4; 

În temeiul dispoziŃiilor stipulate în O.G. 71/31/08/2002, 

privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrarea domeniului public şi privat de interes local, aprobată 

prin Legea  nr. 3/2003; 

łinând cont de dispoziŃiile stipulate în HCGMB nr. 

51/06/03/2003 şi nr. 239/24/09/2001 privind măsuri de 

îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele agroalimentare din  Municipiul  

Bucureşti ale HCGMB nr. 76 /26/04/2005 privind delimitarea de 

către Consiliile Locale ale sectoarelor  1 -6 a terenurilor pe care se 

află amplasate pieŃele agroalimentare şi prevederile HCGMB nr. 

138/14/07/2005, privind transmiterea unor terenuri din 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Consiliilor Locale al Sectorului 4. 
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În conformitate  cu  prevederile cuprinse la art. 46, alin 2 şi 

art. 95, alin. 2, pct (f) din Legea 215/2001, privind administraŃia 

publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă  modificarea  Regulamentului  de 

Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4 conform anexei la prezenta. 

 

Art. 2 Se împuterniceşte  DirecŃia de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 să exercite prerogativele stabilite prin HCGMB nr. 

51/06/03/2003, privind măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele    

agroalimentare din Municipiul Bucureşti . 

 

Art. 3 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia de Administrare a 

Pietelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

conform competenŃelor.                                                                                                                                                                                                 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 
legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
Victor Tofan Radu Dragomirescu 

 
Nr. 53/31.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor beneficiarilor de  abonamente lunare sau 

cartele magnetice, acordate în baza Legii nr. 519/2002 de 

aprobare şi modificare a O.U.G. nr. 102/1999 privind protecŃia 

specială  şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 

 

Având în vedere expunerea de motive a unui grup de 

consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

822/24.05.2006 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4. 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

În conformitate cu prevederile art.18 alin.(1) lit.j) şi ale art. 

19 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea şi 

modificarea O.U.G nr. 102/1999,  

În conformitate cu prevederile  art. 4 alin. (2) din Anexa 

nr.1 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a 

gratuităŃii transportului urban cu mijloacele de transport în comun 

de suprafaŃă sau cu metroul şi pentru stabilirea cuantumului 

acestei gratuităŃi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 
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precum si pentru asistenŃii personali ai acestora, aprobate prin 

Ordinul comun nr. 290/609/2003 

În temeiul prevederilor art. 46 alin.1 şi art. 95 alin. 2 lit.n din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală;   

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă listele beneficiarilor de gratuităŃi pentru 

transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaŃă 

pentru perioada  11 aprilie - 23 mai 2006, pentru persoanele cu 

handicap accentuat şi grav, persoanele cu handicap vizual precum 

şi pentru asistenŃii personali sau însoŃitorii acestora  care sunt 

nominalizate în Anexele nr. 1) şi 2) ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se aprobă listele  beneficiarilor de gratuităŃi pentru 

transportul urban cu metroul pentru perioada 11 aprilie - 23 mai 

2006 pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, persoanele 

cu handicap vizual precum şi pentru asistenŃii personali sau 

însoŃitorii acestora  care sunt nominalizate în Anexele nr. 3) şi 4) 

ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 
 
Nr. 54/31.05.2006



 55 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenŃei reprezentanŃilor 

Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a 

AcŃionarilor de la S.C.,,A.D.P.P. 4’’ 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 188/2006, 

Avizul de legalitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 şi 

Expunerea de motive a consilierilor locali Cristian PEŞTIŞANU şi 

Liviu MĂNESCU; 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4 nr. 3 şi 7; 

Văzând dispoziŃiile cuprinse în Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 4 nr. 43/25.10.2001, nr. 66/30.06.2005 şi nr. 

80/31.08.2005; 

łinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, a 

societăŃilor comerciale; 

În temeiul art. 46, alin.(1) şi art. 95 alin.(4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 Art. 1 Cu data prezentei se revocă mandatele domnilor 

Paul MIRCESCU şi Florin MURAT, prin care au fost împuterniciŃi 
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să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală 

a AcŃionarilor de la S.C.,,A.D.P.P.4’’ S.A. 

 

 Art. 2  Cu aceeaşi dată se desemnează domnul Dorin 

BĂLEANU şi domnul Alexandru DANCIU să reprezinte Consiliul 

Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a AcŃionarilor de la 

S.C.,,A.D.P.P.4’’ S.A. 

 

 Art. 3 Se împuternicesc reprezentanŃii Consiliului Local al 

Sectorului 4 în Adunarea Generală a AcŃionarilor de la 

S.C.,,A.D.P.P.4’’ S.A., să procedeze de îndată la remanierea 

consiliului de administraŃie. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 

 

Nr. 55/31.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu  pe terenuri  

proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice şi  

domeniul privat al municipiului Bucureşti  

situate în municipiul Bucureşti- sectorul 4 

 

Având în vedere Referatele de specialitate ale DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 

4; 

Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecŃia mediului şi turism precum şi ale 

Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

łinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii,  republicată în 2004, 

cu modificările ulterioare ; 

În baza prevederilor Ordinului MLPTL nr.1107/2001 privind 

unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea 

documentaŃiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în 

municipiul Bucureşti şi ale Ordinului MLPTL nr.1943/2001  privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;  
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Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

În baza dispoziŃiilor art. 46, alin. 1 şi 2 şi ale art. 95, alin. 2, 

lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru  

IMOBILELE PREVĂZUTE ÎN ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE 

situate pe  terenuri proprietate privată persoane fizice şi/sau 

juridice şi domeniul privat al municipiului Bucureşti. 

 

Art. 2 Prezentele documentaŃii reprezintă regulamente de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

 

Art. 3 Perioada de valabilitate a prezentelor documentaŃii 

de urbanism este de 2 ani . 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2006. 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ  Contrasemnat pentru 

legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

Victor Tofan Radu Dragomirescu 
 
Nr. 56/31.05.2006 
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       Anexa la Hot. C.L. S. 4 nr. 56/31.05.2006 
 

Nr. 
crt. 

 

Nr./data 
registratu

ra 

SOLICITANT ADRESA 
POSTALA 

DENUMIRE 
INVESTITIE 

Teren 
proprietate 

privata 
persoane 

fizice/juridice 

Teren 
Dome 

niul 
privat 
MB 

Teren 
domeniul 

public 
MB 

Aviz 
Com 
nr. 2 

Aviz 
Com 
nr. 7 

 
OBS 

1 68307/ 
05.12.05 

STAN ILIE Str. Balea 
nr.2D 

LOCUINTA St= 249,37 
mp 

  22.05 29.05 Pers. 
Jur 

2 68534/ 
13.12.05 

GHELESEL 
TEODOR 

Str.Dimbului 
nr.126 

LOCUINTA St= 168,00 
mp 

  22.05 29.05 Pers. 
fizica 

3 68609/ 
16.12.06 

HORIA 
NITA 

Str.Georgescu 
George 
nr.58 

LOCUINTA St= 416,20 
mp 

  22.05 29.05 Pers. 
fizica 

4 60542/ 
02.02.06 

LAZAR  
PETRA 

Str.Elena 
Cuza nr.58 

LOCUINTA St=  236,44 
 mp 

  25.05 29.05 Pers. 
fizica 

5 60678/ 
14.02.06 

MILAN 
STEFAN si 
STAN 
GABRIELA 

Str.Vultureni 
nr.11 si nr.9 

CONSOLIDARE 
EXTINDERE 
SUPRAETAJA 
RE LOC. 

St= 438,00 
mp 

  25.05 29.05 Pers. 
fizice 

6 60541/ 
02.02.06 

RAICU 
TUDORA 

Sos Berceni 
nr.46 

SPALATORIE 
AUTO 

St= 300,00 
 mp 

  25.05 29.05 Pers. 
fizica 

7 60009/ 
04.01.06 

SC ONIX  
INTERNAT 
COM IMPEX 
SRL 

Sos Berceni 
nr. 104 

PRODUCTIE, 
DEPOZITE  
si 
BIROURI 

St= 11517,00 
mp 

  25.05 29.05 Pers 
Jur 

8 61668/ 
12.05.06 

NEACSU  
AURELIAN 
si 
NICULINA 

Str. Pictor 
Stefan 

Dumitrescu 
nr.10D 

LOCUINTA St= 265,00 
mp 

  25.05 29.05 Pers. 
fizica 
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9 660167/ 
17.01.06 

FROLU 
TEODOR 
VICTOR 

Str. Dr. C-tin 
Istrati nr. 18 

GARAJ si 
IMPREJMUIRE 
SPRE STRADA 

St=  280,00 
mp 

  25.05 29.05 Pers. 
fizica 

10 62980/ 
04.05.06 

BANITA 
MARIANA 

Str. Straja nr. 
6 B 

LOCUINTA 
P+4E 

St= 700,00 
mp 

  25.05 29.05 Pers. 
fizica 

11 62879/ 
27.04.06 

VASILE 
FLOAREA 
SI DIT ANA 

Str Dambului 
nr. 105. 

LOCUINTA 
Ds+P+2E 

St= 403,42 
mp 

  25.05 29.05 Pers. 
fizica 

12 63120/ 
09.05.06 

MECT-
CLUBUL 
SPORTIV 
SCOLAR NR. 6 

Str. Luica nr. 
48 

SALA SPORT St= 15.425 
mp 

  25.05 29.05 Pers. 
Jur 

13 61727/ 
30.03.06 

RADU 
DINCA 

Str.  
Luminisului 

nr. 1A 

MANSARDARE 
CONSTRUCTIE 
EXISTENTA 

St= 42,00 mp   25.05 29.05 Pers. 
fizica 

14 62703/ 
18.04.06 

SORIN 
PENES 

Str. Drumul 
Gilaului 

nr.9 

EXTINDERE 
CUPLARE 
HALE 
PRODUCTIE 
CU CORP 
BIROURI+ 
ATELIER 
LACATUSERIE 

St=19.877,82    
mp 

  25.05 29.05 Pers. 
fizica 

15 68464/ 
08.12.05 

SC JOLLY 
FUN 
SERVICE 
SRL 
 

Str. Serg. Nitu 
Vasile nr. 

59-61 

SHOWROOM 
SI 
EXTINDERE 
IMOBIL 
BIROURI 

St=  2046,56 
mp 

  25.05 29.05 Pers. 
Jur 

16 66410/ TEODORESU Aleea Sold. LOCUINTA St= 412,00   25.05 29.05 Pers. 
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27.09.05 SOARE ION 
ANTON 

 

Barbu 
Nicolae nr.29 

mp fizica 

17 64249/ 
13.07.05 

BAGEAC 
MIRCEA 

Str. Iarba 
Campului 
nr. 21-23 

EXTINDERE 
SERVICE 
AUTO SI 
BIROURI 

St=  531,00 
mp 

  25.05 29.05 Pers. 
fizica 

18 61116/ 
02.03.06 

ANDRIESEI 
GHEORGHE 

Str. Boian nr. 
35 

LOCUINTA St= 327 mp   25.05 29.05 Pers. 
fizica 

19 65022/ 
03.08.05 

SC GNB 
PANEBO 
GROUP SRL 

Sos. Oltenitei 
nr. 199-201 

STATIE 
DISTRIBUTIE 
CARBURANTI 
GPL 

St=  578,26 
mp 

  25.05 29.05 Pers. 
Jur 

20 61690/ 
14.04.06 

ISPAS 
MIHAIL 

Str. Desesti 
nr. 24A 

LOCUINTA St= 470,00 
mp 

  31.05. 29.05 Pers. 
fizica 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cotei de carburant pentru autoutilitare şi 

autospeciale din dotarea DirecŃiei PoliŃiei Comunitare Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al DirecŃiei 

PoliŃiei Comunitare Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului 

Sector 6; 

 Văzând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 În temeiul dispoziŃiilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 

371/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei 

Comunitare;  

În conformitate cu dispoziŃiile art. 46 alin. 1 şi art.  95 alin. 

2 lit. “j” din Legea 215/2001 a administraŃiei publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă un consum lunar de carburant pentru 

autoutilitarele şi autospecialele din dotarea PoliŃiei Comunitare 

Sector 6 în cotă de 400 litri/lună/ vehicul. 
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Art. 2 Primarul Sectorului 6, Secretarul Primăriei 

Sectorului 6 şi Directorul Executiv al DirecŃiei PoliŃiei Comunitare 

Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 59 

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind continuarea implementării proiectului „Sprijin la bătrâneŃe” 

în parteneriat cu FundaŃia „Crucea Alb-Galbenă” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 6  şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6;  

 Având în vedere prevederile H.C.L. S 6 nr. 48/24.03.2005; 

 În baza acordului de parteneriat cu numărul de înregistrare 

1717/20.042005, încheiat între D.G.A.S.P.C. S 6 şi FundaŃia 

Crucea Alb-Galbenă, coroborat cu dispoziŃiile contractului de 

finanŃare nr. 05/17.11.2004, încheiat între M.M.S.S.F. prin DirecŃia 

pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială şi  S.P.A.S. S 6; 

 Luând în considerare H.C.G.M.B. nr. 45/16.03.2006 privind 

acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti de 

a abilita Consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, pentru 

continuarea implementării proiectului “Sprijin la bătrâneŃe“ prin 

asigurarea resurselor financiare; 
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În temeiul prevederilor art. 46 alin. 2, precum şi cele ale 

art. 95 alin. 2 lit. „n” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă continuitatea implementării proiectului 

„Sprijin la bătrâneŃe” în parteneriat cu FundaŃia Crucea Alb-

Galbenă, ce are ca obiect ajutorarea persoanelor vârstnice 

dependente, cu asigurarea finanŃării de către Consiliul Local 

Sector 6 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6. 

 

Art. 2  Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

Nr.: 60 

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind continuarea implementării proiectului „Un pas înainte” 

în parteneriat cu FundaŃia Estuar 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 6  şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6;  

 Având în vedere prevederile H.C.L. S 6 nr. 47/24.03.2005; 

 În baza Acordului de parteneriat cu nr. de inregistrare 

1707/20.04.2005, încheiat între D.G.A.S.P.C. S. 6 şi FundaŃia 

Estuar, coroborat cu dispoziŃiile contractului de finanŃare nr. 

06/17.11.2004 încheiat între M.M.S.S.F. prin DirecŃia Pentru 

Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Bucureşti şi S.P.A.S. S 6; 

 Luând în considerare H.C.G.M.B. nr. 46/16.03.2006 privind 

acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti de 

a abilita Consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, pentru 

continuarea implementării proiectului “Un pas înainte” prin 

asigurarea resurselor financiare; 
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În temeiul prevederilor art. 46 alin. 2, art. 95, alin. 2 lit. „n” 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă continuitatea implementării proiectului 

„Un pas înainte” în parteneriat cu FundaŃia Estuar, ce are ca obiect 

ajutorarea persoanelor cu dizabilităŃi psihice cu asigurarea 

finanŃării de către Consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6. 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

Nr.: 61 

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind continuarea implementării Proiectului „VIP la 18 ani” 

finanŃat în cadrul Programului World Learning Child Net 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Având în vedere prevederile H.C.L. S. 6 nr. 

136/11.09.2003;  

În conformitate cu prevederile art. 50 şi art. 51 din Legea 

nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului;  

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 43/16.03.2006 privind 

aprobarea cooperării între Consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi 

AsociaŃia “Sprijinirea Integrării Sociale” în vederea finanŃării şi 

realizării în comun a Proiectului  “VIP la 18 ani”; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 95, alin. 2, lit. ”n” şi ale art. 46 

alin. 2, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă continuitatea implementării Proiectului 

„VIP la 18 ani”  finanŃat în cadrul Programului World Learning-Child 

Net, prin asigurarea de către Consiliul Local Sector 6 a resurselor 

financiare necesare pe anul 2006. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6 şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

6, vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor legale.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr: 62  

Data:04.05.2006          
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind continuarea cooperării între DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi AsociaŃia Umanitară 

„Equilibre” pe anul 2006 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6;  

 Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 44/16.03.2006 privind 

aprobarea cooperării între Consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi 

AsociaŃia Umanitară “Equilibre” în vederea finanŃării şi realizării în 

comun a Proiectului “Serviciul social pentru persoane în vârstă 

din Sectorul 6”; 

În temeiul art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, a dispoziŃiilor art. 42, 

alin. 4, lit. „e” şi „h” din Legea nr. 47/2006 privind sistemul 

naŃional de asistenŃă socială, a prevederilor art. 1, alin. 1 şi 3 ale 
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Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor cu 

personalitate juridică care înfiinŃează şi administrează unităŃi de 

asistenŃă socială, a H.G nr. 1153/2001 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor 

române cu personalitate juridică care înfiinŃează şi administrează 

unităŃi de asistenŃă socială, coroborate cu dispoziŃiile H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadrul de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului, precum şi cele cuprinse în art. 46 alin. 2, art. 

95, alin. 2 lit. “j”, “n” şi „q” şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă continuarea colaborării pe anul 2006 

între D.G.A.S.P.C. – S 6 şi AsociaŃia Umanitară “Equilibre” pentru 

derularea Proiectului “Serviciul social pentru persoane în vârstă 

din Sectorul 6”, prin acordarea finanŃării salariilor pentru 10 

îngrijitori, pentru persoane vârstnice, în limita salariului minim brut 

pe economie şi subvenŃionarea unei mese zilnice, în medie 
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pentru 500 de persoane, în limita sumei de 480.600 lei RON, 

până la 31.12.2006.  

 

  Art. 2 Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr: 63 

Data:04.05.2006                
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea creşterii nivelului alocaŃiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din instituŃiile publice de 

asistenŃă socială 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

Luând în considerare Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

łinând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector  6; 

În temeiul prevederilor H.G. nr. 729/2005 privind stabilirea 

nivelurilor alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile colective 

din instituŃiile publice de asistenŃă socială, precum şi Referatul nr. 

7772/27.04.2006 al şefilor de centre din cadrul DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

În temeiul art. 46 alin. 1 coroborat cu art. 95 alin. 2 lit. ”j” şi 

”n” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă creşterea nivelului alocaŃiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective, după cum urmează: 

- copil normal – 0 – 4 ani – de la 5 Ron/zi la 7 Ron/zi; 

- copil normal peste 4 ani – de la 7 Ron/zi la 9 Ron/zi; 

- copil cu handicap – de la 7 Ron/zi la 9 Ron/zi; 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6 şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 64 

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (planşă 

modificatoare) – “str. Prelungirea Ghencea nr. 86-90”  pentru 

construire locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 

2598,05 m.p.proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (planşa modificatoare): 

“str. Prelungirea Ghencea nr. 86-90, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

33029/2/18/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6 nr. ST/220/15.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi 

turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. 

nr. 213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (planşă 

modificatoare) – “str. Prelungirea Ghencea nr. 86-90, sectorul 6”, 

pentru construire locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 2598,05 

m.p., proprietate privată persoane fizice. 
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Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 65  

Data:04.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“str. George 

Vâlsan nr. 105A, sectorul 6”, pentru  construire locuinŃă pe un 

teren  în suprafaŃă de 195 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. George Vâlsan nr. 

105A,  sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism  a sectorului 6 nr. 

70044/1/16/23.01.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/221/15.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul; 
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- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. 

nr. 213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat 

cu art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

George Vâlsan nr. 105A, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe 
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un teren în suprafaŃă de 195 m.p., proprietate privată persoane 

fizice. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 66 

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“str. Băbeşti nr. 

2A, sectorul 6” pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 179,4 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. Băbeşti nr. 2A, 

sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

30198/2/4/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/215/15.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotarârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

Băbeşti nr. 2A, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 179,4  m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 67 

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“str. Crişul 

Repede nr. 31, sectorul 6” pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 306 m.p. proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. Crişul Repede nr. 

31, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

31306/2/11/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/216/15.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. Crişul 

Repede nr. 31, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 306 m.p. proprietate privată persoane fizice. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 68  

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“ Intrarea 

Porumbilor nr. 6, sectorul 6” pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 244 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “Intrarea Porumbilor nr. 

6, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

32965/1/10/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/217/15.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “Intrarea 

Porumbilor nr. 6, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 244 m.p. proprietate privată persoane fizice. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 69 

Data: 04.05.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“str. Pleşul nr. 

13, sectorul 6” pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 170 m.p. proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. Pleşul nr. 13, sector 

6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

32191/2/13/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/219/15.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. Pleşul 

nr. 13, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 170 m.p. proprietate privată persoane fizice. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 70  

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“str. Prelungirea 

Ghencea nr. 159A-159B” pentru construire locuinŃe, pe un teren în 

suprafaŃă de 1237,3 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. Prelungirea 

Ghencea nr. 159A-159B, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

34142/2/2/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/256/23.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

Prelungirea Ghencea nr. 159A-159B, sectorul 6”, pentru construire 

locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 1237,3 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 
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Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 71  

Data:04.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“str. Prelungirea 

Ghencea nr. 109B” pentru construire locuinŃe, pe un teren în 

suprafaŃă de 1490 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. Prelungirea 

Ghencea nr. 109B, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

33421/2/19/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/261/23.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

Prelungirea Ghencea nr. 109B, sectorul 6”, pentru construire 

locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 1490 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 72  

Data:04.05.2006



 108 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  –“str. Prelungirea 

Ghencea nr. 161A” pentru construire locuinŃe, pe un teren în 

suprafaŃă de 1978,08 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. Prelungirea 

Ghencea nr. 161A, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

34140/2/1/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/260/23.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

Prelungirea Ghencea nr. 161A, sectorul 6”, pentru construire 

locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 1978,08 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 73 

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  – “Drum Valea 

Danului nr. 36” pentru construire locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă 

de 2.246 m.p. proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “Drum Valea Danului nr. 

36, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

66936/14/19/12.12.2005; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/262/23.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “Drum 

Valea Danului  nr. 36, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 2.246 m.p. proprietate privată persoane 

fizice. 
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Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 74 

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  –“str. PărăluŃelor 

nr. 10C” pentru construire locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 

4070 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. PărăluŃelor nr. 10C, 

sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism  a sectorului 6 nr. 

32967/2/9/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/258/23.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

PărăluŃelor nr. 10C, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 4070 m.p., proprietate privată persoane 

fizice. 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 75  

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  – “str. Vijeliei nr. 4 

G” pentru construire locuinŃă,  pe un teren în suprafaŃă de 373,83 

m.p. proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. Vijeliei nr. 4G, sector 

6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

33376/2/16/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/257/23.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “ str. 

Vijeliei nr. 4G, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 373,83 m.p. proprietate privată persoane fizice. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 76 

Data: 04.05.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  –“str. Liniei nr. 52, 

sector 6” pentru extindere locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 261 

m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. Liniei nr. 52, sector 

6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

34048/2/17/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/255/23.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. Liniei 

nr. 52, sectorul 6”, pentru extindere locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 261 m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 77  

Data:04.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  – 

“str. Câmpulung nr. 102, sector 6” pentru construire locuinŃă şi 

comerŃ, pe un teren în suprafaŃă de 180 m.p. proprietate privată 

persoană fizică 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “str. Câmpulung nr. 102, 

sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

31908/2/7/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/263/23.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

Câmpulung nr. 102, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă şi 

comerŃ, pe un teren în suprafaŃă de 180 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 
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Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Marius Popescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 78  

Data: 04.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea co-finanŃării proiectului „Reabilitarea zonelor 

urbane cu deficienŃe majore în servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare în sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 45/2003 privind 

finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi 

Legea datoriei publice nr. 313/2004 cu modificările ulterioare; 

łinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 20/26.01.2006; 

În temeiul prevederilor art. 38 (1) şi (2) lit."d", art. 46(2) din 

Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă co-finanŃarea obiectivului de investiŃii 

privind „Reabilitarea zonelor cu deficienŃe majore în servicii de 

alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Bucureşti – sector 1 
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şi 6" din cadrul proiectului Ministerului Mediului şi Gospodăririi 

Apelor privind serviciile municipale. 

 

Art. 2 Cuantumul co-finanŃării este de 5.390.647 Euro, 

reprezentând 35% din valoarea de 16.533.851 euro aferentă 

investiŃiei totale la nivelul Sectorului 6.  

 

Art. 3 Co-finanŃarea se va face din alocaŃiile de la bugetul 

local şi din alte surse prevăzute de lege. 

 

Art. 4 Primarul Sectorului 6,  DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Economic şi Administrativ şi Serviciul Tehnic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 79 

Data: 15.05.2006 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare şi a Regulamentului Intern ale Serviciului Public 

pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Serviciului Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 privind 

Codul Muncii, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 65/2005, 

precum şi prevederile Legii nr. 188/1999, republicată privind 

Statutul funcŃionarilor publici; 

 În temeiul art. 46, alin. 1 şi art. 95, alin. 2, lit. “e” din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al Serviciului Public pentru FinanŃe Publice Locale 

Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Se aprobă Regulamentul Intern al Serviciului Public 

pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6 şi 

Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 80 

Data:18.05.2006 
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 ANEXA NR. 1 

la H.C.L.S. 6 nr. 80/18.05.2006 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE  

SI FUNCTIONARE  

AL SERVICIULUI PUBLIC  

PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE SECTOR 6 

 

CAP. I. DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 1. Serviciul Public pentru Finante Publice Locale 

Sector 6 functioneaza ca institutie publica de interes local cu 

personalitate juridica si se afla in subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 6 Bucuresti. 

Serviciul Public pentru Finante Publice Locale Sector 6 a 

luat fiinta in 1999, ca urmare a prevederilor Legii nr. 189/1998 

privind finantele publice locale, coroborate cu prevederile Legii nr. 

69/1991 privind administratia publica locala. 

 

Art. 2. Prin compartimentele sale de specialitate, Serviciul 

Public pentru Finante Publice Locale Sector 6 asigura colectarea 

impozitelor si taxelor locale, urmarirea si executarea silita a 

creantelor bugetare, constatarea si verificarea materiei 

impozabile, impunerea tuturor contribuabililor - persoane fizice si 

juridice -, precum si solutionarea obiectiunilor. 
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Art. 3. Aparatul propriu al Serviciului Public pentru FinanŃe 

Publice Locale Sector 6 asigură aducerea la îndeplinire a 

hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 6, a 

dispoziŃiilor Primarului Sectorului 6, a hotărârilor emise de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi a tuturor 

atribuŃiilor ce îi revin prin Legea AdministraŃiei Publice Locale nr. 

215/2001, modificată şi completată, şi prin O.U.G. nr. 45/2003 

privind finanŃele publice locale. 

 

 Art. 4. Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale 

Sector 6 este certificat conform standardului SR EN ISO 

9001:2000 – prin certificatul nr. QUAL/2005/25120, eliberat de 

AFAQ AFNOR INTERNATIONAL – pentru serviciile de “colectare 

impozite şi taxe locale, păstrarea arhivelor proprietăŃilor 

imobiliare, funciare şi ale întreprinderilor din sectorul 6”.  

 

CAP. II. STRUCTURA ORGANIZATORICA 

 

Art. 5. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuŃiilor şi 

sarcinilor ce îi revin, Serviciul Public pentru FinanŃe Publice 

Locale Sector 6 are următoarea structură organizatorică: 

a) Director Executiv; 

b) Director Executiv Adjunct; 

c) Compartimente funcŃionale: 

- Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor; 

- Serviciul Contabilitate Venituri;  
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- Serviciul Juridic;  

- Serviciul Resurse Umane si Protectia Muncii; 

- Serviciul Buget Contabilitate Cheltuieli;  

- Serviciul Control Intern; 

- Serviciul Asistenta Contribuabili si Facilitati Fiscale; 

- Serviciul Executare Silita Persoane Fizice; 

- Serviciul Urmarire si Executare Silita Persoane Juridice; 

- Serviciul Constatare Persoane Juridice; 

- Serviciul Statistica, Arhivare Electronica si Urmarire 

Amenzi; 

- Serviciul Administrativ, alcatuit din:  

- Biroul Achizitii;  

- Biroul Registratura; 

- Biroul Arhiva; 

- Biroul Intretinere Patrimoniu; 

- Serviciul Informare Cetateneasca si Incasare Amenzi; 

- Centrul I, alcatuit din Biroul Zona I si Biroul Zona II; 

- Centrul II, alcatuit din Biroul Zona I si Biroul Zona II; 

- Centrul III, alcatuit din Biroul Zona I si Biroul Zona II; 

- Biroul de Management al Calitatii 

d) Comisii: 

- Comisia de disciplina, constituita in temeiul H.G. nr. 

1210/2003; 

- Comisia de examinare si angajare a persoanelor care 

candideaza pentru ocuparea posturilor vacante, constituita in 

temeiul H.G. nr. 1209/2003; 
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- Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractelor de achizitii publice, constituita in temeiul O.U.G. nr. 

60/2001; 

- Comisia de receptie a mijloacelor fixe, obiectelor de 

inventar si materiale, constituita in temeiul Legii nr. 82/1991 si al 

Ordinului nr. 1753/2004; 

- Comisia pentru inventarierea patrimoniului, constituita 

in temeiul Legii nr.82/1991 si al Ordinului nr.1753/2004; 

- Comisia de casare a obiectelor de inventar in folosinta, 

a mijloacelor fixe si declasare a materialelor. 

 

CAP. III. ATRIBUTII 

 

Art. 6. Serviciul Public pentru Finante Publice Locale 

Sector 6 este condus de un Director Executiv si un Director 

Executiv Adjunct. 

 

Art. 7. Directorul Executiv are, in principal, urmatoarele 

atributii si raspunderi: 

a) Exercita functia de ordonator tertiar de credite; 

b) Propune Consiliului Local Sector 6, spre aprobare, 

Organigrama, Statul de functii, numarul de personal si 

Regulamentul de Organizare si Functionare ale S.P.F.P.L. Sector 

6, precum si alte proiecte de hotarari legate de activitatea 

specifica a institutiei; 
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c) Organizeaza si coordoneaza activitatea S.P.F.P.L. Sector 6, 

astfel incat aceasta sa se desfasoare la standarde ridicate de 

profesionalism si eficienta; 

d) Asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local 

Sector 6 si a dispozitiilor Primarului Sectorului 6 si prezinta 

Consiliului Local – anual sau ori de cate ori este necesar – 

informari asupra modului de aducere la indeplinire a acestora; 

e) Coordoneaza direct activitatea urmatoarelor compartimente: 

- Serviciul Prelucrarea Automata a Datelor; 

- Serviciul Contabilitate Venituri;  

- Serviciul Juridic;  

- Serviciul Resurse Umane si Protectia Muncii; 

- Serviciul Buget Contabilitate Cheltuieli;  

- Serviciul Control Intern; 

- Serviciul Asistenta Contribuabili; 

- Serviciul Urmarire si Executare Silita Persoane Juridice; 

- Serviciul Constatare Persoane Juridice; 

- Serviciul Administrativ – Biroul Achizitii, Biroul 

Registratura, Biroul Arhiva, Biroul Intretinere Patrimoniu; 

f) Coordoneaza, prin intermediul Directorului Executiv Adjunct 

(delegare de competenta), activitatea urmatoarelor 

compartimente: 

- Serviciul Executare Silita Persoane Fizice; 

- Serviciul Informare Cetateneasca si Incasare Amenzi; 

- Serviciul Statistica, Arhivare Electronica si Urmarire 

Amenzi; 
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- Centrul I – Biroul Zona I, Biroul Zona II; 

- Centrul II – Biroul Zona I, Biroul Zona II; 

- Centrul III – Biroul Zona I, Biroul Zona II; 

g) Fundamenteaza si elaboreaza proiectul de buget propriu; 

propune rectificarile bugetului de venituri si cheltuieli pentru 

realizarea optima a obiectivelor propuse; 

h) Urmareste modul de realizare a veniturilor; 

i) Raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii drepturilor 

constatate si a veniturilor incasate, precum si a angajamentelor si 

platilor efectuate potrivit bugetului aprobat;  

j) Angajeaza, lichideaza si ordonanteaza cheltuielile in limita 

creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de 

incasat; 

k) Organizeaza sistemul de monitorizare a programului de achizitii 

publice si a programului de investitii publice; 

l) Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care 

apartin institutiei; 

m) Prezinta, la termen, situatiile financiare anuale si trimestriale 

asupra patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare; 

n) Raspunde de aplicarea unitara a legislatiei fiscale in cadrul 

institutiei; 

o) Coordoneaza si indruma activitatea de constatare, incasare, 

urmarire si executare silita a impozitelor si taxelor locale si a 

altor venituri ale bugetului local, de la contribuabili–persoane 

fizice si juridice; 
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p) Administreaza impozitele, taxele, contributiile si alte sume 

datorate bugetului local; 

q) Aproba restituirile, compensarile si transferurile de venituri din 

conturile de venit ale bugetului local catre persoanele fizice si 

juridice; 

r) Raspunde de rezolvarea, in limitele competentei, a cererilor 

contribuabililor sau de indrumarea lor spre rezolvare catre 

organele competente; acorda audiente contribuabililor, la cerere, 

pe baza unei programari saptamanale; 

s) Organizeaza si stabileste circuitul fluxurilor informationale 

intre compartimentele institutiei;  

t) Avizeaza corespondenta primita si expediata de S.P.F.P.L. 

Sector 6; 

u) Raspunde de aplicarea prevederilor legale privind angajarea, 

promovarea, stimularea personalului, precum si a celor privind 

incetarea raporturilor de serviciu dintre institutie si angajati; 

v) Are calitatea de presedinte al Comisiei de examinare, in 

vederea angajarii personalului in conditiile legii; 

w) Coordoneaza activitatile legate de evaluarea posturilor, 

intocmirea fiselor de post, evaluarea performantelor profesionale 

individuale ale angajatilor (functionari publici si contractuali) 

x) Stabileste, pe baza rapoartelor Comisiei de disciplina, sanctiuni 

disciplinare pentru functionarii publici, iar pe baza referatelor 

intocmite de sefii de servicii si birouri - sanctiuni disciplinare 

pentru personalul contractual; 
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y) Coordoneaza activitatea de perfectionare a pregatirii 

profesionale a functionarilor publici si a personalului contractual 

din cadrul institutiei; 

z) Este reprezentantul legal al S.P.F.P.L. Sector 6 in fata 

autoritatilor centrale si locale, precum si a altor institutii. 

 

Art. 8. Directorul Executiv Adjunct are, in principal, 

urmatoarele atributii si raspunderi: 

a) Coordoneaza direct (prin delegarea competentelor de catre 

Directorul Executiv) activitatea urmatoarelor compartimente: 

- Serviciul Executare Silita Persoane Fizice; 

- Serviciul Informare Cetateneasca si Incasare Amenzi; 

- Serviciul Statistica, Arhivare Electronica si Urmarire 

Amenzi; 

- Centrul I – Biroul Zona I, Biroul Zona II; 

- Centrul II – Biroul Zona I, Biroul Zona II; 

- Centrul III – Biroul Zona I, Biroul Zona II; 

b) Coordoneaza activitatea de constatare, stabilire, urmarire si 

incasare a impozitelor si taxelor locale, inclusiv pentru utilizare 

temporara a domeniului public, datorate de persoanele fizice din 

sector; 

c) Raspunde de aplicarea unitara a legislatiei fiscale in cadrul 

institutiei; 

d) Coordoneaza intocmirea si expedierea catre contribuabilii 

inscrisi in evidentele fiscale a instiintarilor de plata privind 

creantele fiscale din anul in curs, la fiecare inceput de an; 
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e) Asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la taxele si 

impozitele datorate de catre persoanele fizice bugetului local; 

f) Initiaza si aplica masuri pentru buna organizare si functionare  

a activitatii compartimentelor din subordine; 

g) Urmareste intocmirea in timp util, de catre Serviciul Juridic, a 

proiectelor de hotarari prevazute in Codul fiscal pentru persoanele 

fizice, precum si inaintarea acestora catre Consiliul Local Sector 6 

in vederea adoptarii; 

h) Se preocupa permanent de imbunatatirea pregatirii 

profesionale a personalului din subordine, desemnand 

participantii la cursurile de specialitate organizate in acest sens; 

i) Intocmeste rapoartele de evaluare anuala a personalului din 

subordine; 

j) Face propuneri pentru acordarea de premii angajatilor care se 

remarca printr-un profesionalism deosebit; 

k) Exercita atributiile Directorului Executiv, in lipsa acestuia, 

potrivit competentelor stabilite prin decizie de delegare. 

 

Art. 9. Serviciul Prelucrarea Automata a Datelor are 

urmatoarele atributii principale: 

a) Gestioneaza programele de impozite si taxe locale in centrele 

S.P.F.P.L. Sector 6; 

b) Gestioneaza sistemul de plati online; 

c) Gestioneaza sistemele Voice-Bit si Telverde; 

d) Asigura administrarea retelei; 

e) Administreaza bazele de date si asigura accesul la acestea; 
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f) Asigura primul nivel de interventie si de depanare a 

echipamentelor de calcul, modificarea si/sau testarea 

computerelor; 

g) Asigura proiectarea si implementarea sistemului de securitate 

a retelei; 

h) Analizeaza cererile de echipamente (hardware), in vederea 

asigurarii compatibilitatii cu programele (software) utilizate; 

i) Coordoneaza instruirea beneficiarilor in vederea utilizarii 

sistemelor informatice; 

j) Asigura administrarea server-ului (creare utilizatori/grupuri, 

partajare resurse etc.); 

k) Asigura secretul informatiei conform legilor in vigoare; 

l) Asigura comunicarea cu producatorul programelor de incasare 

a impozitelor si taxelor locale, privind modificarile aparute in 

legislatia de specialitate; 

m) Asigura incasarea impozitelor si taxelor locale, prin intermediul 

soft-ului existent, actualizeaza rolurile in baza de date (inscrieri, 

radieri auto, inchideri/deschideri roluri, impuneri fiscale, etc); 

n) Intocmeste situatiile solicitate de conducere pe baza datelor 

existente in programul de gestiune al impozitelor si taxelor privind 

creantele bugetului local; 

o) Raspunde solicitarilor exprimate de compartimentele de 

specialitate ale institutiei referitoare la intocmirea situatiilor pe 

baza informatiilor existente in programele de gestiune a 

impozitelor si taxelor locale. 
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 Art. 10. Serviciul Contabilitate-Venituri are urmatoarele 

atributii principale: 

a) Elaboreaza propunerile Proiectului anual de Buget pentru 

veniturile proprii ale Sectorului 6 si propunerile de rectificare a 

acestuia;  

b) Urmareste realizarea Bugetului de Venituri Aprobat, pe capitole 

si subcapitole, conform clasificatiei veniturilor; 

c) Elaboreaza, la cerere, propunerile de Buget pentru Veniturile 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru sursele de 

venituri realizate prin Sectorul 6; 

d) Intocmeste periodic Balanta de Verificare Sintetica si Analitica 

a Veniturilor, Situatiile anexe ale Darii de Seama (privind 

veniturile) si Contul de Executie al Veniturilor Bugetului Local; 

e) Intocmeste situatii informative privind veniturile: machete de 

previzionare a veniturilor pe ani fiscali, situatii comparative privind 

realizarea veniturilor etc; 

f) Verifica zilnic descarcarea corecta a incasarilor si a altor 

operatiuni contabilizate privind veniturile (transferuri, compensari, 

etc.) in programele de gestiune a impozitelor si taxelor locale; 

g) Tine evidenta sumelor neidentificate la operare in baza de 

date, pentru persoane fizice si juridice, si colaboreaza cu celelalte 

servicii din cadrul institutiei pentru solutionarea acestora; 

h) Inregistreaza cronologic si sistematic documentele de incasare 

a veniturilor; verifica rapoartele de incasari listate de fiecare 

operator-casier; intocmeste borderouri pentru chitante manuale; 
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i) Centralizeaza incasarile pe surse de venituri si centre de 

colectare a impozitelor si taxelor locale; 

j) Efectueaza punctajul  incasarilor depuse la casieria centrala cu 

totalul sumelor cuprinse in documentele de incasare prezentate 

contabilitatii sau listate din programele informatice;  

k) Intocmeste documentele de depunere a sumelor incasate in 

conturile de venituri deschise la Trezoreria Sectorului 6, 

depunand sumele incasate in ziua lucratoare imediat urmatoare 

celei in care s-a efectuat incasarea la ghisee; 

l) Verifica si vizeaza pentru controlul financiar preventiv 

documentatia de restituire, compensari, transferuri de sume din 

bugetul local, fond de stimulente; 

m) Efectueaza plata sumelor restituite din venituri; 

n) Verifica Registrul de Casa (RC) pentru venituri si Registrul de 

Casa pentru restituiri; 

o) Primeste, verifica si inregistreaza zilnic in fisele de cont 

analitice extrasele de cont pentru veniturile proprii ale sectorului si 

a sumelor incasate in conturile bugetului local al C.G.M.B.; 

efectueaza viramentul periodic in contul C.G.M.B.; 

p) Calculeaza zilnic rulajele conturilor analitice si soldul fiecarei 

surse de venituri si ia masuri pentru punerea de acord a acestora 

cu Executia de casa a veniturilor; 

r) Tine evidenta platilor electronice efectuate prin card-POS; 

verifica extrasele de cont transmise de banca prestatoare de 

serviciu card; verifica extrasele contului de  disponibil aflat in 
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Trezorerie; efectueaza transferul sumelor in conturile de venituri 

ale bugetului local; 

s) Tine evidenta incasarilor taxei auto pentru mijloacele de 

transport cu masa maxim autorizata mai mare de 12 tone; 

efectueaza viramentul cotelor la termenul prevazut de lege; 

t) Verifica si  analizeaza, inregistrand cu note contabile, rapoartele 

de incasari din programele de gestiune a impozitelor si taxelor 

pentru persoane fizice, persoane juridice si taxe de domeniul 

public; inregistreaza lunar cu note contabile rapoartele privind 

debitele (miscare debite, compensari, etc), transmise de serviciile 

de specialitate din cadrul institutiei; calculeaza si intocmeste 

articole contabile pentru suprasolvirile create in baza de date, 

conform situatiilor centralizatoare primite; inregistreaza cu note 

contabile accesoriile creantelor bugetare (dobanzi si penalitati); 

u) Tine Registrele obligatorii de evidenta contabila: Registrul 

Jurnal si Registrul Carte Mare; 

v) Indosariaza  documentele in vederea arhivarii. 

 

Art. 11. Serviciul Juridic are urmatoarele atributii 

principale: 

a) Reprezinta S.P.F.P.L. Sector 6 in fata instantelor judecatoresti;  

b) Intocmeste cereri de chemare in judecata, cereri de interventie, 

cereri de chemare in garantie, declarari de creanta, recursuri, 

apeluri, note scrise, concluzii scrise, puncte de vedere; 

c) In exercitarea functiei de reprezentare a S.P.F.P.L. Sector 6 in 

fata instantelor judecatoresti, indeplineste urmatoarele: 
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propunerea de probe, depunerea de inscrisuri, punerea de 

concluzii la instantele judecatoresti de toate gradele, la organele 

de urmarire penala precum si la toate autoritatile si organele 

administrative cu atributii jurisdictionale; 

d) Exercita caile ordinare si extraordinare de atac; 

e) Formuleaza raspunsuri verbale catre petenti; 

f) Formuleaza raspunsuri scrise la adresele intocmite de catre 

serviciile din cadrul S.P.F.P.L. Sector 6; 

g) Intocmeste si expediaza adrese catre diverse institutii, in 

vederea solutionarii cauzelor aflate pe rolul instantelor 

judecatoresti; 

h) Acorda consultanta juridica serviciilor din cadrul S.P.F.P.L. 

Sector 6; 

i) Vizeaza procesele verbale de constatare a insolvabilitatii, 

conform art. 172 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 

fiscala; 

j) Vizeaza referatele privind scutirile la plata obligatiilor bugetare; 

k) Vizeaza popririle instituite de Serviciul Executare Silita 

Persoane Fizice si de Serviciul Urmarire si Executare Silita 

Persoane Juridice; 

l) Vizeaza referatele de scoatere din evidentele fiscale a debitelor 

achitate; 

m) Vizeaza adresele de inaintare a dosarelor provenite de la 

Serviciul Constatare Persoane Fizice si de la Serviciul Urmarire si 

Executare Silita Persoane Juridice, in vederea executarii silite; 



 144 

n) Avizeaza dosarele de stimulente, constituite ca urmare a 

executarii silite, si situatia centralizatoare a constituirii fondului de 

stimulente; 

o) Vizeaza adresele de inaintare a dosarelor, in vederea 

executarii silite, catre alti creditori bugetari, conform competentei 

teritoriale; 

p) Vizeaza referatele privind propunerile de inlesniri la plata 

obligatiilor bugetare; 

q) Vizeaza adresele expediate catre executorii judecatoresti, 

executorii bancari si instantele judecatoresti; 

r) Vizeaza alte acte cu caracter juridic, intocmite de catre 

inspectorii S.P.F.P.L. Sector 6; 

s) Vizeaza referatele de restituiri/compensari emise de Serviciul 

Contabilitate-Venituri care ridica probleme de interpretare  

a legislatiei; 

t) Vizeaza contractele incheiate de S.P.F.P.L. Sector 6; 

u) Intocmeste puncte de vedere privind interpretarea legislatiei in 

diverse spete; 

v) Prin consilierii juridici din cadrul Serviciului, desfasoara activitati 

cu caracter juridic si in centrele II si III ale S.P.F.P.L. Sector 6; 

w) Intocmeste proiecte de hotarari ale Consiliului Local Sector 6; 

x) Aduce la cunostinta tuturor serviciilor din cadrul S.P.F.P.L. 

Sector 6 legislatia specifica domeniului de activitate; 

 

Art. 12. Serviciul Resurse Umane are urmatoarele 

atributii principale: 
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a) Gestioneaza capitalul uman si resursele financiare alocate 

acestuia; 

b) Elaboreaza Organigrama, Statul de functii si Statul de 

personal; 

c) Stabileste prioritatile de angajare; 

d) Organizeaza procesul de selectie si recrutare a personalului; 

e) Intocmeste documentatia pentru concursurile organizate in 

vederea ocuparii posturilor vacante – functii publice si 

contractuale; 

f) Intocmeste contractele de munca, deciziile de angajare si 

deciziile de numire in functiile publice; 

g) Efectueaza inscrierile in Registrul de Numere de Marca si in 

Registrul General de Evidenta a Salariatilor; 

h) Efectueaza inscrierile in cartile de munca, provenind din 

schimbarea denumirii institutiei, promovari, retrogradari in functie, 

majorarea / indexarea salariilor etc.; 

i) Intocmeste lunar Statul de personal; 

j) Intocmeste evidenta personalului care beneficiaza de sporuri, 

indemnizatii de conducere si alte drepturi banesti; 

k) Intocmeste evidenta efectuarii concediilor de odihna pe anul in 

curs; 

l) Intocmeste evidenta concediilor medicale, fara plata si pentru 

studii; 

m) Intocmeste evidenta sanctiunilor disciplinare aplicate 

salariatilor institutiei; 
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n) Verifica pontajele tuturor compartimentelor din cadrul 

S.P.F.P.L. Sector 6 in vederea efectuarii platii drepturilor salariale; 

o) Completeaza si elibereaza adeverintele solicitate de angajati; 

p) Coordoneaza activitatea de perfectionare si specializare a 

personalului institutiei; 

q) Intocmeste evidenta personalului care participa la cursurile de 

perfectionare si specializare organizate de I.N.A. si de alte 

institutii si intocmeste documentatia necesara in vederea inscrierii 

la aceste cursuri; 

r) Coordoneaza activitatea de protectie a muncii; 

s) Prin inspectorul de protectia muncii, efectueaza instructajul 

periodic privind protectia muncii si completeaza fisele de protectie 

a muncii, in urma efectuarii instructajului; 

t) Aplica masurile necesare pentru respectarea prevederilor 

privind protectia muncii; 

u) Procura medicamente si diverse accesorii pentru trusele de  

prim-ajutor. 

 

Art. 13. Serviciul Buget Contabilitate Cheltuieli are 

urmatoarele atributii principale: 

a) Fundamenteaza si elaboreaza propunerile de buget de 

cheltuieli anual si propunerile de rectificare a acestuia, ori de cate 

ori este cazul, si le transmite catre Primaria Sector 6; 

b) Inregistreaza cronologic si sistematic, prelucreaza si pastreaza 

toate actele ce privesc situatia patrimoniala a institutiei; 
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c) Controleaza operatiunile efectuate ce privesc patrimoniul, 

procedeele utilizate si exactitatea datelor contabile; 

d) Inventariaza patrimoniul si valorifica procesele verbale de 

inventariere anuale; 

e) Intocmeste dari de seama contabile, anuale si trimestriale; 

f) Intocmeste, urmareste si analizeaza executia bugetara lunara, 

trimestriala si anuala, astfel incat sa se respecte bugetul de 

cheltuieli aprobat sau sa se propuna rectificarea lui in sensul 

optimizarii; 

g) Calculeaza lunar drepturile salariale ale angajatilor institutiei si 

obligatiile ce decurg din acestea catre Bugetul de stat al 

asigurarilor sociale de sanatate si somaj; 

h) Verifica si vizeaza pentru control financiar preventiv; 

i) Organizeaza activitatea de colaborare cu Trezoreria Statului, pe 

linia efectuarii operatiunilor de incasari si plati; 

j) Organizeaza activitatea operatiunilor de casa privind cheltuielile 

proprii. 

  

Art. 14. Serviciul Control Intern are urmatoarele atributii 

principale: 

a) Intocmeste, actualizeaza si inainteaza conducerii rapoarte 

periodice privind erorile gasite in prelucrarea datelor, in baza de 

date, sau inserate in referatele intocmite de catre inspectori; 

b) Dispune inregistrarea corecta si imediata in baza de date a 

tuturor elementelor privind materia impozabila apartinand 

persoanelor fizice si juridice; 
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c) Asigura aprobarea tuturor referatelor ce insotesc lucrarile 

intocmite de catre inspectorii de suburbie; 

d) Asigura efectuarea operatiunilor exclusiv de catre persoanele 

special imputernicite in acest sens; 

e) Verifica referatele intocmite de catre inspectorii de zona pe 

baza  documentatiei depuse de contribuabili; 

f) Verifica in jurnalele zilnice ale operatorilor inscrierea tuturor 

operatiunilor efectuate in baza de date pe baza referatelor si 

inventariaza pozitiile din jurnale, evidentiind operatiunile efectuate 

fara referate, fara documente insotitoare justificative sau eronat 

prelucrate; 

g) Verifica efectuarea operatiunilor de evidenta informatizata si 

inscrierea corecta a tuturor informatiilor legate de impunerea 

corecta in evidenta fiscala; 

h) Verifica introducerea in baza de date a debitelor constand in 

amenzi si verifica zilnic reternarea (restituirea) amenzilor; 

i) Urmareste inchiderea si deschiderea de roluri fiscale ale 

persoanelor fizice sau juridice ce au detinut/detin bunuri 

impozabile; 

j) Intocmeste periodic rapoarte de control privind erorile gasite in 

urma efectuarii controlului, catre Serviciul P.A.D., Serviciul 

Constatare si Impunere Persoane Fizice si Juridice, respectiv, 

Biroul Unic; 

k) Urmareste aducerea la indeplinire a rectificarilor ce se impun 

conform rapoartelor de mai sus; 
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l) Preda lucrarile verificate persoanelor cu atributii in domeniul 

statisticii, pentru descarcarea in registre si arhivarea acestora; 

m) Verifica taxele de timbru privind taxele judiciare de timbru si 

taxele notariale de timbru si intocmeste procese verbale de 

control conform legislatiei in vigoare; 

n) Verifica (prin sondaj) documentatia insotitoare a certificatelor 

fiscale si legalitatea eliberarii acestora; 

o)Intocmeste rapoarte de control privind activitatea inspectorilor 

din cadrul Biroului Unic, inspectorilor de constatare si urmarire 

persoane fizice si juridice, care inceteaza raporturile de serviciu 

cu institutia noastra; 

p)Efectueaza deplasari pe teren invederea constatarilor necesare 

pentru verificarea materiei impozabile. 

 

Art. 15. Serviciul Asistenta Contribuabili are 

urmatoarele atributii principale:  

a) Organizeaza, indruma si controleaza activitatea de acordare a 

asistentei catre contribuabili; 

b) Asigura coordonarea generala si aplicarea unitara a legislatiei 

cu privire la impozitele si taxele datorate de catre persoanele 

fizice bugetului local; 

c) Verifica si avizeaza zilnic centralizatorul problematicii fiscale; 

d) Se ocupa de primirea si inregistrarea tuturor cererilor ce se 

incadreaza in prevederile O.G. nr. 27/2002, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, in Registrul de 
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evidenta special deschis, asigurandu-se de identitatea 

petitionarilor; 

e) Urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsurilor, 

potrivit activitatii de solutionare a petitiilor, ingrijindu-se si de 

expedierea, clasarea si arhivarea acestora; 

f) Asigura liberul acces la informatiile de interes public, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, in ceea ce priveste 

inregistrarea, redactarea, expedierea si arhivarea tuturor solicitarilor 

in acest sens; 

g) Comunica din oficiu informatii de interes public; pune la 

dispozitie, in mod gratuit, formulare tip si precizeaza conditiile si 

formele in care are loc liberul acces la informatiile de interes 

public; 

h) Raspunde la toate solicitarile legate de activitatea institutiei, 

primite prin posta electronica; 

i) In baza unei cereri, aloca gratuit parole pentru vizualizarea 

debitelor pe pagina electronica a institutiei, oferind toate 

informatiile legate de acces si de modul de plata; 

j) Asigura bunul mers al programului de audiente la conducerea 

institutiei, prin intocmirea unei situatii cuprinzand spetele 

solicitantilor; 

k) In urma solicitarilor Biroului Audiente, Reclamatii si Sesizari, se 

prezinta la audientele pe probleme de impozite si taxe locale, 

tinute in cadrul Primariei Sector 6 de catre primar si viceprimar; 

l) Intocmeste sinteza principalelor stiri cu caracter fiscal, din presa 

scrisa, pe care o prezinta conducerii institutiei; 
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m) Furnizeaza informatii referitoare la obtinerea certificatelor de 

atestare a situatiei fiscale a contribuabililor, cu respectarea 

prevederilor O.G. nr. 33/2002; 

n) Raspunde verbal la intrebarile contribuabililor referitoare la 

informatii cu caracter general, legate de: cuantumul obligatiilor de 

plata, declararea materiei impozabile, actele componente ale 

dosarului de impunere cladiri/teren/auto, termenele de plata si 

majorarile sau penalitatile aplicate in caz de intarziere a platii, 

modalitatea de plata, prescriptie si insolvabilitate, informatiile privind 

prevederile legislatiei in domeniul impozitelor si taxelor datorate 

bugetului local; 

o) Asista contribuabilii in vederea completarii corecte a tipizatelor 

utilizate de institutie; 

p) Intocmeste rapoarte, studii si analize, solicitate sau atribuite in 

competenta de conducerea institutiei; 

q) Asigura o buna functionalitate a circuitului documentelor la care 

are acces, cu respectarea confidentialitatii datelor cuprinse in 

acestea, potrivit prevederilor legale; 

r) Colaboreaza cu alte institutii ale statului pentru clarificarea 

tuturor aspectelor legate de activitatea curenta. 

 

Art. 16. Serviciul Executare Silita Persoane Fizice are 

urmatoarele atributii principale: 

a) Incaseaza sumele restante ale debitorilor, prin executarea 

silita; 
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b) Activeaza pe teren in vederea mobilizarii contribuabililor la 

plata datoriilor; 

c) In vederea intocmirii formelor de executare silita prin poprire, 

identifica angajatorul sau o terta persoana, institutia bancara si 

conturile debitorului; 

d) In situatia in care debitorul sau debitul nu poate fi supus 

procedurii de executare silita prin poprire, nefiind indeplinite 

conditiile prevazute de actele normative in vigoare, trece la 

executarea silita a bunurilor si la valorificarea acestora; 

e) In situatia in care debitorii nu au venituri sau bunurile 

sechestrate nu au putut fi valorificate, ii declara pe acestia 

insolvabili (starea de insolvabilitate declarandu-se dupa epuizarea 

tuturor cailor si procedurilor legale pentru recuperarea debitelor); 

f) Transmite altor organe de urmarire si executare silita debitele 

primite de la organele de control pentru persoanele fizice care nu 

se gasesc in evidenta S.P.F.P.L. Sector 6; 

g) Asigura calcularea cheltuielilor de executare silita si, atunci 

cand este cazul, dobanzile si penalitatile de intarziere sau alte 

sume cand cuantumul acestora nu a fost stabilit in titlul 

executoriu; 

h) Atunci cand este cazul, ridica si depoziteaza bunurile 

sechestrate; 

i) Numeste custodele si administratorul sechestrului si stabileste 

indemnizatia acestora; 
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j) Efectueaza/solicita evaluarea bunurilor sechestrate, precum si 

valorificarea acestora, organizand licitatii conform normelor legale 

in vigoare; 

k) Colaboreaza cu Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor, 

Oficiul Registrul Comertului, Ministerul Justitiei si alte organe ale 

administratiei publice, precum si cu institutiile bancare, in vederea 

recuperarii creantelor bugetare prin executarea silita; 

l) Intocmeste documentatia privind compensarea, restituirea si 

scaderea pentru cauze de insolvabilitate a obligatiilor fiscale; 

intocmeste documentatiile si propunerile privind debitorii 

insolvabili si le prezinta spre aprobare conducerii sau face 

cercetari suplimentare; 

m) Verifica periodic contribuabilii inscrisi in evidenta separata si 

urmareste permanent starea de insolvabilitate a acestora, in 

cadrul termenului de prescriptie; 

n) Intocmeste situatia centralizatoare in vederea constituirii 

fondului de stimulente; 

o) Constata contraventiile si aplica amenzile si penalitatile 

prevazute de legile financiar-fiscale; 

p) Colaboreaza (printr-un schimb permanent de informatii) cu 

serviciile si institutiile ce au atributii in solutionarea problemelor 

aparute in domeniul de activitate. 

 

Art. 17. Serviciul Constatare Persoane Juridice are 

urmatoarele atributii principale: 
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a) Gestioneaza impozitele si taxele locale colectate la bugetul 

local al Sectorului 6 prin S.P.F.P.L Sector 6; 

b) Seful de serviciu certifica, prin aplicarea sintagmei “certificat in 

privinta realitatii, regularitatii si legalitatii”, dosarele de stimulente 

si situatia centralizatoare a constituirii fondului de stimulente; 

c) Seful de serviciu certifica, prin aplicarea sintagmei “certificat in 

privinta realitatii, regularitatii si legalitatii”, lucrarile de restituiri, 

compensari si transferuri; 

d) Gestioneaza declaratiile de impunere la dobandirea bunurilor 

impozabile si declaratiile anuale; 

e) Gestioneaza dosarele fiscale si celelalte documente referitoare 

la impunerea persoanelor juridice; 

f) Verifica exactitatea datelor declarate de contribuabil; 

g) Intocmeste evidenta platilor, impozitelor si taxelor locale pentru 

persoanele juridice, pe baza declaratiilor depuse de acestea; 

h) Emite certificate de atestare fiscala pentru persoanele juridice 

de pe raza sectorului 6; 

i) Intocmeste borderouri de debite si scaderi pentru eventualele 

diferente de impozit constatate si datorate de persoanele juridice, 

ca urmare a verificarilor efectuate;  

j) Intocmeste dosarele de restituiri, compensari si transferuri si 

asigura avizarea lor de catre serviciile abilitate; 

k) Intocmeste situatii statistice si informari referitoare la activitatea 

de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor datorate de 

persoanele juridice; 
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l) Efectueaza actiuni de control, impreuna cu celelalte servicii de 

specialitate, in vederea depistarii de noi materii impozabile si 

atragerea de noi venituri la bugetul local; 

m) Aplica sanctiuni contraventionale persoanelor juridice, conform 

legii; 

n) Raspunde, in scris si in conformitate cu legislatia in vigoare, la 

toate cererile, sesizarile si reclamatiile contribuabililor cu privire la 

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru persoanele juridice; 

o) Raspunde, in cel mai scurt timp si numai dupa o verificare 

temeinica a evidentelor fiscale, la toate adresele primite de la 

instantele judecatoresti si de la alte institutii. 

 

Art. 18. Serviciul Urmarire si Executare Silita Persoane 

Juridice are urmatoarele atributii principale: 

a) Urmareste si incaseaza debitele restante (din anii precedenti si 

din anul curent, aparute dupa expirarea termenelor de plata 

legale), provenite din impozite, taxe locale si amenzi 

contraventionale; 

b) Seful de serviciu certifica, prin aplicarea sintagmei “certificat in 

privinta realitatii, regularitatii si legalitatii”, dosarele de stimulente 

si situatia centralizatoare a constituirii fondului de stimulente; 

c) Seful de serviciu certifica, prin aplicarea sintagmei “certificat in 

privinta realitatii, regularitatii si legalitatii”, lucrarile de restituiri, 

compensari si transferuri; 
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d) Intocmeste titlurile executorii si somatiile in baza carora 

declanseaza procedura si efectueaza operatiunile de executare 

silita; 

e) Intocmeste dosarul de stimulente; 

f) Colaboreaza cu alte Directii de impozite si taxe locale, cu 

organele de executare silita ale Ministerului Finantelor Publice, cu 

Oficiul Registrului Comertului, in vederea identificarii 

sediului/domiciliului debitorului si a tuturor bunurilor urmaribile; 

g) Solicita institutiilor bancare (respectand normele privind 

secretul bancar) informatiile necesare urmaririi debitelor prin 

poprire; 

h) Aplica masurile de executare silita asupra bunurilor mobile si 

imobile din proprietatea debitorului, precum si asupra veniturilor 

sale urmaribile, potrivit legii, numai in limita valorii necesare 

realizarii creantei bugetare; 

i) Intocmeste adresele de infiintare a popririi si le comunica bancii 

sau bancilor la care debitorul are conturi, ori altor terti care detin 

sau datoreaza sume de bani debitorilor urmariti; 

j) Urmareste debitorul scazut pentru cauza de insolvabilitate pana 

la stingerea termenului de prescriere, verificand daca a dobandit 

venituri sau bunuri urmaribile dupa declararea insolvabilitatii. 

 

Art. 19. Serviciul Administrativ are in componenta 

patru birouri: Biroul Intretinere Patrimoniu, Biroul Achizitii, Biroul 

Registratura, Biroul Arhiva.  
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Art. 20. Biroul Intretinere Patrimoniu are urmatoarele 

atributii principale: 

a) Primeste de la furnizori, conform facturilor sau avizelor de 

expediere, materialele comandate, materialele de constructie, 

obiectele de inventar si mijloacele fixe; 

b) Receptioneaza, din punct de vedere cantitativ si calitativ, 

materialele primite si le inmagazineaza; 

c) Intocmeste notele de intrare-receptie, conform facturilor; 

d) Preda Serviciului Financiar notele de intrare-receptie, facturile 

si referatele-copie; 

e) Numeroteaza si indosariaza in dosare NIR, organizate pe luni 

calendaristice, copiile facturilor si referatele originale; 

f) Intocmeste fisele de magazie conform facturilor primite; 

g) Elibereaza din magazie materialele necesare pentru buna 

desfasurare a activitatii serviciilor si birourilor, conform bonurilor 

de consum si bonurilor de transfer; preda prima fila Serviciului 

Financiar pentru verificare si intocmirea fiselor de contabilitate; 

h) Efectueaza punctajul lunar intre fisele de magazie si fisele 

contabile; 

i) Urmareste in permanenta situatia stocurilor si face un inventar 

lunar al stocurilor ramase in magazie; 

j) Intocmeste procese verbale pentru obiecte de inventar, mijloace 

fixe, stampile, amprente, intre Biroul Intretinere Patrimoniu si 

serviciile care preiau obiectele de inventar, mijloacele fixe si 

stampilele; 
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k) Intocmeste, in doua exemplare, balantele lunare (dupa punctaj, 

se intocmeste procesul verbal intre Biroul Intretinere Patrimoniu si 

Serviciul Financiar); 

l) Inregistreaza obiectele de inventar si intocmeste fisele de 

inventar pe centre, birouri si servicii; urmareste in permanenta 

transferul si buna lor functionare si face propuneri pentru 

reparare/casare;  

m) In colaborare cu Serviciul Financiar, inventariaza anual 

patrimoniul institutiei ; 

n) Planifica activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in 

unitate si organizeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor;  

controleaza modul de respectare a masurilor de prevenire si 

stingere a incendiilor; avizeaza documentatia privind prevenirea si 

stingerea incendiilor; distribuie pe teren echipamente pentru 

stingerea incendiilor, conform legii; 

o) Asigura buna functionare a centralelor termice; 

p) Verifica instalatiile sanitare si electrice din toate centrele; 

q) Executa lucrarile de reparatii la mobiliere, usi, ferestre, in toate 

centrele; executa lucrarile de vopsitorie, zidarie si amenajare; 

executa lucrarile de lacatuserie, sudura, polizare si alte lucrari de 

intretinere; 

r) Asigura primul nivel de intretinere in cazul problemelor aparute 

la echipamentele de telefonie fixa, statiile de lucru, imprimante si 

alte periferice; 

s) Intocmeste fisele auto zilnice (FAZ-uri); 

t) Asigura buna functionare a autoturismelor din dotare; 
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u) Asigura transportul materialelor necesare in toate centrele, 

precum si legatura intre acestea din urma si sediul central. 

 

Art. 21. Biroul Arhiva are urmatoarele atributii principale: 

a) Intocmeste Nomenclatorul pe termene de pastrare, in 

conformitate cu Legea Arhivelor Nationale nr. 16 /1996; 

b) Organizeaza depozitul de arhiva; 

c) Asigura securitatea documentelor, prin limitarea accesului in 

depozit; 

d) Asigura si mentine evidenta dosarelor aflate in fondul arhivistic 

al institutiei, pe suburbii, strazi si numere postale; 

e) Pe baza de proces verbal, verifica si preia dosarele constituite, 

de la compartimente si inspectori; 

f) Numeroteaza, certifica si inventariaza documentele fara forme 

de evidenta, aflate in depozit; 

g) Completeaza ghidul de depozit al strazilor; 

h) Pe baza de semnatura, pune la dispozitie copii de pe 

documente si dosare si tine evidenta documentelor transmise 

sefilor de zona / inspectorilor; 

i) Raspunde pentru ordinea si curatenia depozitului de arhiva. 

 

Art. 22. Biroul Registratura are urmatoarele atributii 

principale: 

a) Triaza si repartizeaza corespondenta, in vederea inregistrarii 

acesteia la centrele S.P.F.P.L. Sector 6; 
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b) Organizeaza si controleaza inregistrarea corespondentei 

primite prin posta, a proceselor verbale de contraventie, precum 

si a declaratiilor privind stabilirea impozitelor si taxelor locale; 

c) Prin intermediul curierului, cu semnatura, preda zilnic la centre 

corespondenta triata si repartizata pe borderouri; 

d) Inregistreaza si trimite corespondenta catre conducerea 

S.P.F.P.L. Sector 6 atunci cand aceasta ii este adresata in mod 

expres; 

e) Deschide, inregistreaza si repartizeaza prin sefii de 

compartimente corespondenta adresata serviciilor din cadrul 

S.P.F.P.L. Sector 6; 

f) Elibereaza catre contribuabili tichetele cu numere de 

inregistrare pentru cererile depuse; 

g) Inregistreaza toate adresele primite de la instantele 

judecatoresti si alte institutii, transmise prin posta (corespondenta 

ridicata de curier) sau direct de la ghiseu; 

h) Sorteaza pe centre si suburbii amenzile de circulatie si 

R.A.T.B. si le distribuie prin curier catre centre, dupa ce au fost 

inscrise in baza informatizata de date a evidentei fiscale; 

i) Expediaza corespondenta prin posta, pe baza de borderouri 

justificate lunar la Serviciul Financiar-Contabil; 

j) Listeaza zilnic documentele aflate in evidenta informatizata 

(listele zilnice, documentele privind creantele bugetare, precum si 

certificatele fiscale sunt arhivate in ordine calendaristica si 

predate, cu proces verbal de predare-primire, la arhiva institutiei, 

la sfarsitul fiecarei luni); 
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k) Intocmeste rapoarte zilnice cu numarul de lucrari inregistrate, 

pe tipuri de cereri, si rapoarte lunare cu lucrarile nerezolvate in 

termen legal, pentru sefii de centre. 

 

 Art. 23. Biroul Achizitii are urmatoarele atributii 

principale: 

a) Centralizeaza referatele cu necesarul de materiale, primite de 

la birouri si servicii si face comenzile aferente (conform 

contractelor incheiate pe categorii de furnizori, in urma selectiilor 

de oferta si a licitatiilor); 

b) Tine evidenta investitiilor, conform listelor din bugetul aprobat; 

c) Fundamenteaza propunerile de achizitii si face propuneri de 

liste de investitii pentru intocmirea propunerilor de buget; 

d) Modifica, ori de cate ori este necesar, listele de investitii in 

vederea rectificarilor de buget; 

e) Organizeaza procedurile de achizitie conform O.G. nr. 60/2001 

si Normelor Metodologice 461/2001 de aplicare a O.G. 60/2001; 

f) Intocmeste documentatia pentru prezentarea, elaborarea 

ofertelor pentru achizitii publice de servicii si lucrari; in cazul 

achizitiilor publice cu valoare mai mare de 100.000 euro, le 

publica in Monitorul Oficial; 

g) Intocmeste caietele de sarcini pentru achizitiile initiate de 

institutie; 

h) Intocmeste si transmite raspunsurile la clarificarile solicitate de 

ofertanti in urma initierii unei proceduri de achizitie; 



 162 

i) Intocmeste si trimite invitatii in vederea desfasurarii licitatiilor / 

selectiilor de oferte; 

j) Intocmeste dosarele de selectie de oferta; tine evidenta 

documentelor de selectie; 

k) Convoaca, in ziua organizarii licitatiei/selectiei de oferta, 

Comisia de evaluare; 

l) Intocmeste si redacteaza procesele verbale de deschidere si 

hotararile Comisiei de evaluare; 

m) Intocmeste si transmite rezultatul aplicarii procedurilor de 

achizitie catre toti ofertantii participanti, in cel mult 2 zile de la 

data la care Comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare; 

n) Urmareste incheierea contractelor, conform legislatiei in 

vigoare; 

o) Urmareste si verifica apoi completarea dosarului cu: situatia de 

lucrari, nota de receptie, intocmirea ordinului de plata, facturi; 

p) Obtine vize si autorizatii de urbanism/constructii, avize 

Pompieri, Sanepid, Protectia muncii etc., pentru sediile S.P.F.P.L. 

Sector 6; 

q) Intocmeste situatii cu privire la emiterea de carduri pentru 

angajatii institutiei; 

r) Intervine pe langa institutiile bancare pentru orice modificare a 

situatiei cardurilor emise; 

s) Mentine legatura cu Serviciul Buget Contabilitate Cheltuieli, in 

ceea ce priveste achizitiile; 

t) Participa la transportul, manipularea si depozitarea materiilor si 

materialelor  achizitionate. 
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Art. 24. Serviciul Informare Cetateneasca si Incasare 

Amenzi (Centrul V) are urmatoarele atributii principale: 

a) Incaseaza, in regim non-stop, obligatiile la bugetul local 

provenite din: impozite pe cladiri, taxe auto, amenzi (de circulatie 

si RATB), anumite taxe de timbru (pentru sustinerea de examene 

auto, eliberari de acte de identitate/certificate fiscale/numere 

provizorii etc.); 

b) La cererea contribuabililor, inspectorii Serviciului informeaza 

cetatenii in probleme de natura fiscala, de interes public si privat; 

aduc la cunostinta informatii privind debitele existente la roluri si, 

pentru debitele restante, consecintele neachitarii lor, potrivit 

legislatiei in vigoare; indruma contribuabilii catre inspectorul de 

suburbie pentru orice neregula sau inconvenient existente la rolul 

respectiv; 

c) Prin intermediul operatorilor-incasatori, se introduc in baza de 

date informatiile preluate din procesele verbale de contraventie 

prezentate la ghiseu de catre contribuabili, se emit note de plata 

cu debitele inscrise in rol si se incaseaza de la contribuabili 

contravaloarea notelor de plata emise; 

d) Intocmeste si preda zilnic (pe schimburi) Registrele de incasari 

Serviciului Contabilitate Venituri. 

 

Art. 25. Activitatea Centrului I, Centrului II si Centrului 

III este coordonata de sefi de centre si birouri, fiind desfasurata in 

cadrul Birourilor de Urmarire si a Birourilor Unice. 
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Art. 26. Sefii de centre au urmatoarele atributii principale: 

a) Organizeaza si coordoneaza activitatea personalului din 

schema centrelor, in vederea desfasurarii optime a activitatii de 

constatare, urmarire si incasare a impozitelor si taxelor locale; 

b) Certifica, prin aplicarea sintagmei “certificat in privinta realitatii, 

regularitatii si legalitatii”, dosarele de stimulente si situatia 

centralizatoare a constituirii fondului de stimulente; 

c) Certifica, prin aplicarea sintagmei “certificat in privinta realitatii, 

regularitatii si legalitatii”, lucrarile de restituiri, compensari, 

transferuri, pentru persoanele fizice; 

d) Constata gradul de insusire si de aplicare a cunostiintelor 

profesionale de catre personalul din subordine, iau masuri de 

prelucrare a tuturor prevederilor privind legislatia fiscala si propun 

masuri de imbunatatire a acesteia; 

e) Intocmesc lunar Raportul de activitate al centrelor; 

f) Pun in aplicare, in cel mai scurt timp posibil, orice dispozitii ale 

conducerii institutiei si ale Primariei Sector 6, sub rezerva 

respectarii prevederilor legale. 

 

Art. 27. Sefii Birourilor Unice  au urmatoarele atributii: 

a) Organizeaza si coordoneaza activitatea inspectorilor si 

casierilor  din subordine, pentru buna desfasurare a activitatii 

specifice de constatare si incasare a impozitelor si taxelor locale 

datorate bugetului local; 
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b) Verifica modul de respectare a realitatii si legalitatii in stabilirea 

obligatiilor fiscale ale contribuabililor; 

c) Verifica periodic, jurnalele de activitati cu datele din declaratiile 

de impunere, in corelatie cu realitatea din documentele 

justificative; 

d) Verifica modul de respectare a realitatii si legalitatii in modul de 

stabilire a rolului fiscal si a rolului nominal unic; 

e) Avizeaza borderourile de debite si scaderi, referatele de 

restituiri de plusuri si cele de compensare; 

f) Urmaresc intocmirea evidentei persoanelor scutite, potrivit 

prevederilor legale in vigoare, si actualizarea acesteia; 

g)Pun in aplicare, in cel mai scurt timp posibil, orice dispozitii ale 

conducerii institutiei si ale Primariei Sector 6, sub rezerva 

respectarii prevederilor legale. 

 

Art. 28. Sefii Birourilor de Urmarire au urmatoarele 

atributii principale: 

a) Organizeaza si coordoneaza activitatea inspectorilor de 

urmarire din subordine pentru buna desfasurare a activitatii 

specifice de constatare si urmarire a impozitelor si taxelor locale 

datorate bugetului local; 

b) Semneaza instiintarile de plata, titlurile executorii si somatiile; 

c) Semneaza adresele de urmarire, adresele de transfer ale 

dosarelor catre alte sectoare sau localitati; 
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d) Verifica si avizeaza modul de rezolvare a lucrarilor de catre 

subordonati, urmarind termenul de solutionare si comunicare a 

acestora; 

e) Organizeaza si urmareste activitatea de colectare a creantelor 

bugetare cu respectarea prevederilor legale si avizeaza dosarele 

de executare silita intocmite de subordonati, precum si trecerea in 

evidenta speciala a contribuabililor insolvabili; 

f) Avizeaza borderourile de debite si scaderi; 

g)Pun in aplicare, in cel mai scurt timp posibil, orice dispozitii ale 

conducerii institutiei si ale Primariei Sector 6, sub rezerva 

respectarii prevederilor legale. 

 

Art.29. Birourile Unice 

Inspectorii din cadrul Birourilor Unice au urmatoarele 

atributii principale: 

a) Au obligatia inregistrarii in baza de date a tuturor datelor de 

identificare ale contribuabililor si adresele de domiciliu ale 

acestora; 

b) Au obligatia de a inregistra toate bunurile detinute in sectorul 6, 

astfel incat acestea sa poata fi identificate cu usurinta in baza de 

date; 

c) Intocmesc certificatele de atestare fiscala a situatiei din 

evidentele existente si raspund de datele inscrise in acestea; 

d) Raspund in cel mai scurt termen si dupa o verificare temeinica 

a evidentelor fiscale a adreselor primite de la alte institutii sau de 

la contribuabili; 
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e) Intocmesc borderouri de debite si scaderi, referate de restituire 

de plusuri si cele de compensare; 

f) Intocmesc referatele de scutire intocmesc si intocmesc si 

actualizeaza evidenta persoanelor scutite potrivit prevederilor 

legale; 

g) Executa actiuni de constatare si identificare de noi surse de 

venituri la bugetul local; 

h) Verifica toate procesele verbale care urmeaza sa fie transmise 

contribuabililor; 

i) Intocmesc rapoarte privind rezultatul activitatii desfasurate 

precum si alte situatii solicitate de factorii responsabili de 

conducere. 

 

Casierii din cadrul Birourilor Unice au urmatoarele atributii 

principale: 

a) Emit note de plata cu debitele inscrise la rol; 

b) Incaseaza de la contribuabili, contravaloarea notelor de plata 

emise; 

c) Semneaza si stampileaza chitantele pe care le inmaneaza 

contribuabililor; 

d) Predau borderoul incasarilor pe ziua respectiva impreuna cu un 

exemplar al chitantelor; 

e) Predau toate incasarile din ziua respectiva si intocmesc 

Registrul de casa pentru operatiunile de incasari predate la 

caseria centrala; 
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f) Listeaza Registrul incasarilor partial si Registrul incasarilor 

partial analitic pentru incasarile automate. 

 

Art. 30. Birourile de Urmarire au urmatoarele atributii 

principale: 

 a) Urmaresc, pe tot parcursul anului, incasarea si lichidarea 

debitelor stabilite ca urmare a declaratiilor depuse de 

contribuabili, dar si ca urmare a constatarilor in teren; 

b) Raspund, in cel mai scurt termen si numai dupa o verificare 

temeinica a evidentelor fiscale la toate adresele primite de la 

institutii sau de la contribuabili; 

c) Executa actiuni de constatare si identificare a noi surse de 

venituri la bugetul local; 

d) Analizeaza debitele restante la sfarsitul anului, intocmesc 

formele de urmarire si colectare a debitelor (dupa caz, instiintari 

de plata, titluri executorii si somatii) si constituie dosarele de 

executare silita; 

e) Intocmesc documentatia pentru cazurile insolvabile, le inscriu 

in evidentele speciale si le cerceteaza annual; 

f) Transfera dosarele de urmarire ale debitorilor mutati in alte 

sectoare sau localitati, organelor competente; 

g) Arhiveaza dosarele de urmarire solutionate; 

h) Analizeaza si clarifica realitatea plusurilor aparute la finele 

anului prin debitare, compensare si comunicare de plusuri; 

i) Raspund pentru creantele bugetare la care nu au efectuat 

forme de urmarire; 
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j) Intocmesc rapoarte privind rezultatele activitatilor desfasurate, 

precum si orice alte situatii solicitate de factorii responsabili de 

conducere. 

 

Art 31. Serviciul Statistica, Arhivare Electronica si 

Urmarire Amenzi are urmatoarele atributii principale: 

a) Organizeaza optim procesul de urmarire a amenzilor (circulatie,  

RATB) pentru cresterea gradului de colectare a acestora si 

scaderea semnificativa a numarului de reclamatii/contestatii din 

partea contribuabililor/contravenientilor; 

b) Organizeaza si desfasoara activitatile necesare pentru 

operarea in baza de date a proceselor verbale de contraventie, 

identificarea contravenientului, emiterea instiintarilor de plata si ia 

masuri pentru comunicarea acestora catre contravenienti; 

c) In cazul constatarii unor greseli sau inexactitati in baza de date 

a contribuabililor din sectorul 6, ia masuri pentru remedierea 

imediata a acestora; 

d) Urmareste achitarea proceselor verbale de contraventie si le 

opereaza in baza de date; 

e) Intocmeste dosarele de urmarire a platii contraventiilor, emite 

somatiile de plata si ia masuri pentru trimiterea somatiilor catre 

contravenienti; 

f) Intocmeste dosarele de executare silita si le preda la Serviciul 

Executare Silita Persoane Fizice; 

g) Colaboreaza cu toate organele administratiei publice locale si 

cu serviciile specializate din cadrul M.A.I. pentru obtinerea de 
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informatii care sa conduca la identificarea contraventiilor si 

incasarea amenzilor; 

h) Intocmeste documentatia pentru cazurile de insolvabilitate, o 

inscrie in evidenta speciala si o cerceteaza anual; 

i) Intocmeste strategia de creare, intretinere, operationalizare si 

management al arhivei electronice in cadrul S.P.F.P.L. Sector 6; 

j) Introduce in arhiva electronica toate documentele care circula in 

cadrul serviciului; 

k) Asigura administrarea server-ului central de aplicare si 

arhivare, respectiv creare utilizatori, grupuri, drepturi acces, 

partajare resurse, etc.; 

l) Ia masuri pentru protectia si integrarea datelor stocate pe server 

si realizeaza back-up saptamanal/lunar al arhivei electronice; 

m) Conlucreaza cu Serviciul Prelucrarea Automata a Datelor 

pentru asigurarea bunei functionari a retelei de calculatoare a 

S.P.F.P.L. Sector 6 care deserveste utilizatorii Serviciului 

Statistica, Arhivare Electronica si Urmarire Amenzi si utilizatorii 

aplicatiei informatice de management, consultare si actualizare 

arhiva electronica; 

n) Administreaza, configureaza si asigura functionarea corecta si 

oportuna a aplicatiei informatice de management, consultare si 

actualizare arhiva electronica; 

o) Asigura instruirea utilizatorilor aplicatiei informatice de 

management, consultare si actualizare arhiva electronica, 

avizeaza utilizatorii care vor opera cu aplicatia si urmareste 

respectarea de catre acestia a regulilor si a procedurilor specifice 
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de operare; in cazul in care constata incalcarea regulilor si 

procedurilor, informeaza conducerea institutiei si propune 

masurile adecvate; 

p) Urmareste utilizarea corecta a echipamentelor hardware din 

dotarea serviciului si ia masuri pentru mentinerea acestora in 

stare buna de functionare; 

r) Analizeaza cererile contribuabililor sectorului 6 privitoare la 

eliberarea de certificate de istoric de rol, le solutioneaza conform 

reglementarilor legale in vigoare si comunica/ inmaneaza 

istoricele de rol solicitantilor; 

s) Intocmeste rapoarte statistice, rapoarte de activitate, etc. 

periodic sau la solicitarea persoanelor carora se subordoneaza 

ierarhic; 

t) Colaboreaza constructiv cu toate serviciile S.P.F.P.L. Sector 6  

pentru asigurarea bunului mers al activitatii institutiei si cresterea 

permanenta a calitatii serviciilor prestate catre contribuabili.  

  

Art. 32. Biroul de Management al Calitatii are 

urmatoarea structura: 

– Reprezentantul Managementului Calitatii;  

– Responsabilii cu Calitatea in cadrul birourilor si serviciilor; 

– Auditorii Interni pentru Managementul Calitatii. 

 

Art. 33. Reprezentantul Managementului Calitatii are 

urmatoarele atributii principale: 
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a) de a se asigura ca procesele de management al calitatii 

desfasurate in cadrul institutiei sunt stabilite, implementate si 

mentinute; 

b) de a raporta managementului de la cel mai inalt nivel despre 

functionarea Sistemului de Management al Calitatii; 

c) de a se asigura ca in cadrul institutiei este promovata 

constientizarea cerintelor clientilor; 

d) de a asigura interfata cu partile externe in privinta Sistemului 

de Management al Calitatii. 

Art. 34. Responsabilii cu Calitatea au urmatoarele 

atributii: 

a) de a se asigura ca procesele de management al calitatii 

desfasurate in cadrul serviciului/biroului sunt stabilite, 

implementate si mentinute; 

b) de a raporta Reprezentantului cu Managementul Calitatii in 

legatura cu functionarea Sistemului de Management al Calitatii; 

c) de a asigura elaborarea si difuzarea procedurilor operationale; 

d) de a intocmi informari privind implementarea si mentinerea 

Sistemului de Management al Calitatii. 

 

Art. 35. Auditorii interni pentru Managementul Calitatii 

au urmatoarele responsabilitati: 

a) de a determina daca cerintele specificate de SR EN ISO 

9001:2000 se regasesc in elementele Sistemului de Management 

al Calitatii propriu Serviciului Public pentru Finante Publice Locale 

Sector 6; 



 173 

b) de a verifica daca Sistemul de Management al Calitatii 

functioneaza eficient si corect si de a identifica prezenta 

neconformitatilor in Sistemul de Management al Calitatii; 

c) de a verifica daca activitatile legate de calitate si rezultatele 

aferente sunt conforme cu reglementarile stabilite; 

d) de a evidentia problemele potentiale;  

e) de a investiga daca problemele identificate ca abateri au fost 

corectate si de a identifica posibilitatile de imbunatatire a 

functionarii Sistemului de Management al Calitatii.  

 

CAPITOLUL IV – DISPOZITII FINALE 

 

Art. 36. Prezentul Regulament contine atributiile principale 

ale fiecarui compartiment, urmand ca acestea  sa fie detaliate in 

fisele de post ale fiecarui angajat. 

 

Art. 37. Nerespectarea prezentului Regulament de catre 

personalul S.P.F.P.L. Sector 6, indiferent de functie, se 

sanctioneaza potrivit legii. 

 

Art. 38. Prezentul Regulament se va distribui pe baza de 

semnatura tuturor compartimentelor din aparatul propriu al 

S.P.F.P.L. Sector 6, sefii acestora raspunzand de aducerea la 

cunostinta a prezentului Regulament tuturor angajatilor institutiei. 
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Art. 39. Dispozitiile din Regulamentul Intern vor fi corelate 

cu dispozitiile prezentului Regulament. 

 

Art. 40. Legislatia utilizata in cadrul S.P.F.P.L. Sector 6 

este prezentata in Anexa la acest Regulament si va fi actualizata 

in functie de modificarile aparute. 

 

Art. 41. Prezentul Regulament va fi aprobat prin Hotarare 

a Consiliului Local Sector 6 si va intra in vigoare la data adoptarii 

acesteia. 
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Anexa la Regulamentul de Organizare si Functionare  

                                                     al S.P.F.P.L. Sector 6 

 

LEGISLATIA UTILIZATA DE S.P.F.P.L. Sector 6  

IN DESFASURAREA ACTIVITATII SPECIFICE 
 

Legea nr. 114/1990 – Legea locuintei, modificata si completata; 

Decretul-Lege nr. 118/1990 – privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate, din motive etnice, de dictatura 

instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, modificat si completat; 

Legea nr. 31/1990 – privind societatile comerciale; 

Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata; 

Legea nr. 44/1994 – privind veteranii de razboi, precum si unele 

drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata; 

O.G. nr. 19/1994 – privind stimularea investitiilor pentru realizarea 

unor lucrari publice si constructii de locuinte, modificata si 

completata; 

Legea nr. 64/1995 – privind procedura reorganizarii judiciare si a 

falimentului, modificata si completata; 

Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, 

modificata si completata; 

Legea nr. 147/1996 – privind taxele judiciare de timbru, 

modificata si completata; 

Legea nr. 152/1998 – privind infiintarea A.N.L., modificata si 

completata 

O.G. nr. 119/1999 – privind controlul intern si controlul financiar 

preventiv, modificata si completata; 

Legea nr. 168/1999 – privind solutionarea conflictelor de munca; 
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Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, 

modificat si completat; 

Legea nr. 19/2000 – privind sistemul public de pensii si alte 

drepturi de asigurari sociale, modificata si completata; 

Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 

Legea nr. 215/2001 – privind administratia publica locala, 

modificata si completata; 

Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de 

interes public, rectificata; 

Legea nr. 677/2001 – pentru protectia persoanelor, cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date; 

O.U.G. nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, 

modificata si completata; 

O.G. nr. 60/2001 – privind achizitiile publice, modificata si 

completata; 

O.G. nr. 80/2001 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritatile si institutiile publice, modificata si completata; 

O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare 

a petitiilor; 

O.U.G. nr. 193/2002 – privind introducerea sistemelor moderne 

de plata, modificata; 

Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in 

administratia publica, modificata si completata; 

Legea nr. 53/2003 – privind Codul muncii; 

Legea nr. 161/2003 – privind unele masuri pentru asigurarea 

transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice 

si in mediul de afaceri, prevederea si sanctionarea coruptiei; 
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Legea nr. 571/2003 – privind Codul fiscal, modificat si completat 

O.G. nr. 92/2003 – privind Codul de procedura fiscala; 

O.U.G. nr. 45/2003 – privind finantele publice locale; 

Ordinul nr. 1775/2003 – pentru aprobarea unor formulare cu 

regim special pentru activitatea financiar contabila; 

H.G. nr. 1210/2003 – privind organizarea si functionarea 

comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul 

autoritatilor si institutiilor publice; 

Legea nr. 341/2004 – Legea recunostintei fata de eroii martiri si 

luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din 1989, 

modificata si completata; 

Legea nr. 348/2004 – privind denominarea monedei nationale; 

Legea nr. 554/2004 – privind contenciosul administrativ; 

Ordinul nr. 1993/2004 – pentru aprobarea modelelor formularelor 

cu regim special in domeniul creantelor bugetare locale; 

O.G. nr. 29/2004 – pentru reglementarea unor masuri financiare; 

Codul Civil; 
Codul penal; 

Codul de procedura civila; 

Regulamentul BNR – privind utilizarea codurilor IBAN in 

Romania. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ştefan Novac 
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ANEXA NR. 2 

                 la H.C.L.S. 6 nr. 80/18.05.2006 

  

REGULAMENTUL INTERN AL SERVICIULUI PUBLIC PENTRU 

FINANTE PUBLICE LOCALE SECTOR 6 

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 1.  Regulamentul  intern asigura desfasurarea in bune 

conditii a activitatii fiecarui salariat, respectarea stricta a regulilor 

stabilite privind ordinea si disciplina muncii, drepturile si obligatiile 

salariatilor, organizarea timpului de munca, recompensele si 

sanctiunile ce pot fi aplicate. 

 

Art. 2. Regulile de disciplina stabilite prin prezentul 

regulament intern se aplica tuturor angajatilor S.P.F.P.L. Sector 6, 

indiferent de durata sau tipul contractului de munca, celor care 

lucreaza in cadrul S.P.F.P.L. Sector 6 ca detasati, delegati, 

precum si studentilor care fac practica in cadrul S.P.F.P.L. Sector 

6. 

 

Art. 3. Persoanele care lucreaza in cadrul S.P.F.P.L. 

Sector 6 ca delegati ai altor organizatii, sunt obligati sa respecte 

regulile de discplina specifice locului de munca unde isi 

desfasoara activitatea  in timpul delegarii. 
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 Prin alte organizatii se inteleg orice alte componente ale 

administratiei publice locale si centrale, societati comerciale cu 

capital de stat, privat sau mixt, organizatii nonguvernamentale si 

non profit, regii autonome.  

 

CAPITOLUL II. REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI 

SECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL INSTITUTIEI 

 

Art. 4. Asigurarea protectiei, igienei si securitatii in munca 

constituie un obiectiv ce trebuie asigurat de catre angajator si 

respectat de toti angajatii, acestia avand obligatia sa cunoasca 

normele in domeniu. 

 

Art. 5. Persoanele responsabile in domeniul Protectiei 

Muncii vor asigura instruirea periodica a personalului institutiei, cu 

privire la regulile de protectia muncii, punand la dispozitia celor 

interesati orice informatii in domeniu, propunand totodata 

imbunatatirea conditiilor de munca. 

 

Art. 6. Se va urmari mentinerea starii de sanatate a 

salariatilor in timpul orelor de lucru prin: 

-respectarea timpului de lucru si cel de odihna legale; 

-dotarea institutiei cu materiale de curatire; 

-dotarea institutiei cu mijloace de ventilatie 

corespunzatoare; 

-asigurarea spatiilor corespunzatoare de lucru; 
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-organizarea controalelor medicale periodice, in vederea 

prevenirii si depistarii afectiunilor din categoria bolilor 

profesionale. 

 

Art. 7. Paza, apararea si securitatea la locul de munca 

sunt asigurate prin grija conducerii institutiei de catre personalul 

specializat al Politiei Comunitare Sector 6 si cel al Serviciului 

Administrativ. 

 

Art. 8. Personalul din serviciul de paza raspunde de 

folosirea optima si corecta a sistemelor de securitate. 

 

Art. 9. Accesul functionarilor in incinta S.P.F.P.L. Sector 6 

este admis numai pe baza legitimatiei de serviciu, vizata 

corespunzator de catre Serviciul Resurse Umane. 

 

Art. 10. Salariatii nu vor fi implicati in nici o situatie in 

costurile financiare ale masurilor de prevenire referitoare la 

securitatea si sanatatea in munca. 

 

Art. 11. Pentru a asigura securitatea la locul de munca, se 

interzice in incinta institutiei pastrarea, distribuirea sau vanzarea 

de medicamente ale caror efect pot produce dereglari 

comportamentale, precum si introducerea, distribuirea sau 

consumarea bauturilor alcoolice.  
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In ceea ce priveste fumatul, acesta este permis numai in locurile 

special amenajate. 

 

CAPITOLUL III. REGULI PRIVIND RESPECTAREA 

PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII SI AL INLATURARII 

ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII 

 

Art. 12. Respecarea principiului nediscriminarii, pe orice fel de 

criterii, constituie un obiectiv ce trebuie avut in vedere in 

desfasurarea normala a procesului muncii. 

Principiul nediscriminarii promoveaza egalitatea de sanse 

intre femei si barbati, evitandu-se discriminarea directa si 

indirecta in functie de varsta, religie, educatie. Prin egalitate de 

sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca, se 

intelege accesul nediscriminatoriu la: 

-alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati; 

-angajarea in toate posturile sau locurile de munca vacante si la 

toate nivelurile ierarhiei profesionale; 

-venituri egale pentru munca, de valoare egala; 

-informare si consiliere profesionala, programe de initiere, 

calificare, perfectionare, specializare si formare profesionala; 

-promovare la orice nivel ierarhic si profesional; 

-conditii de munca ce respecta norme de sanatate si securitate in 

munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare; 

-beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de 

protectie si asigurari sociale. 
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Art. 13. Este interzisa discriminarea prin utilizarea de 

catre angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele 

de un anumit sex, varsta, religie, in legatura cu relatiile de munca, 

referitoare la: 

-anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si 

selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante din 

institutie; 

-incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea 

raporturilor de munca ori de serviciu; 

-stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului; 

-stabilirea remuneratiei; 

-beneficii, altele decat cele de natura salariala, masuri de 

protectie si asigurari sociale; 

-evaluarea performantelor profesionale individuale; 

-promovare profesionala; 

-aplicarea masurilor disciplinare; 

-dreptul de a adera la un sindicat. 

 

Art. 14. Este considerata discriminare, dupa criteriul de 

sex si hartuirea sexuala a unei persoane de catre alta persoana la 

locul de munca. 

 

Art. 15.  Angajatii care se considera discriminati dupa 

criteriul de sex, au dreptul sa formuleze sesizari, reclamatii ori 

plangeri catre angajator, iar in cazul in care nu se declara 
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multumiti de modul de solutionare al acestora, se pot adresa cu 

plangeri catre instanta judecatoreasca competenta. 

 

CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE     

ANGAJATORULUI 

 

Angajator – Administratie 

 

Art. 16. Prin administratie, in spiritul prezentului 

regulament, se intelege personalul de conducere al S.P.F.P.L. 

Sector 6, de la Directorul Executiv pana la Sef Birou. 

 

Art. 17. Drepturile si obligatiile administratiei sunt:  

a)sa asigure pentru salariati, potrivit specificului locului de 

munca si sarcinilor de serviciu, conditii optime privind protectia, 

igiena si securitatea la locul de munca; 

b)sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la 

dezvoltarea carierei in functia publica, pentru functionarii publici 

din subordine; 

c)sa promoveze si sa aplice regulile privind nediscriminarea 

salariatilor pe orice fel de criteriu, precum si sa inlature orice 

forma de incalcare a demnitatii persoanei; 

d)sa asigure pentru salariati baza materiala in vederea 

indeplinirii sarcinilor de serviciu, rechizite, calculatoare, 

imprimante; 
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e)sa identifice si sa valorifice posibilitatile de formare 

profesionala a salariatilor prin organizarea unor forme de 

invatamant specifice, organizate in afara institutiei; 

f)sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, 

sub rezerva legalitatii acestora; 

g)sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a 

sarcinilor de serviciu; 

h)sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice 

sanctiunile corespunzatoare; 

i)sa informeze salariatii despre continutul Regulamentului 

Intern, prin afisarea acestuia la fiecare centru si, ori de cate ori 

intervin modificari, sa fie aduse la cunostinta acestora; 

j)sa se consulte cu reprezentantii salariatilor, cu privire la 

deciziile susceptibile, sa afecteze substantial drepturile si 

interesele acestora; 

k)sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal 

al salariatilor; 

l)institutia publica este obligata sa il despagubeasca pe 

functionarul public in situatia in care acesta a suferit, din culpa 

institutiei publice, un prejudiciu material in timpul indeplinirii 

atributiilor de serviciu. 

 

Art. 18. Persoanele care asigura conducerea S.P.F.P.L. 

Sector 6, in afara drepturilor si obligatiilor pe care le au in 

aceasta calitate, au si alte drepturi si obligatii ce deriva din 

calitatea de salariat. 
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Art. 19. In cazul producerii unor evenimente deosebite in 

cadrul institutiei, persoanele care au constatat vor comunica de 

urgenta persoanelor din conducerea S.P.F.P.L. Sector 6, dupa 

care va fi informat Ofiterul de Serviciu din Primaria Sector 6 si 

Prefectura Municipiului Bucuresti. 

 

CAPITOLUL V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE 

SALARIATILOR 

 

Art. 20. Salariatii S.P.F.P.L. Sector 6 au urmatoarele 

drepturi si obligatii: 

a)sa-si insuseasca si sa respecte regulile, regulamentele, 

reglementarile legale si instructiunile de orice fel care guverneaza 

activitatea in cadrul institutiei, aduse la cunostinta lor prin grija 

administratiei; 

b)sa-si indeplineasca intocmai sarcinile de serviciu ce le revin, 

conform fisei postului; 

c)sa foloseasca materialele si aparatura din dotarea institutiei 

numai in legatura cu desfasurarea activitatii de serviciu; 

d)sa restituie bunurile incredintate pe inventar la incetarea 

contractului individual de munca sau a raporturilor de serviciu; 

e)sa nu pretinda sau sa primeasca de la colegi, subalterni, 

superiori ori persoane straine, bani sau alte foloase pentru 

exercitarea atributiilor sale de serviciu sau pentru favorizarea unor 

servicii; 
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f)sa intervina responsabil in scopul unor avarii sau 

accidente, iar in cazul unor calamitati naturale sa se deplaseze 

din proprie initiativa la sediul S.P.F.P.L. Sector 6, pentru a 

contribui la salvarea sau/si la refacerea patrimoniului, conform 

pregatirii de baza si competentelor fiecaruia; 

g)sa nu paraseasca locul de munca in timpul programului 

de lucru fara aprobarea sefului ierarhic superior; 

h)sa respecte programul de lucru stabilit de conducerea 

institutiei, inclusiv orele de incepere si de terminare ale 

programului zilnic de lucru; 

i)sa cunoasca si sa respecte instructiunile de lucru ale 

echipamentelor si aparaturii din folosinta; 

j)sa nu deterioreze, degradeze sau sa descompleteze cu 

buna stiinta sau din neglijenta, dotarile si echipamentele institutiei, 

luand atitudine de fiecare data cand constata astfel de incalcari; 

k)sa nu execute lucrari straine de interesul S.P.F.P.L. 

Sector 6 sau pentru interesul personal; 

l)sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si in 

incinta institutiei; 

m)sa nu sustraga sau sa inlesneasca sustragerea de bunuri 

din patrimoniul institutiei sau al celorlalti angajati; 

n)sa respecte normele de protectia muncii, de prevenire si 

stingere a incendiilor sau de prevenire a oricaror alte evenimente 

care ar putea pune in pericol cladirea, echipamentele si aparatura 

institutiei sau viata, integritatea corporala ori sanatatea oricaror 

persoane; 
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o)sa foloseasca concediile medicale conform prescriptiilor 

medicale si nu in alte scopuri; 

p)sa pastreze secretul continutului documentelor pe care le 

redacteaza, care se elibereaza in cadrul compartimentului unde 

isi desfasoara activitatea sau despre care are posibilitatea sa ia la 

cunostinta in procesul de desfasurare a activitatii; 

q)sa aiba o tinuta decenta si o atitudine corespunzatoare in 

raport cu colegii si cu celelalte persoane cu care vine in contact in 

timpul serviciului; 

r)sa nu introduca sau sa nu consume in institutie bauturi 

alcoolice si sa nu se prezinte in timpul programului de lucru sub 

influenta bauturilor alcoolice; 

s)fumatul in incinta S.P.F.P.L. Sector 6 este interzis, cu 

exceptia locurilor special amenajate; 

t)sa fie promovat in grade/trepte de salarizare si in functii 

superioare in raport cu pregatirea profesionala, rezultatele muncii 

si cu cerintele institutiei, cu respectarea prevederilor legale; 

u)sa semnaleze Biroului Resurse Umane orice modificare a 

datelor personale intervenita ulterior angajarii lui in institutie; 

v)angajatii din sectorul public beneficiaza de asistenta 

medicala, proteze si medicamente, in conditiile legii; 

w)angajatii din sectorul public beneficiaza de pensii, precum 

si de celelalte drepturi de asigurari sociale de stat, potrivit legii; 

x)angajatii au dreptul de a-si perfectiona in mod continuu 

pregatirea profesionala, institutia publica avand obligatia sa 
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prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru 

cheltuielile respective. 

 

CAPITOLUL VI. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A 

CERERILOR, RECLAMATIILOR INDIVIDUALE SI 

RECOMPENSELOR 

 

CERERI: 

 

Art. 21. Cererile salariatilor vor fi solutionate de 

compartimentul caruia ii sunt adresate, in functie de obiectul 

cererii. 

 

Art. 22. Cererile privitoare la acordarea unor zile libere se 

solutioneaza de catre Compartimentul Resurse Umane, cu avizul 

sefului ierarhic superior. 

 

Art. 23. Termenul general de solutionare a cererilor este 

de 30 de zile de la data inregistrarii. In cazuri speciale acestea vor 

fi solutionate intr-un termen care sa satisfaca nevoile pentru care 

au fost solicitate. 

 

Art. 24. Toate raspunsurile la cererile individuale vor fi 

semnate de cel care conduce institutia. 
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Art. 25. Cei nemultumiti de modul de solutionare a cererii 

sau in cazul in care nu s-a primit nici un raspuns la solicitare, pot 

formula o noua cerere adresata organului ierarhic superior si 

ulterior instantelor judecatoresti intr-un termen de 30 de zile de la 

data la care i s-a comunicat sau trebuia sa i se comunice 

raspunsul. 

 

RECLAMATII: 

 

Art. 26. Reclamatiile individuale, indiferent de obiectul lor, 

vor fi adresate conducatorului unitatii. Acesta le va transmite spre 

solutionare compartimentului de specialitate sau Comisiei de 

Disciplina, in functie de obiectul reclamatiei. 

 

Art. 27. Reclamatiile individuale indreptate impotriva 

conducatorului unitatii vor fi adresate spre solutionare organului 

ierarhic superior, respectiv primar. 

 

RECOMPENSE: 

 

Art. 28. Salariatii care au realizat sau au participat direct 

la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei, pot fi 

stimulati prin: 

-promovarea in clase, grade si trepte profesionale, conform 

prevederilor legale; 

-acordarea salariului de merit; 
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-premii individuale acordate in cursul anului, in conformitate 

cu prevederile locale. 

 

Art. 29. Recompensa se acorda la propunerea scrisa a 

sefului ierarhic, avizata de Seful de Serviciu si aprobata de 

Directorul Executiv. 

 Contestatiile vizand acordarea recompenselor se vor 

adresa Directorului Executiv si vor fi solutionate in termen de 10 

zile de la depunere.  

 

CAPITOLUL VII. ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU 

 

Art. 30. Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore 

pe zi, timp de 5 zile lucratoare pe saptamana. 

 

Art. 31. Se considera zile nelucratoare, sarbatorile legale 

si religioase: 

-toate zilele de sambata si duminica din timpul anului; 

-Anul Nou – 1 si 2 ianuarie; 

-Ziua Muncii – 1 mai; 

-Ziua Nationala a Romaniei – 1 decembrie; 

-Sarbatorile Pastelui – prima si a doua zi de Paste; 

-Sarbatorile de Craciun – prima si a doua zi de Craciun. 
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Art. 32. Programul de lucru al salariatilor  S.P.F.P.L. 

Sector 6 este de 8 ore pe zi, stabilit in functie de necesitati si 

specific de catre conducerea institutiei. 

 Serviciul Informare Cetateneasca si Incasare Amenzi isi 

desfasoara activitatea si in zilele de sambata.  

 

Art. 33. Evidenta prezentei personalului la serviciu, 

precum si a orelor efectuate peste program se tine de catre 

conducatorul compartimentului si se prezinta spre aprobare 

conducerii institutiei. 

 Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi 

prestata si se poate plati numai daca efectuarea orelor 

suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a putea depasi 

360 de ore anual. 

 

Art. 34. Iesirile din institutie in timpul orelor de program se 

fac numai cu aprobarea sefului ierarhic. Sefii de servicii si de 

birouri, la plecarea din institutie, se vor inscrie in registrul existent 

la nivelul fiecarui serviciu sau birou (compartiment). 

 

Art. 35. Invoirile in interes personal pana la 4 ore din 

programul normal de lucru, se aproba de catre conducatorul 

compartimentului, cu retinerea corespunzatoare din salariul 

aferent lunii respective.   
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Art. 36. Invoirile cu o durata mai mare de o zi lucratoare 

(concediu fara plata) se aproba de catre Directorul Executiv, pe 

baza de cerere scrisa. Efectuarea concediului fara plata se va 

face dupa aprobarea cererii de catre conducere.  

 

Art. 37. Efectuarea concediului de odihna este obligatorie 

pentru toti salariatii institutiei, pe durata anului in curs. 

 In cazul in care, din motive justificate, nu se poate 

efectua, integral sau partial concediul de odihna in cursul anului 

calendaristic, acesta se va efectua obligatoriu pana la sfarsitul 

anului urmator. 

 

CAPITOLUL VIII. REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCI 

IN INSTITUTIE 

 

Art. 38. Abaterea disciplinara consta intr-o actiune sau 

inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta 

a incalcat normele legale, Regulamentul Intern, contractul 

individual de munca, ordinele si dispozitiile legale ale conducerii 

ierarhice.  

 

FUNCTIONARI PUBLICI: 

 

Art. 39. Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:  

-intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor; 

-neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor; 
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-absente nemotivate de la serviciu; 

-nerespectarea in mod repetat a programului de lucru; 

-interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in 

afara cadrului legal; 

-nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii 

lucrarilor cu acest caracter; 

-manifestari care aduc atingere prestigiului institutiei publice in 

care isi desfasoara activitatea; 

-desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati 

cu caracter politic; 

-refuzul de a indeplini atributiile de serviciu; 

-incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, 

incompatibilitati, conflicte  de interese si interdictii stabilite prin 

lege pentru functionarii publici; 

-stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii 

directe cu petentii in vederea solutionarii cererilor acestora. 

 

Art. 40. Sanctiunile disciplinare sunt: 

- mustrare scrisa; 

- diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de 

pana la 3 luni; 

- suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare 

sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de 

la 1 la 3 ani; 

- trecerea intr-o functie publica inferioara pe o perioada de 

pana la 1 an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului; 
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-destituirea din functia publica. 

 

Art. 41. La individualizarea sanctiunii disciplinare se va 

tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, 

imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie 

si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului 

a functionarului public, precum si existenta in antecedentele 

acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in 

conditiile legislatiei in vigoare. 

 

Art. 42. Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel 

mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor. 

 

Art. 43. Abaterile disciplinare ale functionarilor publici se 

cerceteaza de catre Comisia de Disciplina din cadrul institutiei, 

constituita in baza H.G. nr. 1210/2003.  

 

Art. 44. Functionarul public nemultumit de sanctiunea 

aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, 

solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau 

dispozitiei de sanctionare. 

 

INTERDICTIILE FUNCTIONARILOR PUBLICI 

Art. 45. Functionarilor publici le este interzis: 

-sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in 

legatura cu activitatea institutiei; 
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-sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in 

curs de solutionare si in care institutia publica in care isi 

desfasoara activitatea are calitatea de parte; 

-sa dezvaluie informatii care nu au un caracter public, in alte 

conditii decat cele prevazute de lege; 

-sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea 

functiei publice, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga 

avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile 

institutiei ori ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor 

fizice sau juridice; 

-sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea 

partidelor politice; 

-sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de 

demnitate publica; 

-sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele 

fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor 

politice; 

-sa afiseze, in cadrul autoritatii, insemne ori obiecte 

inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a 

candidatilor acestora; 

-sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii 

sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, 

parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de 

afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea 

in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o 

recompensa in raport cu aceste functii; 
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-sa promita luarea unei decizii de catre institutia publica, de 

catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in 

mod privigeliat; 

-folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat 

cele prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute; 

-prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de 

elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de 

participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici le 

este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in 

interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale 

altor persoane; 

-sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in 

organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le 

sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje 

materiale sau profesionale. 

 

FUNCTIONARI CONTRACTUALI 

 

Art. 46. Angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii, 

sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca 

acestia au savarsit o abatere disciplinara. 

 

Art. 47.  Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte 

savarsite de functionarii contractuali: 

-nesolutionarea sau solutionarea cu intarziere a lucrarilor de 

serviciu; 

-absentarea nemotivata de la serviciu; 
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-intarzieri repetate de la programul de lucru; 

-parasirea locului de munca fara acordul sefilor de 

compartimente; 

-refuzul nejustificat de executare a unor dispozitii ale 

superiorilor sau incitarea altora sa o faca; 

-punerea in pericol, prin acte deliberate, a securitatii 

S.P.F.P.L. Sector 6, a colegilor sau a sa personala, ori 

provocarea de avarii; 

-producerea de pagube materiale in patrimoniul institutiei; 

-provocarerea de acte de violenta, insulte sau calomnii la 

adresa colegilor sau a organelor de conducere; 

-dezvaluirea unor informatii care constituie secret de 

serviciu; 

-introducerea sau consumarea de bauturi alcoolice in incinta 

institutiei; 

-fumatul in institutie, cu exceptia locurilor de fumat; 

-practicarea jocurilor de noroc in incinta institutiei sau 

cunoasterea unor astfel de fapte si neaducerea lor la cunostinta 

conducerii. 

 
Art. 48 . Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica 

angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere 

disciplinara sunt: 

-avertisment scris; 

-suspendarea contractului individual de munca pentru o 

perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare; 

-retrogradarea din functie, cu acordarea salariului 

corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o 

durata ce nu poate depasi 60 de zile; 
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-reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-

10% si retragerea salariului de merit, daca exista, sau 

indemnizatia de conducere; 

 

Art. 49. Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate 

aplica numai o singura sanctiune, iar amenzile disciplinare sunt 

interzise. 

 

Art. 50. Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara 

aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de 

salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: 

-imprejurarile in care a fost savarsita fapta; 

-gradul de vinovatie a salariatului; 

-consecintele abaterii disciplinare; 

-comportarea generala in serviciu a salariatului; 

-eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre 

acesta. 

 

Art. 51. Prin prezentul Regulament, se stabilesc 

urmatoarele sanctiunile aplicabile ambelor categorii de angajati: 

- pentru intarzieri de peste 10 minute, dar mai mici de o ora, 

se va reduce numarul de ore inregistrate in pontaj cu 1 ora; 

- pentru intarzieri mai mari de o ora, dar sub 3 ore, se 

reduce numarul de ore inregistrate in pontaj cu 4 ore; 

- pentru intarzieri de peste 3 ore, in ziua respectiva 

angajatul  va fi inregistrat ca fiind absent nemotivat; 

- pentru 2 absente nemotivate consecutive, se sanctioneaza 

cu avertisment sau suspendarea contractului individual de munca 

pe o perioda de cel mult 10 zile lucratoare; 
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- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca 

se realizeaza pentru: 

• practicarea jocurilor de noroc in cadrul institutiei; 

• introducerea si consumul de bauturi alcoolice in institutie 

sau prezentarea in stare de ebrietate la locul de munca; 

• sustragerea de bunuri din cadrul institutiei; 

• deteriorarea cu buna stiinta a bunurilor din patrimoniul 

institutiei; 

• absente nemotivate pe o durata de 3 zile lucratoare. 

 

CAPITOLUL IX. RASPUNDEREA PATRIMONIALA 
 

Art. 52. Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si 

principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe 

salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material 

din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu 

sau in legatura cu serviciul. 

 In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe 

salariat, acesta se poate adresa cu plangere instantelor 

judecatoresti competente. 

 Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera 

suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei, in 

conditiile art. 270 si urmatoarele din Codul Muncii. 

 

Art. 53.  Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor 

si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele 

materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca 

lor. 
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 Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta 

majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi 

inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal 

al serviciului. 

 

Art. 54. Cand paguba a fost produsa de mai multi 

salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu 

masura in care a contribuit la producerea ei. 

 Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei 

nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste 

proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, 

atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la 

ultimul sau inventar. 

 

Art. 55. Salariatul care a incasat de la angajator o suma 

nedatorata este obligat sa o restituie. 

 Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si 

care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au 

prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte 

contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in 

cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii. 

 

Art. 56. Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se 

retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin 

persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata 

in munca. 

 Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, 

fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar 

avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv. 
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Art. 57. In cazul in care acoperirea prejudiciului prin 

retineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de 

maxim 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, 

angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile 

Codului de procedura civila. 

 

Art. 58. Repararea pagubelor aduse institutiilor publice se 

dispune prin emiterea de catre conducatorul institutiei publice a 

unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de 

zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui 

angajament de plata. 

 Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare, 

functionarul public in cauza se poate adresa instantei de 

contencios administrativ. 

 Dreptul conducatorului institutiei publice de a emite ordinul 

sau dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la 

data producerii pagubei. 

 

CAPITOLUL X. RASPUNDEREA PENALA 
Art. 59. Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive 

privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de 

executare adresate angajatorului de catre partea interesata 

constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 

luni sau cu amenda. 

 

Art. 60. Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive 

privind reintegrarea in munca a unui salariat constituie infractiune 
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si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu 

amenda. 

 

Art. 61.  In cazul infractiunilor prevazute de art. 277 si 278 

din Codul Muncii, actiunea penala se pune in miscare la 

plangerea persoanei vatamate. 

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala. 

Art. 62. Incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea 

conditiilor legale de varsta sau folosirea acestora pentru prestarea 

unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la 

regimul de munca al minorilor constituie infractiune si se 

pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani. 

 

Art. 63. Raspunderea functionarului public pentru 

infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu 

atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit 

legii penale. 

 In cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala pentru 

savarsirea unei infractiuni, conducatorul institutiei publice va 

dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe 

care o detine. 

 

Art. 64. Daca se dispune scoaterea de sub urmarire 

penala ori incetarea urmaririi penale, precum si in cazul in care 

instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea 

procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar 

functionarul public respectiv va fi reintegrat in functia publica 

detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente 

perioadei de suspendare. 
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Art. 65. In situatia in care sunt intrunite conditiile pentru 

angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate 

fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata Comisia de 

Disciplina competenta. 

 

CAPITOLUL XI. UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC 

 

Art. 66. Publicarea pe internet a datelor, imaginilor si 

informatiilor referitoare la activitatea institutiei se va face numai cu 

aprobarea scrisa a celor in drept. 

 

Art. 67. Raspunderea pentru corectitudinea si actualitatea 

datelor publicate pe site-ul propriu revine proprietarului informatiei 

si nu operatorului. 

 

Art. 68. Sunt interzise publicitatea si sondajele in scopuri 

electorale sau economice pe portalul institutiei, cu exceptia 

prezentarii oportunitatilor, aspectelor culturale sau economice 

locale. 

 

Art. 69. Este interzis accesul neautorizat in spatiile 

digitale, altele decat cele locale sau cele publice din retea, 

folosirea altor conturi decat cele care au fost stabilite, furtul sau 

folosirea neautorizata a fisierelor din retea. 

 

Art. 70. Este obligatorie respectarea masurilor de 

securitate privitoare la contul de acces, parola, drepturi partajate 
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in sistem de acces la resurse. Modificarea acestora se face cu 

aprobarea conducatorului institutiei. 

 

Art. 71. Este interzisa instalarea si utilizarea oricaror 

programe de provenienta externa institutiei pentru care nu exista 

achizitionate licente. 

 Fiecare utilizator va semna  un inventar al soft-urilor 

instalate pe calculatorul sau si va raspunde personal, din punct de 

vedere juridic, pentru orice modificare aparuta ulterior pe 

calculator. Utilizarea softurilor fara licente se afla sub incidenta 

Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor si face obiectul unei 

ample campanii de verificare lansate de catre BSA in Romania. 

 

Art. 72. In vederea protejarii datelor existente pe fiecare 

calculator si al reducerii la maxim al pericolului raspandirii virusilor 

prin intermediul retelei, P.A.D. a organizat astfel accesul in/din 

retea pentru fiecare statie: structura de directoare (foldere) a 

fiecarui sistem din retea este inaccesibila celorlalti utilizatori 

(fiecare poate vedea doar continutul calculatorului sau, nu si pe al 

altora). 

 

Art. 73. Fiecare utilizator din institutie raspunde pentru 

modul in care isi foloseste calculatorul din dotare, dar si pentru 

modul in care isi foloseste reteaua interna institutiei, precum si 

internetul si posta elecronica (unde este cazul). 

 

Art. 74. Achizitiile in domeniul IT&C (tehnica de calcul, 

echipamente de comunicatii si soft) se fac, in general, la 

propunerea P.A.D.  
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 Aprobarea achizitiei se face in urma analizei 

compartimentului de specialitate si conducerea institutiei. 

 

Art. 75. Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru 

interesul serviciului, atat in timpul orelor de program cat si in afara 

acestuia. Este interzisa instalarea sau copierea altor programe 

decat cele care au fost instalate initial pe sistemele de calcul din 

patrimoniul institutiei. 

 Programele instalate trebuie sa fie cu licenta, iar acolo 

unde nu se pot asigura se vor folosi variantele Linux si Open 

Office, care nu necesita licenta. 

 

Art. 76. Detectarea de virusi informatici sau programe cu 

caracter distructiv precum si sustragerea si folosirea datelor in 

interes personal atrag raspunderea materiala, pecuniara sau 

penala, dupa caz, a persoanelor gasite vinovate pentru neglijenta 

sau rea-intentie, conform Legii 161/2003. 

 

Art. 77. Este obligatorie respectarea normelor de protectia 

muncii la folosirea tehnicii sub tensiune, folosirea cablurilor 

izolate, a mufelor originale, fara improvizatii. 

 

CAPITOLUL XII. DISPOZITII FINALE 
Art. 78. Prezentul Regulament de ordine interioara a fost 

elaborat pe baza prevederilor Legii nr. 53/2004 – Codul Muncii, 

modificata si completata prin O.U.H. nr. 65/2005, ale Legii nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, ale Legii nr. 

188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata si ale 

legii nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici. 
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Art. 79. Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament 

constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara 

a functionarilor publici si personalului contractual, in conditiile 

legii. 

 

Art. 80. Comisiile de disciplina au competenta de a 

cerceta incalcarea prevederilor prezentului regulament si de a 

propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, in conditiile legii. 

 

Art. 81. In cazurile in care faptele savarsite intrunesc 

elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate 

organele de urmarire penala competente, in conditiile legii. 

 

Art. 82. Functionarii publici raspund potrivit legii in cazurile 

in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita 

profesionala, creeaza prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

 

Art. 83. Modificarile sau completarile prezentului 

regulament se vor face tinand seama de actele normative in 

vigoare la data modificarii (completarii), prin grija Serviciului 

Resurse Umane si Protectia Muncii. 

 

Art. 84. Regulamentul de ordine interioara se va transmite 

conducerii, serviciilor si birourilor care il vor aduce la cunostinta 

angajatilor sub semnatura. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ştefan Novac 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării între DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi FundaŃia Crucea Alb-

Galbenă în vederea realizării în comun a  Proiectului „Acordarea 

de servicii sociale la domiciliu” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 6  şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 În baza H.C.G.M.B. nr. 42/06.03.2006 privind aprobarea 

cooperării între Consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi FundaŃia 

“Crucea  Alb-Galbenă” în vederea realizării în comun a Proiectului 

“Acordarea de servicii sociale la domiciliu”. 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, a Legii nr. 343/2004 pentru 

modificarea şi completarea O.U.G nr. 102/1999, a O.G. nr. 

68/2003 cu modificările şi completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 46 alin. 2, art. 95, alin. 2 lit. „j” şi 

„n”, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

Art. 1 Se aprobă cooperarea între DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi FundaŃia Crucea 

Alb-Galbenă în vederea realizării în comun a  Proiectului 

„Acordarea de servicii sociale la domiciliu” pentru anul 2006, ce 

are ca obiect acordarea de servicii socio-medicale la domiciliu, în 

medie, pentru 200 de persoane vârstnice, în limita sumei de 

124.600 lei RON, până la 31.12.2006. 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 81 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării între DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu FundaŃia „Sfânta Irina”, 

prin asigurarea finanŃării 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 łinând cont de H.C.G.M.B. nr. 65/06.04.2006 privind 

aprobarea cooperării între Consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi 

FundaŃia „Sfânta Irina”, în vederea finanŃării şi realizării în comun a 

Proiectului „Centrul de îngrijiri paleative Sfânta Irina”; 

În temeiul prevederilor art. 46 alin. 2, precum şi cele ale 

art. 95 alin. 2 lit. „j”, şi „n” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă cooperarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu FundaŃia 



 210 

„Sfânta Irina”, prin asigurarea finanŃării, în scopul acordării 

serviciilor de asistenŃă medicală, socială şi spirituală persoanelor 

diagnosticate cu neoplasm şi leucemie aflaŃi în stadiul terminal.  

 

Art. 2 Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 82 

Data: 18.05.2006       
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea metodologiei de returnare a vehiculelor cu 

tracŃiune animală ridicate de către AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 6 datorită interdicŃiei de a circula 

pe drumurile publice din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 a Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de Specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 6; 

 În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 266 din 28.12.2004, 

privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 233/2000 referitoare la 

interzicerea accesului şi circulaŃiei vehiculelor cu tracŃiune animală 

pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti , cu prevederile H.G. 

nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. 

nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice şi cu 

prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 46 alin. 1 şi al art. 95 alin. 2 lit. „l”  din Legea 

nr. 215 /2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă obligarea proprietarului sau deŃinătorului 

legal al vehiculelor cu tracŃiune animală să ia la cunoştinŃă 

interdicŃia de a circula pe drumurile publice ale Sectorului 6 prin 

semnarea unui angajament scris în urma săvârşirii contravenŃiei. 

 

Art. 2 Se aprobă ca în cazul nerespectării prevederilor 

angajamentului scris semnat în nume propriu prin care a luat la 

cunoştinŃă de interzicerea accesului şi circulaŃiei vehiculelor cu 

tracŃiune animală pe drumurile publice, restituirea vehiculului să se 

realizeze în urma aplicării, la plata cheltuielilor efectuate pentru 

transportarea, depozitarea şi paza vehiculelor cu tracŃiune 

animală, unor coeficienŃi de prestaŃii în regim de urgenŃă de 60% şi 

la tarif dublu în raport de tariful normal calculat la prima abatere.   

   

Art. 3 Se aprobă ca după trecerea celor 30 de zile de la 

data ridicării şi depozitării vehiculelor cu tracŃiune animală de către 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 6, proprietarul sau 

deŃinătorul legal să nu mai fie în drept să solicite restituirea 

vehiculului, acestea fiind trecute ca bunuri private-libere de sarcini 

la Consiliul Local Sector 6.  
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Art. 4 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, PoliŃia 

Comunitară şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 6, vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 83 

Data:18.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea alocării din bugetul de cheltuieli-materiale ale 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 6 a sumei de plată 

restante către Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale 

Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de Specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 6; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 500/2002 privind 

FinanŃele Publice Locale şi ale OrdonanŃei de Guvern nr. 92/2003 

privind Codul de Procedură Fiscală;   

În conformitate cu art. 46 alin. 3 şi al art. 95 alin. 2 lit.  „d”  

din Legea nr. 215 /2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

     Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul de cheltuieli-

materiale ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 6 a sumei de 

plată (în cuantum de 46.830 LEI RON) către Serviciul Public 
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pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6, suma reprezentând 

valoarea amenzilor contravenŃionale conform somaŃiei de plată nr. 

16815/12.04.2006. 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 84 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea acordării sporului de salariu şi a concediului de 

odihnă suplimentar pentru angajaŃii  AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de Specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 6; 

 În temeiul art. 8, din H.G. nr. 281/1993 cu privire la 

salarizarea personalului din unităŃile bugetare; art. 2 şi 3, din H.G. 

nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a 

locurilor de muncă în condiŃii deosebite; art. 18, alin. (1), din H.G. 

nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 

salariaŃilor din administraŃia publică, din regiile autonome cu 

specific deosebit şi din unităŃile bugetare, republicată, coroborat cu 

art. 3; alin. 1, din Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei 

timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaŃii care lucrează în 

condiŃii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase; Buletinul 

de Măsurări nr. 280/04.10.2005. Referatul nr. 27278/R/15.11.2005 

al Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei – InspecŃia 

Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului 

Bucureşti; Avizul nr. 6504/10.04.2006 al DirecŃiei de Sănătate 

Publică Bucureşti – Departament Supraveghere Stare de Sănătate 

şi Programe de Sănătate şi Programe de Sănătate Publică – Biroul 

de Medicina Muncii; NGMP/2002, anexa 76;  
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 În conformitate cu art. 95, alin. (2), lit. “j“ şi al art. 46 alin. 1 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

     Art. 1 Se aprobă acordarea sporului de salariu în procent 

de 10% lunar şi a concediului de odihnă suplimentar, în număr de 

5 zile pe an, pentru angajaŃii AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 6, ca urmare a existenŃei noxelor rezultate la măsurile 

efectuate, pentru determinarea nivelului densităŃii de putere a 

câmpului electromagnetic, calculat pentru timpul de expunere de 8 

ore, care depăşeste nivelul maxim admis, prevăzut în Normele 

Generale de ProtecŃia Muncii/2002, anexa 76. 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6 şi 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 6, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 85 

Data:18.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada Cimpoiului”, 

sector 6 Bucureşti 

 

      Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

      łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

      În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

     În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

     Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada 

Cimpoiului”, sector 6, Bucureşti, aşa cum este prezentată în 

Studiul de Fezabilitate întocmit de ROMPROIECT S.A.  
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      Art. 2  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din credite interne, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006. 

 

        Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 86 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada Dealulului”, 

 

      Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

      łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

      În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

     În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

         Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada 

Dealului”, aşa cum este prezentată în Studiu de Fezabilitate 

întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  
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      Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, se 

face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

        Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 87 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada Brădişului”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada 

Brădişului”, aşa cum este prezentată în Studiu de Fezabilitate 

întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  
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Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 88 

Data:18.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada Catlabuga”, 

 

      Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

      łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

      În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

     În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

         Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada 

Catlabuga”, aşa cum este prezentată în Studiu de Fezabilitate 

întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  
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      Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, se 

face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

        Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 89 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada Făgădău”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada 

Făgădău”, aşa cum este prezentată în Studiu de Fezabilitate 

întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  
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Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 90 

Data:18.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada Deduleşti”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada 

Deduleşti”, aşa cum este prezentată în Studiu de Fezabilitate 

întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  
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Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 91 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada Popescu 

Stoian”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada 
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Popescu Stoian”, aşa cum este prezentată în Studiu de 

Fezabilitate întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  

 

Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 92 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada Stufului”, 

sector 6 Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă, strada 
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Stufului”, sector 6, Bucureşti, aşa cum este prezentată în Studiul 

de Fezabilitate întocmit de ROMPROIECT S.A.  

 

Art. 2 FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din credite interne, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 93 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea canalizare, strada Stufului”, 

sector 6 Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea canalizare, strada 
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Stufului”, sector 6, Bucureşti, aşa cum este prezentată în Studiul 

de Fezabilitate întocmit de ROMPROIECT S.A.  

Art. 2  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din credite interne, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 94 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea canalizare, strada Pl. Topor Ion”, 

sector 6 Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea canalizare, strada Pl. 

Topor Ion”, sector 6, Bucureşti, aşa cum este prezentată în Studiul 
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de  Fezabilitate întocmit de S.C. CONCRET CONSTRUCT CD 

S.R.L.  

 

Art.  2  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din credite interne, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 95 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea canalizare, strada Cimpoiului”, 

sector 6 Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea canalizare, strada 
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Cimpoiului”, sector 6, Bucureşti, aşa cum este prezentată în 

Studiul de Fezabilitate întocmit de ROMPROIECT S.A.  

 

Art. 2  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din credite interne, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 96 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, strada 

Brădişului”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, 
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strada Brădişului”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  

 

Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 97 

Data:18.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, strada 

Televiziunii” 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, 
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strada Televiziunii”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  

Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 98 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, strada 

Dealului”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, 
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strada Dealului”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  

 

Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 99 

Data:18.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, strada Popescu 

Stoian”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, 
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strada Popescu Stoian ”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  

 

Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃ elor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 100 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, strada 

Făgădău”, 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, 
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strada Făgădău”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  

 

Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

]ndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 101 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, strada 

Deduleşti”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea publică de canalizare, 
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strada Deduleşti”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. KTS CONSTRUCT S.R.L.  

 

Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 102 

Data:18.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă şi canalizare, 

Intr. Vijeliei”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă şli 
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canalizare, Intr. Vijeliei”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. ACOLADA CONSTRUCT S.R.L.  

 

Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 103 

Data:18.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă şi canalizare, 

Intr. Blejoi”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă şi 
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canalizare, Intr. Blejoi”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. ACOLADA CONSTRUCT S.R.L.  

 

Art. 2 FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 104 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă şi canalizare, 

str. Chemării”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

         Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă şi 
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canalizare, str. Chemării”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. ACOLADA CONSTRUCT S.R.L.  

 

Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 105 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă şi canalizare, 

Intr. Sipetului”, 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă şi 
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canalizare, Intr. Sipetului”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. ROMPROIECT S.A.  

. 

Art. 2  FinanŃarea obiectivul de investiŃii prevăzut la Art. 1, 

se face din credite interne,  conform listelor de investiŃii, aprobate 

potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 49/2006. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 106 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bdul Ghencea 

nr. 38 , sector 6”, pentru extindere spaŃiu comercial, pe un teren în 

suprafaŃă de 36 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi amenajarea teritoriului,  prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Bdul Ghencea nr. 38 , 

sector 6”; 

Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

67053/12/24/17.10.2005; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia  

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6 nr. 920/17.11.2005; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 

municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

            În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera i, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –  “Bdul 

Ghencea nr. 38 , sector 6”, pentru extindere spaŃiu comercial, pe 

un teren în suprafaŃă de 36 m.p., domeniul public al municipiului 

Bucureşti. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 107 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea 

Ghencea nr. 32, sector 6”, pentru extindere spaŃiu comercial, pe un 

teren în suprafaŃă de 98 m.p., domeniul public al municipiului 

Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi amenajarea teritoriului,  prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Prelungirea Ghencea 

nr. 32, sector 6”; 

Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

67052/12/25/17.10.2005; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia  Mediului 

a Consiliului Local al sectorului 6 nr. 919/17.11.2005; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 

municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera i, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – 

“Prelungirea Ghencea nr. 32 , sector 6”, pentru extindere spaŃiu 

comercial, pe un teren în suprafaŃă de 98 m.p., domeniul public al 

municipiului Bucureşti. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 108 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul 

IndependenŃei nr. 202A - 202D, sector 6”, pentru construire 

locuinŃe pe un teren în suprafaŃă de 5259,15 m.p., 

proprietate particulară persoană juridică 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6  şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi amenajarea teritoriului,  prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “ Splaiul IndependenŃei 

nr. 202A - 202D, sector 6”; 

Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

39359/3/26/20.03.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia  Mediului 

a Consiliului Local al sectorului 6 nr. 336/26.04.2006; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 

municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera i, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “ Splaiul 

IndependenŃei nr. 202 A - 202 D, sector 6”, pentru construire 

locuinŃe, pe un teren cu suprafaŃa de 5259,15 m.p., proprietate 

particulară persoană juridică. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 109 

Data: 18.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Marinescu 

Ştefan nr. 20, sector 6”, pentru consolidare, supraetajare şi 

extindere locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 143,1 m.p., 

proprietate particulară persoană fizică 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6  şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi amenajarea teritoriului,  prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Marinescu Ştefan 

nr. 20, sector 6”; 

Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 39735/3/27; 

20/03/2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia  Mediului 

a Consiliului Local al sectorului 6 nr. 343/26.04.2006; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 

municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera i, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “ Str. 

Marinescu Ştefan nr. 20”, sectorul 6”, pentru consolidare, 

supraetajare şi extindere locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 

143,1 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 110 

Data:18.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor anuale de execuŃie şi 

situaŃiilor financiare ale 

Consiliului Local Sector 6 pe anul 2005 

 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sector 6 şi Referatul de 

Specialitate al DirecŃiei Economic şi Administrativ; 

- Prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 45/2003 privind 

FinanŃele Publice Locale; 

- În temeiul art. 46, alin. 3, art. 95 alin. (2) lit “d” şi  alin. 4 

din Legea nr. 215 privind administraŃia publică locală, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului local  

pe anul 2005, conform anexei nr. 1; 

 

 Art. 2 Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate din venituri proprii şi 

subvenŃii de la bugetul local pe anul 2005, conform anexei nr. 2; 
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 Art. 3 Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

instituŃiilor şi activităŃilor publice finanŃate integral din venituri proprii 

pe anul 2005, conform anexei nr. 3; 

 

 Art. 4 Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

împrumuturilor externe şi interne pe anul 2005, conform anexei nr. 4; 

 

 Art. 5 Se aprobă contul anual de execuŃie al veniturilor şii 

cheltuielilor evidenŃiate în afara bugetului local pe anul 2005, conform 

anexei nr. 5; 

 

 Art. 6 Se aprobă situaŃiile financiare anuale ale Consiliului 

Local Sector 6 pe anul 2005, conform anexei nr. 6 a “BilanŃ încheiat la 

31.12.2005” şi anexei 6b “SituaŃia privind execuŃia cheltuielilor 

bugetare angajate la finele trimestrului IV”; 

 

 Art. 7 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

Economic şi Administrativ, Serviciul Public Pentru FinanŃe Publice 

Locale Sector 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6, AdministraŃia 

Domeniului Public, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului, AdministraŃia PieŃelor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 
În temeiul art. 85, alin.1, lit. “c” 

din Legea nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 
 
Nr.: 111 
Data: 25.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea parŃială a destinaŃiei împrumutului contractat 

în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 71/25.04.2005 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

łinând seama de prevederile H.C.G.M.B. nr. 30/2003 privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a 

modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului 

de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

În conformitate cu articolele 15, 57 şi 58 din O.U.G. nr. 

45/2003 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul articolului 46 alin. 2 şi al articolului 95 alin. 2 lit. «d» 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea parŃială a destinaŃiei 

împrumutului contractat în baza H.C.L. Sector 6 nr. 71/25.04.2005, 

urmând ca sumele iniŃial alocate pentru realizarea şoselei de legătură 
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între Calea Crângaşi şi Şoseaua de Centură să fie folosite în 

conformitate cu anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2 Primarul sectorului 6, Secretarul sectorului 6 şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 112 

Data: 25.05.2006
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ANEXA  NR. 1 
la HCL S. 6 nr. 112/22.05.2006 

 
LISTA NOILOR OBIECTIVE DE INVESTITII CE VOR FI FINANTATE  

DIN CREDIT BCR 
mii RON 

Nr. 
crt. 

Explicatii Bcr 2006 

 TOTAL 31,000.40 
   

1 Studiu de fezabilitate constructie sectie de politie 
comunitara in Cartierul Brancusi 

50.68 

2 Studiu de fezabilitate constructie gradinita in 
Cartierul Brancusi 

79.43 

3 Studiu de fezabilitate constructie scoala generala in 
Cartierul Brancusi  

208.50 

4 Studiu de fezabilitate constructie liceu in Cartierul 
Brancusi 

137.20 

5 Studiu de fezabilitate constructie cresa in Cartierul 
Brancusi 

69.17 

6 Studiu de fezabilitate constructie policlinica in 
Cartierul Brancusi 

158.05 

7 Studiu de fezabilitate constructie piata in Cartierul 
Brancusi 

156.53 

8 Studiu de fezabilitate constructie parc sportiv in 
Cartierul Brancusi 

299.10 

9 Studiu de fezabilitate constructie parcare in Valea 
Calugareasca 

118.08 

10 Studiu de fezabilitate constructie parcare in Calea 
Giulesti 

135.00 

11 Studiu de fezabilitate constructie in intr. Av. Gh. 
Caranda 

87.58 

12 Studiu de fezabilitate constructie parcare in Aleea 
Romancierilor 

260.76 

13 Extindere imobil b-dul Regiei nr. 8 (mansardare) 663.80 
14 Studiu de fezabilitate pentru dezvoltare social-

economica a cartierului Giulesti Sarbi-Crangasi, 
proiect urban al UE 

253.00 

15 PT amenajare locuri de joaca, terenuri de sport si 
spatii verzi-Cartier Crangasi-Giulesti 

440.00 

16 SF Amenajare parc distractii, cu facilitati inclusiv 
pentru persoanele de varsta a treia, in zona 
Parcului Grozavesti (Ecran Club) 

12.5 

17 Studiu de fezabilitate constructie adapost de 
noapte 

72.29 

18 Studiu de fezabilitate constructie centru de 
asistenta si recuperare a minorilor cu handicap 
sever 

72.29 
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19 Studiu de fezabilitate constructie centru ingrijire si 
asistenta copii 

72.28 

20 Studiu de fezabilitate constructie camin persoane 
varstnice 

108.43 

20 SF+PT constructie Casa de Casatorii 50.00 
21 Studiu de solutii privind imbunatatirea capacitatii de 

parcare auto la nivelul sectorului 6 
35.00 

22 Studiu de fezabilitate privind reabilitarea ghenelor 
de gunoi 

28.00 

23 Lucrari de alimentare apa cartier de locuinte 
Brancusi-Zona C1, inclusiv consultanta 

907.80 

24 Extindere retea alimentare cu apa Str. Montana , 
inclusiv consultanta 

150.00 

25 Lucrari iluminat public in cartierul ANL Brancusi-
Zona C1 

920.00 

26 Studiu de fezabilitate extindere retea alimentare 
apa sosea de legatura intre Calea Crangasi si 
Soseaua de Centura 

100.42 

27 Studiu de prefezabilitate constructie cladire de 
birouri 

80.00 

28 Studiu de fezabilitate constructie cladire de birouri 380.00 
29 Consultanta lucrari iluminat public in cartierul ANL 

Brancusi-Zona C1 
9.20 

30 Consultanta si asistenta tehnica-documentatie 
PAC-Ansamblu de locuinte Dealul Tugulea nr. 27 

350.00 

31 Lucrari de canalizare cartier de locuinte Brancusi-
Zona C1, inclusiv consultanta 

2,244.00 

32 Extindere retea canalizare intr. Apostol Constantin, 
inclusiv consultanta 

105.60 

33 Extindere retea canalizare intr. Blejoi, inclusiv 
consultanta 

47.00 

34 Extindere retea canalizare intr. Calendarului, 
inclusiv consultanta 

124.00 

35 Extindere retea canalizare intr. Canalul Arges 
,inclusiv consultanta 

80.64 

36 Extindere retea canalizare intr. Cerisor, inclusiv 
consultanta 

26.40 

37 Extindere retea canalizare str. Cicalov Valeriu, 
inclusiv consultanta 

41.28 

38 Extindere retea canalizare intr. Chemarii,  inclusiv 
consultanta 

46.00 

39 Extindere retea canalizare intr. Colaborarii, inclusiv 
consultanta 

56.00 

40 Extindere retea canalizare intr. Guliver, inclusiv 
consultanta 

234.00 

41 Extindere retea canalizare aleea Hamului, inclusiv 
consultanta 

112.00 

42 Extindere retea canalizare intr. Mandriei,  inclusiv 
consultanta 

72.00 

43 Extindere retea canalizare Str. Montana, inclusiv 225.00 
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consultanta 
44 Extindere retea canalizare intr. Movilelor, inclusiv 

consultanta 
80.00 

45 Extindere retea canalizare str. Orsova,  inclusiv 
consultanta 

230.40 

46 Extindere retea canalizare intr. Perelor,  inclusiv 
consultanta 

40.00 

47 Extindere retea canalizare intr. Sapei, inclusiv 
consultanta 

50.40 

48 Extindere retea canalizare intr. Sipetului, inclusiv 
consultanta 

66.00 

49 Extindere retea canalizare str. Spilcutei, inclusiv 
consultanta 

89.28 

50 Extindere retea canalizare intr. Valea Lupului, 
inclusiv consultanta 

46.40 

51 Extindere retea canalizare intr. Vijeliei, inclusiv 
consultanta 

56.00 

52 Extindere retea canalizarestr. Valea Furcii tr. II-
Prelungirea Ghencea, inclusiv consultanta 

456.75 

53 Extindere retea canalizare  intr. Cismelei, inclusiv 
consultanta 

41.60 

54 Extindere retea canalizare str. Begoniei,  inclusiv 
consultanta 

126.72 

55 Extindere retea canalizare str. Cimpoiului, inclusiv 
consultanta 

78.80 

56 Extindere retea canalizare str. Dealului,  inclusiv 
consultanta 

168.00 

57 Extindere retea canalizare str. Dedulesti, inclusiv 
consultanta 

130.00 

58 Extindere retea canalizare str. Drenajului, inclusiv 
consultanta 

156.00 

59 Extindere retea canalizare str. Fagadau, inclusiv 
consultanta 

226.00 

60 Extindere retea canalizare str. Fosnetului,  inclusiv 
consultanta 

73.92 

61 Extindere retea canalizare str. Gabriela Szabo, 
inclusiv consultanta 

213.12 

62 Extindere retea canalizare str. Inspiratiei,  inclusiv 
consultanta 

86.40 

63 Extindere retea canalizare str. Popescu Stoian, 
inclusiv consultanta 

135.00 

64 Extindere retea canalizare Str.Stufului inclusiv 
consultanta 

74.20 

65 Extindere retea canalizare Str.Tătăruş inclusiv 
consultanta 

153.60 

66 Extindere retea canalizare Str.Televiziunii inclusiv 
consultanta 

535.00 

67 Extindere retea canalizare Str.Valea Mare inclusiv 
consultanta 

123.00 

68 Studiu  de fazabilitate extinderea retea canalizare 140.00 
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soseaua de legatura intre Calea Crangasi si 
Soseaua de Centura 

69 SF+PT Extindere retea canalizare str.  Moise 
Constantin 

7.84 

70 SF+PT Extindere retea canalizare str. Cutieru 
Alexandru 

17.50 

71 Reabilitare sistem rutier intr. Apostol 
Constantin,inclusiv  consultanta 

205.75 

 Reabilitare sistem rutier intr. Dealului, ,inclusiv  
consultanta 

95.00 

72 Reabilitare sistem rutier intr. Margelelor, inclusiv 
consultanta    

110.00 

73 Reabilitare sistem rutier intr. Schitu Golesti, inclusiv 
consultanta  

100.00 

74 Reabilitare sistem rutier str. Albitei tr. I ( str. 
Margelelor-Bd-ul Anul 1864), inclusiv consultanta  

508.00 

75 Reabilitare sistem rutier str.Alexandru Borneanu, 
inclusiv consultanta 

652.00 

76 Reabilitare sistem rutier str. Amestistului,  inclusiv 
consultanta  

256.00 

77 Reabilitare sistem rutier str.Apostol Constantin 
inclusiv consultanta 

349.71 

78 Reabilitare sistem rutier. str. Begoniei,  inclusiv 
consultanta 

90.72 

79 Reabilitare sistem rutier. str. Burla Vasile,  inclusiv 
consultanta 

806.00 

80 Reabilitare sistem rutieir. str. Cretescu Ion,  inclusiv 
consultanta 

324.00 

81 Reabilitare sistem rutier. str. Drumul Belsugului,  
inclusiv consultanta 

350.00 

82 Reabilitare sistem rutier. str. Iacobescu Alexandru,  
inclusiv consultanta 

162.00 

83 Reabilitare sistem rutier. str. Moise Constantin,   
inclusiv consultanta 

150.00 

84 Reabilitare sistem rutier. str. Montana,  inclusiv 
consultanta 

200.00 

85 Reabilitare sistem rutier. str. Ochiuri,  inclusiv 
consultanta 

32.25 

86 Reabilitare sistem rutier. str. Plesu,   inclusiv 
consultanta 

394.00 

87 Reabilitare sistem rutier. str. Postolache Alexandru,  
inclusiv consultanta 

460.00 

88 Reabilitare sistem rutier. str. Schiorilor,   inclusiv 
consultanta 

410.00 

89 Reabilitare sistem rutier. str. si aleea Bradisului  
inclusiv consultanta 

198.00 

90 Reabilitare sistem rutier. str. Tatarus,  inclusiv 
consultanta 

320.00 

91 Reabilitare sistem rutier. str. Targu Neamt,   
inclusiv consultanta 

1,251.50 
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92 Reabilitare sistem rutier. str. Valea Argovei,  
inclusiv consultanta 

500.00 

93 Reabilitare sistem rutier. str. Valea Cricovului,   
inclusiv consultanta 

250.00 

94 Reabilitare sistem rutier. str. Valea Danului,  
inclusiv consultanta 

519.85 

95 Reabilitare sistem rutier. str. Varnav Scarlat, 
inclusiv consultanta 

564.00 

96 Studiu de fazabilitate constructie sosea de legatura 
intre Calea Crangasi si Soseaaua de Centura 

165.00 

97 Studiu de fezabilitate stapungere b-dul Timisoara-
Centura 

232.87 

98 SF+PT reabilitare sistem rutier - str. Agnita 113.13 
99 SF+PT reabilitare sistem rutier-  str. Ajustorului 70.07 
100 SF+PT reabilitare sistem rutier str . - Amnarului 2.55 
101 SF+PT reabilitare sistem rutier-  Calea Apeductului 454.20 
102 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Apele Vii  65.63 
103 SF+PT reabilitare sistem rutier- aleea Arheologilor 26.63 
104 SF+PT reabilitare sistem rutier – Ariesul Mare  15.03 
105 SF+PT reabilitare sistem rutier  str.  Ariesul Mare 62.35 
106 SF+PT reabilitare sistem rutier aleea Arinis 101.47 
107 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Arutela 23.71 
108 SF+PT reabilitare sistem rutier-  str. Asau 3.19 
109 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Atmosferei 19.71 
110 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Azurului 86.81 
111 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Baia de 

Aries 
20.38 

112 SF+PT reabilitare sistem rutier - aleea  Baiut 118.32 
113 SF+PT reabilitare sistem rutier-  str. Barbulescu 

Marius 
18.56 

114 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Barsanei  2.28 
115 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Basmului 35.76 
116 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Bistra 8.70 
117 SF+PT reabilitare sistem rutier-  str.  Blandiana 32.83 
118 SF+PT reabilitare sistem rutier-  str.  Boisoara 150.42 
119 SF+PT reabilitare sistem rutier - str.  Budieni 25.55 
120 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Bujoreni 10.65 
121 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Bunicutei 36.87 
122 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Butiri Florin 1.31 
123 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Calboreanu 

George 
42.59 

124 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Campul cu 
Flori  

92.66 

125 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Cara Anghel  114.66 
126 SF+PT reabilitare sistem rutier- intr. Caranda Gh. 

Aviator  
23.99 

127 SF+PT reabilitare sistem rutier-  intr Caravanei.  2.40 
128 SF+PT reabilitare sistem rutier- intr. Carnavalului  34.02 
129 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Carvunarilor 27.97 
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130 SF+PT reabilitare sistem rutier -str. Castranova 46.37 
131 SF+PT reabilitare sistem rutier -str. Centurii 49.69 
132 SF+PT reabilitare sistem rutier - str. Cernisoara 103.83 
133 SF+PT reabilitare sistem rutier-  str. Cetatea de 

Balta 
296.28 

134 SF+PT reabilitare sistem rutier-  intr. Chitila Triaj  5.82 
135 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Craiesti  63.48 
136 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Croitoru 

Eftimie 
85.89 

137 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Cutieru 
Alexandru 

10.92 

138 SF+PT reabilitare sistem rutier -str. Cutui Ghe.  48.92 
139 SF+PT reabilitare sistem rutier-  str.  Danescu C-

tin- 
8.19 

140 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Dealul Tugulea  327.73 
141 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Dezrobirii  271.18 
142 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Djuvara Ernest 71.16 
143 SF+PT reabilitare sistem rutier -str. Dobreni  41.95 
144 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Drajna 33.29 
145 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Dperatii  10.65 
146 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Dreptatii ( intre 

Bd. Uverturii si str. Dambovitei) 
111.83 

147 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Economu 
Cezarescu 

109.20 

148 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Fabricii 114.64 
149 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Finta 39.28 
150 SF+PT reabilitare sistem rutier intr. Flotei  53.24 
151 SF+PT reabilitare sistem rutier str. Fosnetului 7.01 
152 SF+PT reabilitare sistem rutier str. Fulga Adrian 47.14 
153 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Ghencea  17.38 
154 SF+PT reabilitare sistem rutier – intr. Ghercu C-tin 17.75 
155 SF+PT reabilitare sistem rutier  - intr. Ghioceilor  23.21 
156 SF+PT reabilitare sistem rutier str. ing. Giulini 17.29 
157 SF+PT reabilitare sistem rutier str.  Govodarva 35.98 
158 SF+PT reabilitare sistem rutier -intr. Guliver  46.05 
159 SF+PT reabilitare sistem rutier -intr. Hamului  10.19 
160 SF+PT reabilitare sistem rutier str.  Hanul Ancutei 42.10 
161 SF+PT reabilitare sistem rutier str. Iedului  21.84 
162 SF+PT reabilitare sistem rutier str. Ierbii 20.26 
163 SF+PT reabilitare sistem rutier  -aleea Iliu Victor  23.30 
164 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Iridiului  3.46 
165 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Istru 99.30 
166 SF+PT reabilitare sistem rutier -str.  Ivasiuc Al. 63.70 
167 SF+PT reabilitare sistem rutier - intr. Jarului  26.99 
168 SF+PT reabilitare sistem rutier - str. Lacul Zanoaga  28.76 
169 SF+PT reabilitare sistem rutier -  str. Larisa 21.11 
170 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Lavandei 67.43 
171 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Leaota 77.19 
172 SF+PT reabilitare sistem rutier- intr. Liniei  12.83 
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173 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Lunca 
Siretului  

54.55 

174 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Manolescu Ion  16.93 
175 SF+PT reabilitare sistem rutier- intr. Maratonului   8.88 
176 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Marinescu C-

tin 
61.79 

177 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Mateescu 
Nicolae  

13.63 

178 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Meseriasilor  26.03 
179 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Mohor Vasile 14.63 
180 SF+PT reabilitare sistem rutier -str.  Mohorului 46.68 
181 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Moinesti 81.95 
182 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Murelor 83.05 
183 SF+PT reabilitare sistem rutier -str. Murguta 39.77 
184 SF+PT reabilitare sistem rutier -str.  Nucsoara 76.39 
185 SF+PT reabilitare sistem rutier -str.  Odgonului 24.57 
186 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Partiturii 55.80 
187 SF+PT reabilitare sistem rutier -str.  Pascal Cristian 147.78 
188 SF+PT reabilitare sistem rutier –  aleea Pascani  51.45 
189 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Performantei 41.50 
190 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Pestera 

Dambovicioara 
36.93 

191 SF+PT reabilitare sistem rutier –aleea Petrachesti  22.71 
192 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Piatra Rosie  4.30 
193 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Poarta Alba  21.29 
194 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Popa Victor Ion  14.12 
195 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Popescu 

Filofteia 
10.99 

196 SF+PT reabilitare sistem rutier -str.  Portaresti 15.02 
197 SF+PT reabilitare sistem rutier- intr. Portocalelor  44.24 
198 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Porumbacu 84.30 
199 SF+PT reabilitare sistem rutier -str. Porumbelului 26.34 
200 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Potaisa  83.41 
201 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Preocuparii 2.73 
202 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Radna 49.49 
203 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Rasaritului 141.40 
204 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Raul Dorna 48.98 
205 SF+PT reabilitare sistem rutier-  - aleea Rimnicel 19.80 
206 SF+PT reabilitare sistem rutier- intr. Rocilor  20.64 
207 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea 

Romancierilor  
40.40 

208 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Sabiutei 24.64 
209 SF+PT reabilitare sistem rutier –aleea Sandava  26.94 
210 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Scaieni 32.07 
211 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Sfeclei 24.75 
212 SF+PT reabilitare sistem rutier- intr. Sipetului  11.59 
213 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Sporului 17.75 
214 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Stan Serban 

Bogdan 
68.36 
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215 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Stoica Vizitiu  30.94 
216 SF+PT reabilitare sistem rutier -str. Targul Neamt 180.67 
217 SF+PT reabilitare sistem rutier -str. Teodorescu 

Nicolae 
75.08 

218 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Tibles  116.03 
219 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Timisul de 

Jos  
21.26 

220 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Timisul de 
Sus  

14.65 

221 SF+PT reabilitare sistem rutier – drumul 
Timonierului  

79.28 

222 SF+PT reabilitare sistem rutier str. Tolbei  29.70 
223 SF+PT reabilitare sistem rutier str.  Topolovat 24.52 
224 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Topoloveni  32.61 
225 SF+PT reabilitare sistem rutier -str. Trenului  21.84 
226 SF+PT reabilitare sistem rutier- intr. Vagonetului  20.00 
227 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Valea 

Boteni  
48.36 

228 SF+PT reabilitare sistem rutier – aleea Valea 
Bujorului  

22.04 

229 SF+PT reabilitare sistem rutier str. Valea 
Calugareasca  

77.19 

230 SF+PT reabilitare sistem rutier str. Valea Cerbului  50.72 
231 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Valea lui Mihai  84.94 
232 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Valea Lunga  236.60 
232 SF+PT reabilitare sistem rutier- str. Varga 

Ecaterina 
11.65 

233 SF+PT reabilitare sistem rutier –aleea Valea 
Salciei  

21.59 

234 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Velei  15.43 
235 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Veteranilor 223.35 
236 SF+PT reabilitare sistem rutier -str.  Vidra  14.91 
237 SF+PT reabilitare sistem rutier- str.  Vistiernicul 

Stavrinos 
112.84 

238 SF+PT reabilitare sistem rutier -str. lt. Zalic 28.39 
239 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Zorelelor  34.22 
240 SF+PT reabilitare sistem rutier  - aleea Zvoristea 17.22 

 
  

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

Stefan Novac 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2006 

  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Referatul de specialitate al DirecŃiei Economic şi Administrativ. 

Văzând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Sector 6, Prevederile Legii nr. 500/2002 privind FinanŃele Publice, ale 

Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale O.U.G nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale, ale H.C.G.M.B. nr. 1/2006 

privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului Bucureşti 

prin Legea bugetului de stat pe anul 2006, ale H.C.G.M.B. nr. 2/2006 

privind repartizarea pe bugete componente a sumelor din cota 

defalcată din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

ale sectoarelor şi bugetul municipiului Bucureşti (bugetul propriu al 

C.G.M.B.) pe anul 2006, adresa Ministerului FinanŃelor Publice 

DirecŃia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare privind modul de 

finanŃare a DirecŃiei PoliŃiei Comunitare nr. 120322/04.2006, adresa 

nr. 93/5428/ 14.04.2006 a Companiei  NaŃionale de Autostrăzi şi 

Drumuri NaŃionale din România pentru subvenŃionarea construcŃiei 

străzilor din Cartierul de locuinŃe construit de ANL. 
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 În temeiul art. 46, alin. 3, art. 95, alin. 2 lit. “d” şi alin. 4 din 

Legea  nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul Local de venituri şi cheltuieli 

rectificat al sectorului 6 pe anul 2006 în suma de 321.797,79 mii lei 

RON, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/01). 

 

Art. 2 Se aprobă Bugetul rectificat al instituŃiilor publice şi 

activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în suma de 

13.858,26 mii lei RON, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 

131/02). 

 

Art. 3 Se aprobă Bugetul rectificat al creditelor externe şi 

interne (împrumuturi interne) pe anul 2006 în suma de 194.525,71 mii 

lei RON (Anexa 131/03). 

 

 Art. 4 Se aprobă lista de investiŃii pe anul 2006, conform 

Anexelor nr. 1, 1a şi 1b. 

 

 Art. 5 Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, 

subcapitole, articole şi alineate conform anexei nr. 2. 
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 Art. 6 Anexele 131/01, 131/02, 131/03, 2 şi 1, 1a şi 1b  fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7 Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economic şi 

Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 113 

Data: 25.05.2006 
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Hot 113/ sect 6 

 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA 

CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI 

PARAGRAFE PE ANUL 2006 

 

                                                                                                                             

-mii RON- 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 

Cod 

Rand 

Cod 

indicator 

AN Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

TOTAL VENITURI (rd.3+76+82)  1 00.01 321,797.26 89,030.33 97,430.33 67,084.25 68,252.95 

VENITURI PROPRII(rd.3-rd.23+rd.76) 2 48.02 242,261.79 64,885.26 69,469.33 55,058.25 52,848.95 

I.VENITURI CURENTE(rd.4+42) 3 00.02 308,144.79 86,110.01 94,104.08 63,108.00 64,822.70 

A.VENITURI FISCALE (rd.5+16+22+39) 4 00.03 302,434.79 84,688.01 92,675.08 61,679.00 63,392.70 

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 

DIN CAPITAL (rd.6+9+13) 

5 00.04 158,634.79 43,134,01 49,411.08 35,000.00 31,089.70 
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A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA  PERSOANE 

JURIDICE (RD.7) 

6 00.05 0.00     

Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Impozit  pe profit de la agenti economici 8 01.02.01 0.00     

A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE (RD.10) 

9 00.06 158,634.79 43,134.01 49,411.08 35,000.00 31,089.70 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 

(rd.11+12) 

10 04.02 158,634.79 `43,134.01 49,411.08 35,000.00 31,089.70 

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 114,684.79 `31,134.01 38,911.08 25,000.00 19,639.70 

Sume alocate de consiliul judetean pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

12 04.02.04 43,950.00 12,000.00 10,500.00 10,000.00 11,450.00 

A1.3  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14) 

13 00.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 

capital de la persoane fizice (rd.15) 

14 05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 

de la persoane fizice 

15 05.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 

(rd.20) 

16 00.09 56,050.00 14,812.50 13,212.50 13,212.50 14,812.50 

Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 17 07.02 56,050.00 14,812.50 13,212.50 13,212.50 14,812.50 

Impozit pe cladiri 18 07.02.01 35,000.00 9,500.00 8,000.00 8,000.00 9,500.00 

Impozit pe terenuri 19 07.02.02 7,000.00 1,800.00 1,700.00 1,700.00 1,800.00 

Taxe judiciare de trimbru, taxe de timbru pentru 

activitatea notariala si alte taxe de timbru 

20 07.02.03 14,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

Alte impozite si taxe proprietate 21 07.02.50 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 

(rd.26+33+35+38) 

22 00.10 82,173.00 25,347.25 28,657.25 12,072.25 16,096.25 

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 23 11.02 70,888.00 22,476.00 25,886.00 9,301.00 13,225.00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti 

24 11.02.01 0.00 CGMB    
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Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si 

sectoarelor municipiului Bucuresti 

25 11.02.02 70,888.00 22,476.00 25,886.00 9,301.00 13,225.00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru subventionarea energiei termice livrate 

populatiei 

26 11.02.03 0.00 CGMB    

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru sistemele centralizate de producere si 

distributie a energiei termice 

27 11.02.04 0.00     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru drumuri 

28 11.02.05 0.00     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

29 11.02.06 0.00     

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si 

servicii (rd.34) 

30 12.02 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 

Taxe hoteliere 31 12.02.07 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 
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Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 32 15.02 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

Impozit pe spectacole 33 15.02.01 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

Alte taxe pe servicii specifice 34 15.02.50 0.00 

                                                         

    

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe  desfasurarea de 

activitati (rd.39) 

35 16.02 11,060.00 2,815.00 2,715.00 2,715.00 2,81 

Taxa asupra mijloacelor de transport 36 16.02.02 5,000.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 1,300.00 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 

autorizatii de functionare 

 

37 16.02.03 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Taxe pe 38 16.02.50 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 39 00.11 5,577.00 1,394.25 1,394.25 1,394.25 1,394.25 

Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 40 18.02 5,577.00 1,394.25 1,394.25 1,394.25 1,394.25 

Alte impozite si taxe 41 18.02.50 5,577.00 1,394.25 1,394.25 1,394.25 1,394.25 

C.VENITURI NEFISCALE (RD.46+55) 42 00.12 5,710.00 1,422.00 1,429.00 1,1429.00 1,430.00 

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (RD.47+53) 43 00.13 750.00 187.50 187.50 187.50 187.50 
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Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 44 30.02 750.00 187.50 187.50 187.50 187.50 

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, 

societatilor si companiilor nationale 

45 30.02.01 0.00     

Restitui;ri de fonduri din finantarea bugetara a 

anilor precedenti 

46 30.02.03 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 550.00 137.50 137.50 137.50 137.50 

Venituri din dividende 48 30.02.08 0.00     

Alte venituri din proprietate 49 30.02.50 0.00     

Venituri din dobanzi (rd.54) 50 31.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte venituri din dobanzi 51 31.02.03 0.00     

C2.VANZARI  DE BUNURI SI SERVICII 

(rd.56+64+67+72+75) 

52 00.14 4,960.00 1,234.50 1,241.50 1,241.50 1,241.50 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 

(rd.57 la rd.63) 

53 33.02 1,105.00 276.25 276.25 276.25 276.25 

Venituri din prestari de servicii 54 33.02.08 700.00 

 

175.00 175.00 175.00 175.00 
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Contributia parintilor sau sustinatorilor legali 

pentru intretinerea copiilor in crese 

55 33.02.10           400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor 

de ajutor social  

56 33.02.12 0.00     

Taxe din activitati cadastrale si agricultura 57 33.02.24 0.00     

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea 

copiilor in unitatile de protectie sociala 

58 33.02.27 0.00     

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, 

imputatii si depagubiri 

59 33.02.28 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 60 33.02.50 0.00     

Venituri din taxe administrative, eliberari 

permise (rd.65+66) 

61 34.02 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Alte venituri din taxe administrative, eliberari 

permise 

63 34.02.50 0.00     

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 64 35.02 1,605.00 401.25 401.25 401.25 401.25 
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Venjituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 

potrivit dispozitiilor legale 

65 35.02.01 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu 

intirziere a declaratiei de impozite si taxe 

66 35.02.02 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, 

abandonate si alte sume constatate odata cu 

confiscarea potrivit legii 

67 35.02.03 0.00     

Alte amenzi, penalitati si confiscari 68 35.05.50 0.00     

Diverse venituri  (rd.73+74) 69 36.02 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 

institutiilor publice 

70 36.02.05 0.00     

Alte venituri 71 36.02.50 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Venituri din ajutoare de stat recuperate 72 36.02.11 0,00     

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 

(rd.76+77)  

73 37.02 250.00 57.00 64.00 64.00 65.00 

Donatii si sponsorizari 74 37.02.01 250.00 57.00 64.00 64.00 65.00 

Alte transferuri voluntare 75 37.02.50 0.00     
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II. VEN ITURI DIN CAPITAL (RD.79) 76 00.15 5,005.00 1,251.25 1,251.25 1,251.25 1,251.25 

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la 

rd.83) 

77 39.02 5,005.00 1,251.25 1,251.25 1,251.25 1,251.25 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

institutiilor publice 

78 39.02.01 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 

Venituri din vanzarea locuintelor construite din 

fondurile statului 

 

79 39.02.03 0.00     

Venituri din privatizare 80 39.02.04 0.00     

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 

domeniului privat al statului 

81 39.02.07 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

IV. SUBVENTII (rd. 90) 82 00.17 8,648.00 1,669.00 2,075.00 2,725.00 2,179.00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105) 

83 00.18 8,648.00 1,669.00 2,075.00 2,725.00 2,179.00 

Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 84 42.02 8,648.00 1,669.00 2,075.00 2,725.00 2,179.00 

A. De capital (rd 93la rd 100) 85 00.19 1,000.00 100.00 150.00 650.00 100.00 
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Retehnologizarea centralelor termice si electrice 

de termoficare 

86 42.02.01 0.00     

Investitii finantate partial din imprumuturi externe 87 42.02.03 0.00     

Aeroporturi de interes local 88 42.02.04 0.00     

Planuri si regulamente de urbanism 89 42.02.05 0.00     

Strazi care se vor amenaja in perimetrele 

destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi 

90 42.02.06 1,000.00 100.00 150.00 650.00 100.00 

Finantarea programului de pietruire a drumurilor 

comunale si alimentare cu apa a satelor 

91 42.02.09 0.00     

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului 

seismic al constructiilor existente cu destinatie de 

locuinta 

92 42.02.10 0.00     

B. Curente (rd.102 la rd 104) 93 00.20 7,648.00 1,569.00 1,925.00 2,075.00 2,079.00 

Finantarea drepturilor acodate persoanelor cu 

handicap 

94 42.02.21 7,648.00 1,569.00 1,925.00 2,075.00 2,079.00 

Subventii primite din Fondul de Interventie 95 42.02.28 0.00     

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 96 42.02.29 0.00     
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Subventii de la alte administratii (rd.106 la 

rd.109) 

97 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subventii primite de la bugetele consiliilor 

judetene pentru protectia copilului 

98 43.02.01 0.00     

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj 

catre bugetele locale,pentru finantarea 

programelor pentru ocuparea temporara a fortei 

de munca 

99 43.02.04 0.00     

Subventii primite de la alte bugete locale pentru 

institutiile de asistenta sociala pentru persoanele 

cu handicap 

100 43.02.07 0.00     

 101  0.00     

TOTAL CHELTUIELI(rd171+233+264+402+471) 102 49.02 321,797.79 83,351.37 126,881.37 59,464.91 52,099.80 

CHELTUIELI CURENTE 103 01 283,080.10 78,706.72 104,529.85 51,870.78 47,972.75 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 104 10 116,287.69 30,568.66 51,954.39 17,443.68 16,320.96 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII  105 20 125,989.37 41,821.91 39,218.29 22,864.32 22,084.85 

TITLUL III DOBANZI (rd 218) 106 30 15,300.00 937.85 4,629.94 4,770.16 4,962.05 
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Dobanzi  aferente datoriei publice interne (rd 219) 107 30.01 15,300.00 937.85 4,629.94 4,770.16 4,962.05 

Dobanzi aferente datoriei publice externe(rd 220) 108 30.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte dobanzi( rd221) 109 30.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL IV SUBVENTII (rd 498+538) 110 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si 

tarif(rd 499+539) 

111 40.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL V FONDURI DE REZERVA ( rd 194) 112 50 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia 

autoritatilor locale (rd 195) 

113 50.04 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

114 51 7,242.50 1,167.21 2,992.02 1,819.00 1,264.27 

Transferuri   curente 

(rd.177+197+226+270+309+333+372+408+444+

501+541+570) 

115 51.01 7,242.50 1,167.21 2,992.02 1,819.00 1,264.27 

Transferuri catre institutii publice 

(rd178+198+271+334+373+409+445+502+542+ 

571) 

116 51.01.01 7,242.50 1,167.21 2,992.02 1,819.00 1,264.27 
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Actiuni de sanatate (rd 310) 117 51.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru 

finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 

(rd227) 

118 51.01.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuridin bugetele locale pentru institutiile de 

asistenta sociala pentru persoanele cu 

handicap(rd228) 

119 51.01.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene 

pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 

administrativ-teritoriale in situatii de exterena 

dificultate(rd 199) 

120 51.01.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI(rd.272+335+374+410+446+ 

476+503+572) 

121 55 0.00 0.00    

A.Transferuri interne 

(rd.273+336+375+411+447+504+544+573) 

122 55.01 0.00     

Programe cu finantare rambursabila(rd 376) 123 55.01.03 0.00     

Programe PHARE(rd.377+448) 124 55.01.08 0.00     
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Investitii ale regiilor autonome si societatilor 

comerciale cu capital de stat  

( rd.412+449+505+545) 

125 55.01.12 0.00     

Programe de dezvoltare (rd 477) 126 55.01.13 0.00     

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 127 55.01.15 0.00     

Alte transferuri curente interne 

 (rd 274+337+378+413+450+479+546+575) 

128 55.01.18 0.00     

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 

 (rd 275+311+379) 

129 57 11,852.91 2,958.76 3,560.83 3,377.32 1,956.00 

Ajutoare sociale (rd 276+312+380) 130 57.02 11,852.91 2,958.76 3,560.83 3,377.32 1,956.00 

Ajutoare sociale in numerar(rd381) 131 57.02.01 5,309.00 1,398.43 1,530.57 1,330.00 1,050.00 

Ajutoare sociale in natura (rd 277+313) 132 57.02.02 6,543.91 1,560.33 2,030.26 2,047.32 906.00 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd 

278+338+382+576) 

133 59 3,407.63 502.33 1,424.38 846.30 634.62 

Burse (rd 279) 134 59.01 756.91 0.00 506.44 128.36 122.11 

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile 

naturale (rd 577) 

135 59.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Asociatii si fundatii(rd 280+339++383) 136 59.11 723.12 20.43 236.04 236.04 230.61 

Sustinerea cultelor( rd340) 137 59.12 1,427.60 356.90 556.90 356.90 156.90 

Contributii la salarizarea personalului 

neclerical(rd 341) 

138 59.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  59.22 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL(rd 

179+200+238+252+281+314+342+384+414+451+4

80+506+522+547+578) 

139 70 37,747.29 4,402.39 22,108.92 7,351.53 3,884.45 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 

180+201+239+253+282+315+343+385+415+452+4

81+507+523+548+579) 

140 71 37,747.29 4,402.39 22,108.92 7,351.53 3,884.45 

Active fixe 

(rd181+202+240+254+283+316+344+386+416+453

+482+508+524+549+580) 

141 71.01 37,747.29 4,402.39 22,108.92 7,351.53 3,884.45 

Constructii(rd.182+203+241+255+284+317+345+38

7+417+454+483+509+550+581) 

142 71.01.01 25,203.90 2,801.60 13,807.71 5,876.53 2,718.06 
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Masini,echipamente si mijloace de 

transport(rd183+204+242+256+285+318+346+ 

388+418+455+484+510+551+582) 

143 71.01.02 5,130.46 479.93 3,243.85 705.00 701.68 

Mobilier,aparatura birotica si alte active 

corporale(184+205+243+257+286+319+347+389+4

19+456+485+511+552+583) 

144 71.01.03 2,705.45 369.86 1,531.84 500.00 303.75 

Alte active fixe(inclusiv reparatii) 

capitale(rd.185+206+244+258+287+320+348+390+4

20+457+486+512+553+584) 

145 71.01.30 4,707.48 751.00 3,525.52 270.00 160.96 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.421+458+544) 146 72 0.00 0.00    

Active financiare(rd 422+459+555) 147 72.01 0.00 0.00    

Participare la capitalul social al societatilor 

comerciale( rd.423+460+556) 

148 72.01.01 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE (rd207+424+461+585) 149 79 970.40 242.60 242.60 242.60 242.60 

TITLUL XII IMPRUMUTURI (rd586) 150 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Imprumuturi pentru institutii si servicii publice 

sau activitati finantate integral din venituri 

proprii(rd 587) 

151 80.03 0.00     

Alte imprumuturi(rd.588) 152 80.30 0.00     

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 

(rd.208+425+462) 

153 81 970.40 242.60 242.60 242.60 242.60 

Rambursari de credite externe(rd.209+426+463) 154 81.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rambursari de credite interne(rd.210+427+464) 155 81.02 970.40 242.60 242.60 242.60 242.60 

TITLUL XIV 

REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT(rd.532) 

156 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rezerve(rd.597) 157 91.01 0.00     

Excedent(rd.598) 158 92.01 0.00     

Deficit(rd.599) 159 93.01 0.00     

 160  0.00     

 161  0.00     

Partea I-a SERVICII PUBLICE 

GENERALE(rd.172+190+223+248) 

162 50.02 51,825.92 9,974.01 18,546.81 12,516.58 10,788.52 

Autoritati publice  si actiuni externe (rd.187) 163 51.02 31,083.42 7,927.18 12,424.62 6,349.42 4,382.20 
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CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 164 01 23,598.30 5,884.98 8,168.70 5,558.38 3,986.24 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 165 10 15,509.30 4,057.76 4,966.02 3,622.08 2,863.44 

TITLUL II BUNURI SI SEVICII 166 20 8,089.00 1,827.22 3,202.68 1,936.30 1,112.80 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE(rd.177) 

167 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuri curente(rd.178) 168 51.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuri catre institutii publice 169 51.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 170 70 7,485.12 2,042.20 4,255.92 791.04 395.96 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 171 71 7,485.12 2,042.20 4,255.92 791.04 395.96 

Active fixe(rd.182 la 185) 172 71.01 7,485.12 2,042.20 4,255.92 791.04 395.96  

Constructii 173 71.01.01 2,545.34 1,010.00 939.30 471.04 125.00 

Masini,echipamente si mijloace de transport 174 71.01.02 1,806.00 22.20 1,668.80 10.00 105.00 

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 175 71.01.03 1,017.70 335.00 637.70 40.00 5.00 

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 176 71.01.30 2,116.08 675.00 1,010.12 270.00 160.96 

OPERATIUNI FINANCIARE 177 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 178 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rambursari de credite externe 179 81.01 0.00     
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Rambursari de credite interne 180 81.02 0.00     

Din total capitol: 181  31,083.42 7,927.18 12,424.62 6,349.42 4,382.20 

Autoritati executive si legislative(rd.188) 182 51.02.01 31,083.42 7,927.18 12,424.62 6,349.42 4,382.20 

Autoritati executive 183 51.02.01.03 31,083.42 7,927.18 12,424.62 6,349.42 4,382.20 

 184  0.00     

Alte servicii publice generale(rd.212 la rd.216) 185 54.02 5,442.50 1,108.98 1,492.25 1,397.00 1,444.27 

CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194+rd.196) 186 01 5,442.50 1,108.98 1,492.25 1,397.00 1,444.27 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 187 10 0.00     

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 188 20 0.00     

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 189 50 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia 

autoritatilor locale 

190 50.04 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.197 ) 

191 51 2,442.50 358.98 742.25 647.00 694.27 

Transferuri curente(rd.198+199) 192 51.01 2,442.50 358.98 742.25 647.00 694.27 

Transferuri catre institutii publice 193 51.01.01 2,442.50 358.98 742.25 647.00 694.27 
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Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene 

pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile  

administrativ-teritoriale in situatii de extrema 

dificultate 

194 51.01.24 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 195 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 196 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Active fixe (rd.203 la 206) 197 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Constructii 198 71.01.01 0.00     

Masini,echipamente si mijloace de transport 199 71.01.02 0.00     

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 200 71.01.03 0.00     

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 201 71.01.30 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 202 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 

(rd.209+210) 

203 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rambursari de credite  externe 204 81.01 0.00     

Rambursari de credite interne 205 81.02 0.00     

Din total capitol: 206  5,442.50 1,108.98 1,492.25 1,397.00 1,444.27 
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Fond de rezerva bugetara la dispozitia 

autoritatilor locale 

207 54.02.05 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

Fond pentru garantarea imprumuturilor  

externe,contractate/garantate de stat 

208 54.02.06 0.00     

Fond pentru garantarea imprumuturilor 

externe,contractate/garantate de  administratiile 

publice 

209 54.02.07 0.00     

Servicii publice comunitare  de  evidenta  a 

persoanelor 

210 54.02.10 2,442.50 358.98 742.25 647.00 694.27 

Alte servicii publice generale 211 54.02.50 0.00     

 212  0.00     

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 

(rd.219 la 221) 

213 55.02 15,300.00 937.85 4,629.94 4,770.16 4,962.05 

Dobanzi aferente datoriei publice interne 214 30.01 15,300.00 937.85 4,629.94 4,770.16 4,962.05 

Dobanzi aferente datoriei publice  externe 215 30.02 0.00     

Alte dobanzi 216 30.03 0.00     

 217  0.00     
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Transferuri cu caracter general intre diferite 

nivele ale administratiei (rd.230+231) 

218 56.02 0.00     

CHELTUIELI CURENTE (rd.225) 219 01 0.00     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.226) 

220 51 0.00     

Transferuri curente (rd.227+228) 221 51.01 0.00     

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru 

finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 

222 51.01.14 0.00     

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de 

asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 

223 51.01.15 0.00     

Din total capitol: 224  0.00     

Transferuri din bugetele consiliilor judetene 

pentru finantarea centrelor pentru protectia 

copilului 

225 56.02.06 0.00     

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile 

de asistenta sociala pentru persoanele cu 

handicap 

226 56.02.07 0.00     
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 227  0.00     

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI 

SIGURANTA NATIONALA (rd.234+248) 

228 59.02 5,962.50 1,059.23 2,927.77 1,306.00 669.50 

Aparare (rd.246) 229 60.02 445.00 142.50 108.50 113.50 80.50 

CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 230 01 350.00 142.50 63.50 63.50 80.50 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 231 10 0.00     

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 232 20 350.00 142.50 63.50 63.50 80.50 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 233 70 95.00 0.00 45.00 50.00 0.00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240) 234 71 95.00 0.00 45.00 50.00 0.00 

Active fixe (rd.241 la 244) 235 71.01 95.00 0.00 45.00 50.00 0.00 

Constructii 236 71.01.01 0.00     

Masini,echipamente si mijloace de transport 237 71.01.02 11.00  11.00   

Mobilier,aparatura si alte active corporale 238 71.01.03 59.00  9.00 50.00  

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 239 71.01.30 25.00  25.00   

OPERATIUNI FINANCIARE 240 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 241 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rambursari de credite externe 242 81.01 0.00     
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Rambursari de credite interne 243 81.02 0.00     

Din total capitol: 244  0.00     

Aparare nationala 245 60.02.02 445.00 142.50 108.50 113.50 80.50 

 246  0.00     

Ordine publica si siguranta nationala 

(rd.260+262) 

247 61.02 5,517.50 916.73 2,819.27 1,192.50 589.00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 248 01 4,917.50 856.73 2,279.27 1,192.50 589.00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 249 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 250 20 117.50 48.50 29.50 20.50 19.00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd. 270) 

250 51 4,800.00 808.23 2,249.77 1,172.00 570.00 

Transferuri curente (rd. 271) 250 51.01 4,800.00 808.23 2,249.77 1,172.00 570.00 

Transferuri catre institutii publice 250 51.01.01 4,800.00 808.23 2,249.77 1,172.00 570.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL  (rd.253) 250 70 600.00 60.00 540.00 0.00 0.00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 250 71 600.00 60.00 540.00 0.00 0.00 

Active fixe(rd.255 la 258) 250 71.01 600.00 60.00 540.00 0.00 0.00 

Constructii 250 71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Masini,echipamente si mijloace de transport 250 71.01.02 562.00 60.00 502.00 0.00 0.00 

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 250 71.01.03 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 

Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale) 250 71.01.30 0.00 0.00 0.00   

OPERATIUNI FINANCIARE 250 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 250 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rambursari de credite externe 250 81.01 0.00     

Rambursari de credite interne 250 81.02 0.00     

Din total capitol: 250  5,517.50 916.73 2,819.27 1,192.50 589.00 

Ordine publica (rd.261) 251 61.02.03 4,800.00 808.23 2,249.77 1,172.00 570.00 

Politie comunitara 252 61.02.03.04 4,800.00 808.23 2,249.77 1,172.00 570.00 

Protectia civila si protectia contra incendiilor 253 61.02.05 717.50 108.50 569.50 20.50 19.00 

 254  0.00     

Partea a-III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 

(rd.265+304+328+367) 

255 64.02 167,982.38 40,380.55 78,452.30 26,108.92 23,040.61 

Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 256 65.02 103,711.00 25,569.25 59,596.31 9,849.92 8,695.52 

CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 

269+272+275+278) 

257 01 99,788.34 25,569.25 56,966.31 8,847.26 8,405.52 
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TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 258 10 68,000.00 18,277.66 38,490.59 5,571.10 5,660.65 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 259 20 29,389.43 6,744.25 17,421.94 2,600.48 2,622.76 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.270) 

260 51 0.00     

Transferuri  curente(rd.271) 261 51.01 0.00     

Trasnferuri catre institutii publice 262 51.01.01 0.00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI( rd.273) 263 55 0.00     

A. Transferuri interne (rd.274) 264 55.01 0.00     

Alte transferuri curente interne 265 55.01.18 0.00     

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 266 57 1,642.00 547.34 547.34 547.34 0.00 

Ajutoare sociale (rd.277) 267 57.02 1,642.00 547.34 547.34 547.34 0.00 

Ajutoare sociale in natura 268 57.02.02 1,642.00 547.34 547.34 547.34 0.00 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 269 59 756.91 0.00 506.44 128.36 122.11 

Burse 270 59.01 756.91 0.00 506.44 128.36 122.11 

Asociatii si fundatii 271 59.11 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 272 70 3,922.66 0.00 2,630.00 1,002.66 290.00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 273 71 3,922.66 0.00 2,630.00 1,002.66 290.00 
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Active fixe (rd.284 la 287) 274 71.01 3,922.66 0.00 2,630.00 1,002.66 290.00 

Constructii 275 71.01.01 2,828.91 0.00 2,070.00 652.66 106.25 

Masini,echipamente si mijloace de transport 276 71.01.02 338.00 0.00 188.00 100.00 50.00 

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 277 71.01.03 755.75 0.00 372.00 250.00 133.75 

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 278 71.01.30 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE 279 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 280 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rambursari de credite externe 281 81.01 0.00     

Rambursari de credite  interne 282 81.02 0.00     

Din total capitol: 283  102,069.00 25,021.91 59,048.97 9,302.60 8,695.52 

Invatamant prescolar si primar (rd.290+291) 284 65.02.03 30,063.48 8,755.93 15,730.51 2,173.52 3,403.52 

Invatamant prescolar 285 65.02.03.01 17,881.48 5,018.64 9,933.65 1,234.49 1,694.70 

Invatamant primar 286 65.02.03.02 12,182.00 3,737.29 5,796.86 939.03 1,708.82 

Invatamant secundar (rd.293 la 296) 287 65.02.04 65,716.64 14,981.66 39,280.86 6,614.51 4,839.61 

Invatamant secundar inferior 288 65.02.04.01 25,730.03 5,868.48 17,702.33 1,060.45 1,098.77 

Invatamant secundar  superior 289 65.02.04.02 30,952.70 6,420.01 18,012.43 38,453.00 2,675.26 

Invatamant profesional 290 65.02.04.03 9,033.91 2,693.17 3,566.10 1,709.06 1,065.58 
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Invatamant postliceal 291 65.02.05 0.00     

Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.298) 292 65.02.07 6,288.88 1,284.32 4,037.60 514.57 452.39 

Invatamant special 293 65.02.07.04 6,288.88 1,284.32 4,037.60 514.57 452.39 

Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301) 294 65.02.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Internate si cantine pentru elevi 295 65.02.11.03 0.00     

Alte servicii auxiliare 296 65.02.11.30 0.00     

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 297 65.02.50 0.00     

 298  0.00     

Sanatate (rd.322+324)) 299 66.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 300 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 301 10 0.00     

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 302 20 0.00     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.309) 

303 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuri curente (rd.310) 304 51.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Actiuni de sanatate 305 51.01.03 0.00     

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 306 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Ajutoare sociale (rd.313) 307 57.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ajutoare sociale in natura 308 57.02.02 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 309 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 310 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Active fixe (rd.317 la 320) 311 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Constructii 312 71.01.01 0.00     

Masini,echipamente si mijloace de transport 313 71.01.02 0.00     

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 314 71.01.03 0.00     

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 315 71.01.30 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE 316 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 317 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rambursari de credite externe 318 81.01 0.00     

Rambursari de credite  interne 319 81.02 0.00     

Din total capitol: 320  0.00     

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 

(rd.323) 

321 66.02.06 0.00     

Spitale generale 322 66.02.06.01 0.00     



 316 

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii(rd.325+326) 323 66.02.50 0.00     

Alte institutii si actiuni sanitare 324 66.02.50.50 0.00     

 325  0.00     

Cultura,recreere si religie (rd.350+360+364+365) 326 67.02 15,879.36 3,446.39 4,522.94 4,070.38 3,839.65 

CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+368) 327 01 13,388.60 3,309.56 3,559.01 3,375.38 3,144.65 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 328 10 5,761.00 1,506.93 1,390.11 1,394.48 1,469.48 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 329 20 5,700.00 1,320.73 1,487.00 1,499.00 1,393.27 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.333) 

330 51 0.00     

Transferuri curente (rd.334) 331 51.01 0.00     

Transferuri catre institutii publice 332 51.01.01 0.00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 333 55 0.00     

A.Transferuri interne(rd.337) 334 55.01 0.00     

Alte transferuri interne 335 55.01.18 0.00     

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 336 59 1,927.60 481.90 681.90 481.90 281.90 

Asociatii si fundatii 337 59.11 0.00     

Sustinerea cultelor 338 59.12 1,427.60 356.90 556.90 356.90 156.90 
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Contributii la salarizarea personalului neclerical 339 59.15 0.00     

 340 59.22 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 341 70 2,490.76 136.83 963.93 695.00 695.00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 342 71 2,490.76 136.83 963.93 695.00 695.00 

Active fixe(rd.345 la 348) 343 71.01 2,490.76 136.83 963.93 695.00 695.00 

Constructii 344 71.01.01 937.78 0.00 297.78 320.00 320.00 

Masini,echipamente si mijloace de transport 345 71.01.02 1,302.28 136.83 416.15 375.00 375.00 

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 346 71.01.03 250.00  250.00   

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 347 71.01.30 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE 348 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 349 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rambursari de credite externe 350 81.01 0.00     

Rambursari de credite  interne 351 81.02 0.00     

Din total capitol: 352  15,879.36 3,446.39 4,522.94 4,070.38 3,839.65 

Servicii culturale (rd.351 la 359) 353 67.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Biblioteci publice 

comunale,orasenesti,municipale 

354 67.02.03.02 0.00     
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Muzee 355 67.02.03.03 0.00     

Institutii publice de spectacole si concerte 356 67.02.03.04 0.00     

Scoli populare de arta si meserii 357 67.02.03.05 0.00     

Case de cultura 358 67.02.03.06 0.00     

Camine culturale 359 67.02.03.07 0.00     

Centre pentru conservarea si promovarea culturii 

traditionale 

360 67.02.03.08 0.00     

Consolidarea si restaurarea monumentelor 

istorice 

361 67.02.03.12 0.00     

Alte servicii culturale 362 67.02.03.30 0.00     

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 363 67.02.05 13,929.36 2,976.99 3,781.14 3,600.98 3,570.25 

Sport 364 67.02.05.01 0.00     

Tineret 365 67.02.05.02 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi,baze 

sportive si de agrement 

366 67.02.05.03 13,879.36 2,964.49 3,768.64 3,588.48 3,557.75 

Servicii religioase 367 67.02.06 1,500.00 356.90 629.30 356.90 156.90 

Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei 368 67.02.50 450.00 112.50 112.50 112.50 112.50 
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 369  0.00     

Asigurari si asistenta sociala 

(rd.392+393+395+396+397+400) 

370 68.02 48,392.02 11,364.91 14,333.05 12,188.62 10,505.44 

CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 

371+374+379+382) 

371 01 47,149.02 11,170.63 13,609.33 12,028.62 10,340.44 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 372 10 24.050.39 6,014.05 6,369.68 6,111.72 5,554.94 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 373 20 12,164.60 2,724.73 3,990.12 2,850.86 2,598.89 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.372) 

374 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuri curente (rd.373) 375 51.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuri catre institutii publice 376 51.01.01 0.00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 377 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.Transferuri interne (rd.376 la 378) 378 55.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Programe cu finantare rambursabila 379 55.01.03 0.00     

Programe PHARE 380 55.01.08 0.00     

Alte transferuri curente interne 381 55.01.18 0.00     

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 382 57 10,210.91 2,411.42 3,013.49 2,830.00 1,956.00 
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Ajutoare sociale (rd.381) 383 57.02 10,210.91 2,411.42 3,013.49 2,830.00 1,956.00 

Ajutoare sociale in numerar 384 57.02.01 5,309.00 1,398.43 1,530.57 1,330.00 1,050.00 

 385 57.02.02 4,901.91 1,012.99 1,482.92 1,500.00 906.00 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 386 59 723.12 20.43 236.04 236.04 230.61 

Asociatii si fundatii 387 59.11 723.12 20.43 236.04 236.04 230.61 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 388 70 1,243.00 194.28 723.72 160.00 165.00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 389 71 1,243.00 194.28 723.72 160.00 165.00 

Active fixe(rd.387 la 390) 390 71.01 1,243.00 194.28 723.72 160.00 165.00 

Constructii 391 71.01.01 0.00     

Masini,echipamente si mijloace de transport 392 71.01.02 340.00 159.42 180.58   

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 393 71.01.03 585.00 34.86 225.14 160.00 165.00 

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 394 71.01.30 318.00  318.00   

OPERATIUNI FINANCIARE 395 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 396 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rambursari de credite externe 397 81.01 0.00     

Rambursari de credite  interne 398 81.02 0.00     

Din total capitol: 399  48,392.02 11,364.91 14,333.05 12,188.62 10,505.44 
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Asistenta acordata persoanelor in varsta 400 68.02.04 990.00 183.41 327.69 245.65 233.25 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 

(rd.394) 

401 68.02.05 19,951.36 4,592.31 5,696.93 5,343.06 4,319.06 

Asistenta sociala in caz de invaliditate 402 68.02.05.02 19,951.36 4,592.31 5,696.93 5,343.06 4,319.06 

Asistenta sociala pentru familie si copii 403 68.02.06 11,221.89 2,801.99 2,974.74 2,800.28 2,644.88 

Ajutoare pentru locuinte 404 68.02.10 0.00     

Crese 405 68.02.11 3,557.27 719.84 1,206.28 924.27 706.88 

Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 406 68.02.15 400.00 72.64 107.36 100.00 120.00 

Ajutor social 407 68.02.15.01 400.00 72.64 107.36 100.00 120.00 

Cantine de ajutor social 408 68.02.15.02 0.00     

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 

asistentei sociale 

409 68.02.50 12,271.50 2,994.72 4,020.05 2,775.36 2,481.37 

 410  0.00     

Partea a-IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE 

PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE (rd.403+409) 

411 69.02 77,785.00 28,369.32 16,729.02 16,567.58 16,119.08 

Locuinte,servicii si dezvoltare publica 

( rd.429+432+435 la 437) 

412 70.02 19,442.39 8,963.22 4,855.77 3,427.07 2,196.33 
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CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 413 01 10,486.71 8,179.54 742.53 742.15 822.49 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 414 10 2,050.00 492.62 510.74 516.65 529.99 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 415 20 8,436.71 7,686.92 231.79 255.50 292.50 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.408) 

416 51 0.00     

Transferuri curente (rd.409) 417 51.01 0.00     

Transferuri catre institutii publice 418 51.01.01 0.00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 419 55 0.00     

A.Transferuri interne ( rd.412+413) 420 55.01 0.00     

Investitii ale regiilor autonome si societatilor 

comerciale cu capital de stat 

421 55.01.12 0.00     

Alte transferuri curente interne 422 55.01.18 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 423 70 7,985.28 541.08 3,870.64 2,442.32 1,131.24 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 424 71 7,985.28 541.08 3,870.64 2,442.32 1,131.24 

Active fixe (rd.417 la 420) 425 71.01 7,985.28 541.08 3,870.64 2,442.32 1,131.24 

Constructii 426 71.01.01 7,461.67 506.40 3,416.39 2,422.32 1,116.56 

Masini,echipamente si mijloace de transport 427 71.01.02 96.68 34.68 27.32 20.00 14.68 



 323 

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 428 71.01.03 0.00     

Alte active fixe( inclusiv reparatii capitale) 429 71.01.30 426.93  426.93   

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 430 72 0.00     

Active financiare(rd.423) 431 72.01 0.00     

Participare la capitalul social al societatilor 

comerciale 

432 72.01.01 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 433 79 970.40 242.60 242.60 242.60 242.60 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 

(rd.426+427) 

434 81 970.40 242.60 242.60 242.60 242.60 

Rambursari de credite externe 435 81.01 0.00     

Rambursari de credite  interne 436 81.02 970.40 242.60 242.60 242.60 242.60 

Din total capitol: 437  19,442.39 8,963.22 4,855.77 3,427.07 2,196.33 

Locuinte (rd.430+431) 438 70.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dezvoltarea sistemului de locuinte 439 70.02.03.01 0.00     

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 440 70.02.03.30 0.00     

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 

(rd.433+434) 

441 70.02.05 6,049.24 272.10 2,923.26 1,752.32 1,101.56 
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Alimentare cu apa 442 70.02.05.01 6,049.24 272.10 2,923.26 1,752.32 1,101.56 

Amenajari hidrotehnice 443 70.02.05.02 0.00     

Iluminat public si electrificari rurale 444 70.02.06 508.20 234.30 218.90 40.00 15.00 

Alimentare cu gaze naturale in localitati 445 70.02.07 0.00     

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 

dezvoltarii comunale 

446 70.02.50 12,884.95 8,456.82 1,713.61 1,634.75 1,079.77 

 447  0.00     

Protectia mediului (rd.466+469) 448 74.02 58,342.61 19,406.10 11,873.25 13,140.51 13,922.75 

CHELTUIELI CURENTE (rd.441+443+446) 449 01 54,000.00 19,000.00 10,000.00 12,000.00 13,000.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 450 10 0.00     

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 451 20 54,000.00 19,000.00 10,000.00 12,000.00 13,000.00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.444) 

452 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuri curente (rd.445) 453 51.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuri catre institutii publice 454 51.01.01 0.00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 455 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.Transferuri interne (rd.448 la 450) 456 55.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Program PHARE 457 55.01.08 0.00     

Investitii ale regiilor autonome si societatilor 

comerciale cu capital de stat 

458 55.01.12 0.00     

Alte transferuri curente interne 459 55.01.18 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL ( rd.452+458) 460 70 4,342.61 406.10 1,873.25 1,140.51 922.75 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 461 71 4,342.61 406.10 1,873.25 1,140.51 922.75 

Active fixe(rd.454 la 457) 462 71.01 4,342.61 406.10 1,873.25 1,140.51 922.75 

Constructii 463 71.01.01 3,763.70 406.10 1,294.34 1,140.51 922.75 

Masini,echipamente si mijloace de transport 464 71.01.02 0.00     

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 465 71.01.03 0.00     

Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale) 466 71.01.30 578.91  578.91   

TITLUL X ACTIVE FINANCIARE (rd.459) 467 72 0.00     

Active financiare (rd.460) 468 72.01 0.00     

Participare la capitalul social al societatilor 

comerciale 

469 72.01.01 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462) 470 79 0.00     

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 471 81 0.00     
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Rambursari de credite externe 472 81.01 0.00     

Rambursari de credite  interne 473 81.02 0.00     

Din total capitol: 474  58,342.61 19,406.10 11,873.25 13,140.51 13,922.75 

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 475 74.02.05 54,000.00 19,000.00 10,000.00 12,000.00 13,000.00 

Salubritate 476 74.02.05.01 54,000.00 19,000.00 10,000.00 12,000.00 13,000.00 

Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor 477 74.02.05.02 0.00     

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 478 74.02.06 4,342.61 406.10 1,873.25 1,140.51 922.75 

 479  0.00     

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 

(rd.472+494+518+534+566) 

480 79.02 18,241.99 3,568.60 10,225.47 2,965.83 1,482.09 

Actiuni generale economice,comerciale si de 

munca (rd.488) 

481 80.02 550.00 512.50 12.50 12.50 12.50 

CHELTUIELI CURENTE (rd.474 la 476) 482 01 550.00 512.50 12.50 12.50 12.50 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 483 10 0.00     

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 484 20 550.00 512.50 12.50 12.50 12.50 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.477) 485 55 0.00     

A.Transferuri interne(rd.478+479) 486 55.01 0.00     
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Programe de dezvoltare 487 55.01.13 0.00     

Alte transferuri curente interne 488 55.01.18 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.481) 489 70 0.00     

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.482) 490 71 0.00     

Active fixe(rd.483 la 486) 491 71.01 0.00     

Constructii 492 71.01.01 0.00     

Masini,echipamente si mijloace de transport 493 71.01.02 0.00     

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 494 71.01.03 0.00     

Alte active fixe( inclusiv reparatii capitale) 495 71.01.30 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE 496 79      

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 497 81      

Rambursari de credite externe 498 81.01      

Rambursari de credite  interne 499 81.02      

Din total capitol: 500  0.00     

Actiuni generale economice si comerciale (rd.488 

la 492) 

501 80.02.01 550.00 512.50 12.50 12.50 12.50 
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Prevenire si combatere inundatii si gheturi 502 80.02.01.06 

 

550.00 512.50 12.50 12.50 12.50 

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii 503 80.02.01.09 0.00     

Programe de dezvoltare regionala si sociala 504 80.02.01.10 0.00     

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice 

si comerciale 

505 80.02.01.30 0.00     

 506  0.00     

Combustibili si energie (rd.514 la 516) 507 81.02 0.00     

CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 

rd.498+500+503) 

508 01 0.00     

TUTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 509 10 0.00     

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510 20 0.00     

TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 511 40 0.00     

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret 

si tarif 

512 40.03 0.00     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.501) 

513 51 0.00     
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Transferuri curente (rd.502) 514 51.01 0.00     

Transferuri catre institutii publice 515 51.01.01 0.00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 516 55 0.00     

A.Transferuri interne (rd.505) 517 55.01 0.00     

Investitii ale regiilor autonome si societatilor 

comerciale cu capital de stat 

518 55.01.12 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 519 70 0.00     

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 520 71 0.00     

Active fixe(rd.509 la 512) 521 71.01 0.00     

Constructii 522 71.01.01 0.00     

Masini,echipamente si mijloace de transport 523 71.01.02 0.00     

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 524 71.01.03 0.00     

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 525 71.01.30 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE 526 79      

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 527 81      

Rambursari de credite externe 528 81.01      

Rambursari de credite  interne 529 81.02      
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Din total capitol: 530  0.00     

Energie termica 531 81.02.06 0.00     

Alti combustibili 532 81.02.07 0.00     

Alte cheltuieli privind combustubilii si energia 533 81.02.50 0.00     

 534  0.00     

Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare 

(rd.530) 

535 83.02 0.00     

CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 536 01 0.00     

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 537 10 0.00     

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 538 20 0.00     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

539 51      

Transferuri curente 540 51.01      

Transferuri catre institutii publice 541 51.01.01      

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.523) 542 70 0.00     

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.524) 543 71 0.00     

Active fixe (rd.525 la 528) 544 71.01 0.00     
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Constructii 545 71.01.01 0.00     

Masini,echipamente si mijloace de transport 546 71.01.02 0.00     

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 547 71.01.03 0.00     

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 548 71.01.30 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE 549 79      

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 550 81      

Rambursari de credite externe 551 81.01      

Rambursari de credite  interne 552 81.02      

Din total capitol: 553  0.00     

Agricultura(rd.531+532) 554 83.02.03 0.00     

Protectia plantelor si carantina fitosanitara 555 83.02.03.03 0.00     

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 556 83.02.03.30 0.00     

 557  0.00     

Transporturi (rd.558+562+564) 558 84.02 17,691.99 3,056.10 10,212.97 2,953.33 1,469.59 

CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 559 01 8,109.13 2,034.20 3,006.51 1,883.33 1,185.09 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 560 10 917.00 219.64 227.25 227.65 242.46 

TITLUL II BUNURI SI SEWRVICII 561 20 7,192.13 1,814.56 2,779.26 1,655.68 942.63 
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TITLUL IV SUBVENTII (rd.359) 562 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subventii pentru acoperirea diferentelor de prêt 

si tarif 

563 40.03 0.00     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.541) 

564 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuri curente (rd.542) 565 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transferuri catre institutii publice 566 51.01.01 0.00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ( rd.544) 567 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.Transferuri interne (rd.545+546) 568 55.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Investitii ale regiilor autonome si societatilor 

comerciale cu capital de stat 

569 55.01.12 0.00     

Alte transferuri curente interne 570 55.01.18 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 571 70 9,582.86 1,021.90 7,206.46 1,070.00 284.50 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549) 572 71 9,582.86 1,021.90 7,206.46 1,070.00 284.50 

Active fixe ( rd.558 la 553) 573 71.01 9,582.86 1,021.90 7,206.46 1,070.00 284.50 

Constructii 574 71.01.01 7,666.50 879.10 5,789.90 870.00 127.50 

Masini,echipamente si mijloace de transport 575 71.01.02 673.80 66.80 250.00 200.00 157.00 
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Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 576 71.01.03 0.00     

Alte active fixe ( inclusiv reparatii capitale) 577 71.01.30 1,242.56 76.00 1,166.56   

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.555) 578 72 0.00     

Active financiare (rd.556) 579 72.01 0.00     

Participare la capitalul social al societatilor 

comerciale 

580 72.01.01 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE 581 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 582 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rambursari de credite externe 583 81.01 0.00     

Rambursari de credite  interne 584 81.02 0.00     

Din total capitol: 585  0.00     

Transport rutier (rd.559 la 561) 586 84.02.03 17,691.99 3,056.10 10,212.97 2,953.33 1,469.59 

Drumuri si poduri 587 84.02.03.01 0.00     

Transport in comun 588 84.02.03.02 0.00     

Strazi 589 84.02.03.03 17,691.99 3,056.10 10,212.97 2,953.33 1,469.59 

Transport aerian (rd.563) 590 84.02.06 0.00     

Aviatia civila 591 84.02.06.02 0.00     
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Alte cheltuieli in domeniul  transporturilor 592 84.02.50 0.00     

 593  0.00     

Alte actiuni economice (rd.589 la 594) 594 87.02 0.00     

CHELTUIELI CURENTE (rd.568+569+572+576) 595 01 0.00     

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 596 20 0.00     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.570) 

597 51 0.00     

Transferuri curente (rd.571) 598 52 0.00     

Transferuri catre institutii publice 599 52.01.01 0.00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.573) 600 55 0.00     

A.Transferuri interne (rd.574+575) 601 55.01 0.00     

Fond Roman de Dezvoltare Sociala 602 55.01.15 0.00     

Alte transferuri curente interne 603 55.01.18 

 

0.00     

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.577) 604 59 0.00     

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile 

naturale 

605 59.02 0.00     
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CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.579) 606 70 0.00     

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.580) 607 71 0.00     

Active fixe (rd.581 la 584) 608 71.01 0.00     

Constructii 609 71.01.01 0.00     

Masini,echipamente si mijloace de transport 610 71.01.02 0.00     

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 611 71.01.03 0.00     

Alte active fixe ( inclusiv reparatii capitale) 612 71.01.30 0.00     

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.586) 613 79 0.00     

TITLUL XII IMPRUMUTURI (rd.587+588) 614 80 0.00     

Imprumuturi pentru institutii si servicii publice 

sau activitati finantate integral din venituri 

615 80.03 0.00     

Alte imprumuturi 616 80.30 0.00     

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 617 81      

Rambursari de credite externe 618 81.01      

Rambursari de credite  interne 619 81.02      

Din total capitol: 620  0.00     

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 621 87.02.01 0.00     

Zone libere 622 87.02.03 0.00     

Turism 623 87.02.04 0.00     

Proiecte de dezvoltare multifunctionale 624 87.02.05 0.00     

Alte actiuni economice 625 87.02.50 0.00     

 626  0.00     

VII. REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT 627 96.02 0.00 5,678.55 -29,451.04 7,619.34 16.153.15 

REZERVE 628 97.02 0.00     

EXCEDENT 629 98.02 0.00 5,678.55 -29,451.04 7,619.34 16.153.15 
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DEFICIT 630 99.02 0.00     

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea, pentru anul 2006, a criteriilor pentru repartizarea, 

în baza Legii nr. 114/1996, a locuinŃelor sociale, locuinŃelor din fondul 

locativ de stat şi locuinŃelor de necesitate şi a punctajelor pentru 

stabilirea ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Repartizare, 

Reglementare SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie; 

Luând în considerare dispoziŃiile Legii LocuinŃei nr. 114/1996, 

republicată în decembrie 1997, modificată şi completată prin Legea 

nr. 145/1999, ale OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 40/1999 republicată, 

aprobată prin Legea nr. 241/2001, precum şi ale Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

 În temeiul “art. 46” alin. (1) şi “art. 95”, alin. (2), lit. ”n” şi alin. 

(4) din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă criteriile pentru repartizarea, în baza Legii 

nr. 114/1996 a locuinŃelor sociale, locuinŃelor din fondul locativ de stat 

şi locuinŃelor de necesitate şi punctajele pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃă, conform Anexelor nr. 1 

şi 2. 

 

Art. 2  Anexele nr. 1 şi 2 stipulate la art. 1, fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, Comisia 

Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul 

Repartizare, Reglementare SpaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

Nr.: 114 

Data: 25.05.2006 
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ANEXA Nr. 1 

           la H.C.L.S.6 Nr. 114/25.05.2006 

 

A.CRITERII RESTRICTIVE PENTRU ATRIBUIREA 

DE LOCUINłE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT 

 

De atribuirea locuinŃelor cu chirie, din fondul locativ de stat pot 

beneficia persoanele/familiile care se încadrează în una/unele dintre 

situaŃiile de mai jos: 

 1. Au domiciliul stabil cu neîndeplinirea normei locative 

prevăzută de Anexa nr. 1, punctul B din Legea nr.114/41996 (tolerat 

de părinŃi, tolerat la copii); 

 2. Au domiciliul stabil cu îndeplinirea normei locative 

prevăzută la Anexa nr. 1, punctul B din lege, în condiŃiile în care 

coabitarea colocatarilor nu este posibilă, existând neînŃelegeri 

dovedite pe bază de declaraŃie pe propria răspundere, susŃinută însă 

de documente doveditoare, eliberate de către organele competente 

(poliŃie, judecătorie, autoritatea tutelară şi altele similare); 

 3. Au domiciliul stabil într-o locuinŃă unde solicitantul a pierdut 

drepturile locative ca urmare a evacuarii din locuinŃă retrocedată 

fostului proprietar, divorŃului, vânzării locuinŃei de către părinŃi sau 

evacuarea părinŃilor pentru neplata cotelor de întreŃinere sau chiriei; 

 4. Au domiciliul stabil la proprietar, cu forme legale (contract 

de închiriere); 
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 5. Au domiciliul stabil la proprietar, cămin sau locuinŃă de 

serviciu, de unde solicitantul a fost evacuat,  prin hotărâre 

judecătorească, din motive neimputabile solicitantului; 

 6. Sunt salariaŃi ai Primăriei Sectorului 6 sau serviciilor publice 

subordonate acesteia, indiferent de domiciliul stabil avut la data 

depunerii cererii; 

 7. De prevederile legii, beneficiază doar familiile constituite 

din membrii-persoane cu cetăŃenie română şi în condiŃiile în care 

solicitantul şi, după caz, membrii familiei acestuia (soŃ/soŃie, copii), 

după 01.01.1990 nu au deŃinut şi nu deŃin locuiŃă în proprietate sau 

din fondul locativ  de stat. 

 

B.CRITERII RESTRICTIVE 

PENTRU ATRIBUIREA DE LOCUINłE SOCIALE 

 

 Sunt aceleaşi cu cele de la locuinŃă cu chirie din fondul locativ 

de stat. 

 De locuinŃă socială beneficiază persoanele sau familiile cu un 

venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, mai mic cu 20% 

decât salariul mediu net lunar pe persoană, comunicat de Institutul 

NaŃional de Statistică pentru luna septembrie a anului anterior celui 

pentru care se întocmeşte lista cu ordinea de prioritate a solicitanŃilor. 
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C.CRITERII RESTRICTIVE PENTRU ATRIBUIREA DE LOCUINłE 

DE NECESITATE 

 

De atribuirea locuinŃelor de necesitate pot beneficia 

persoanele/familiile care se încadrează în una/unele dintre situaŃiile 

de mai jos: 

1. DeŃinerea unei locuinŃe ce a devenit inutilizabilă în urma unei 

catastrofe naturale sau accident, până la repararea locuinŃei,dar nu 

mai mult de 2 ani; 

2. DeŃinerea unei locuinŃe supusă demolării în vederea realizării de 

lucrări de utilitate publică; 

3. DeŃinerea unei locuinŃe supusă unor lucrări de reabilitare ce nu se 

pot efectua în cladirea ocupată de locatari, până la terminarea 

lucrărilor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ştefan Novac
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                                                                   ANEXA Nr. 2 

                        la H.C.L.S.6 Nr. 114/25.05.2006 

      

PUNCTAJE 

PENTRU STABILIREA LISTEI CU ORDINEA DE PRIORITATE A 

SOLICITANłILOR ÎNDREPTĂłIłI LA REPARTIZAREA DE 

LOCUINłE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, 

LOCUINłE SOCIALE SAU LOCUINłE DE NECESITATE 

 

 1. SITUAłIA LOCATIVĂ ACTUALĂ: 

 a) Norma locativă, conform Anexei 1, punctul B 

  - 1 persoană/1 cameră; 

  - 2 persoane/2 camere; 

  - 3 sau 4 persoane/3 camere; 

  - 5 sau 6 persoane/4 camere; 

  - 7 sau 8 persoane/5 camere. 

 Punctaj:  2 puncte  

Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei 

solicitantului care nu are asigurată norma locativă, familia fiind 

definită prin “art.17” din Legea nr. 114/1996; 

 b) SiguranŃa construcŃiei - dacă nu prezintă siguranŃă în 

exploatare şi are un grad înaintat de risc. 

 Punctaj: 3 puncte  

Notă: îndeplinirea acestui criteriu trebuie dovedită cu raport de 

expertiză de către organele abilitate. 
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 c) Calitatea în care solicitantul locuieşte cu domiciliul 

stabil: 

 -chiriaş în locuinŃă retrocedată fostului proprietar   

 - 5 puncte 

 -chiriaş la particular, în locuinŃă de serviciu, în cămin  

 - 2 puncte 

 -tolerat la părinŃi/tolerat la copii     

 - 1 punct 

  

d) Persoane care figurează cu domiciliul stabil într-o locuinŃă 

unde au pierdut drepturile locative ca urmare a divorŃului 

 Punctaj:        

  - 1punct 

Nota: în cazul prevazut la lit. (c), alin. 1, sunt incluse şi persoanele 

care, din motive neimputabile lor, nu beneficiază de un contract de 

închiriere valabil încheiat cu proprietarul căruia i s-a restituit imobilul 

(proprietarul a refuzat prelungirea sau reînoirea contractului). 

 

 e) Data la care solicitantul şi-a stabilit domiciliul în 

Bucureşti: 

 Punctaj:    2 puncte – de la 1 la 3 ani; 

        3 puncte – de la 3 la 5 ani 

      5 puncte – peste 5 ani. 

 

 2. NUMĂRUL DE COPII : 

 Punctaj: 1punct  – pentru fiecare copil.     
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 3. STAREA SANATAłII – (boala de care suferă solicitantul, 

soŃul/soŃia,copiii şi părinŃii cu care gospodă resc): 

 a) Invaliditate(handicap): 

Punctaj:    5 puncte – invaliditate gr.I (handicap grav); 

       4 puncte – invaliditate gr.II (handicap accentuat); 

      3 puncte -  invaliditate gr.III (handicap mediu); 

 b) Certificat medical de boală, avizat de medicul de familie, 

cu drept la o cameră în plus (conform O.U.G. nr. 40/1999, Anexa nr. 

2) 

Punctaj:   1 punct  

Notă: Pentru fiecare act medical (certificat handicap/invaliditate, 

certificat medical) prezentat pentru membrii familiei (solicitant, 

soŃ/soŃie, copii) se acordă punctaj, urmând ca acestea să se 

cumuleze. Se iau în calcul certificatele medicale, certificatele de 

handicap/invaliditate pentru părinŃii solicitanŃilor numai în cazul în care 

aceştia urmează să locuiască efectiv împreună cu titularul cererii de 

locuinŃă. 

 

4. VENIT MEDIU NET LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE: 

Punctaj: 0 puncte –   cei ce nu realizează venituri  

      - pentru venit mediu net de peste 680 RON    

(6.800.000 lei vechi); 

               6 puncte – cei ce nu depăşesc venitul mediu net/membru 

de familie de 150 RON 

     5 puncte – pentru venit mediu net între 150,01 RON – 300 

RON 



 345 

      4 puncte – pentru venit mediu net între 300,01 RON – 350 

RON 

      3 puncte – pentru venit mediu net între 350,01 RON – 450 

RON 

      2 puncte -  pentru venit mediu net între 450,01 RON – 550 

RON 

               1 punct   – pentru venit mediu net între  550,01 RON – 680 

RON 

    

 5. VECHIMEA CERERII : 

 Punctaj:    8 puncte – peste 7 ani; 

       4 puncte – între 5 şi 7 ani; 

       3 puncte – între 3 şi 5 ani; 

       2 puncte – între 2 şi 3 ani; 

       1 punct   – între 1 şi 2 ani; 

       0 puncte – până într-un an  

  Notă: - 1 an = 12 luni  

 

 6. VARSTA SOLICITANTULUI 

 Punctaj:    1 punct    – între 18 ani-35 ani; 

       3 puncte – între 35 ani şi 60 ani; 

       5 puncte  - peste 60 ani 

 

 7. STUDII ABSOLVITE 

 Punctaj:   3 puncte  – studii superioare 

       2 puncte – studii medii, postliceale 
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       1 punct   -  alte studii 

       Fără studii – nu se punctează  

 

8. CRITERII SPECIALE 

 

 8.1. TINERI CU VARSTA PANA IN 25 ANI, PROVENITI DIN 

INSTITUTII DE OCROTIRE SOCIALA  

 Punctaj: 3 puncte 

 

 8.2. EVACUATI DIN LOCUINTA ÎN VIRTUTEA UNOR 

PREVEDERI CONTRACTUALE LEGALE, CARE NU DEPIND DE 

VOINTA SI COMPORTAMENUL ACESTORA (locuinŃe de serviciu, 

înstrăinarea locuinŃei unde au locuit în calitate de toleraŃi sau 

chiriaşi şi alte situaŃii similare),  

 Punctaj: 5 puncte  

 

 8.3. EVACUATI DIN CASE RETROCEDATE FOSTILOR 

PROPRIETARI 

 Punctaj: 10 puncte 

  

 8.4. BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004, BENEFICIARII 

DECRETULUI  - LEGE NR. 118/1990, republicat în 1998, 

VETERANII  SI  VADUVELE DE RAZBOI CONFORM LEGII NR. 

44/1994, 

 Punctaj: 2 puncte 
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 8.5. FUNCTIONARI PUBLICI  

 Punctaj: 2 puncte 

 

Notă: FuncŃionarul public este definit prin Legea nr.188/1999. 

 

N O T A:  

- La egalitate de puncte, prioritatea se stabileşte în ordinea numărului 

de înregistrare a cererii; 

-în cazul îndeplinirii a două sau mai multe dintre condiŃiile 

prevăzute la criteriile speciale, punctajul se cumulează. 

- SolicitanŃii, evacuaŃi din locuinŃe retrocedate foştilor proprietari, 

precum şi solicitanŃii chiriaşi în locuinŃe retrocedate foştilor proprietari 

, care au fost notificaŃi sau împotriva cărora s-a pronunŃat o hotărâre 

judecătorească de evacuare în favoarea fostului proprietar, vor 

beneficia de prioritatea la atribuirea unei locuinŃe stabilita de art. 15  

din O.U.G. nr. 40/1999 modificată şi aprobată prin Legea nr. 

241/2001. Precizăm că hotărârea/notificarea privind evacuarea sau 

evacuarea efectivă nu trebuie să se datoreze unor motive imputabile 

chiriaşului (ex. neplata cotelor de întreŃinere, neplata cu rea credinŃă a 

chiriei ş.a.) 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ştefan Novac
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 

6nr.  232/03.11.2005 privind aprobarea listelor de repartizare a 

locuinŃelor, din cadrul obiectivelor  “Bloc A, Bloc B şi Bloc L”, 

situate în Zona A, cartierul “Constantin Brâncuşi”, construite prin 

Programul de ConstrucŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, 

derulat prin AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Referatul de specialitate al Serviciului Repartizare, Reglementare 

SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie; 

 Luând în considerare prevederile “art. 15”, din Hotărârea 

Guvernului nr. 60/2004, privind modificarea şi completarea Normelor 

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998, privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, modificată prin 

H.G. nr. 816/2005, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6 nr. 144/2005, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 123/2005, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 
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189/20.09.2005, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local nr. 

1/26.01.2006; 

 łinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1263/18.10.2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 947/25.10.2005 şii 

Protocoalele nr. 64873 şi 64879 din 31.10.2005, de RepartiŃia nr. 

66394/14.11.2005 şi de adresa AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 6 nr. 46695/19.05.2006; 

 În temeiul ”art. 46”, alin.1, ”art. 95”, alin. 2, lit. ”n” şi “art. 95” 

alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală: 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 ARTICOL UNIC. Se anulează repartiŃia cu nr. 

66394/14.11.2005,  avându-l ca titular pe d-nul Bădărău Constantin 

Sorin. 

Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 232/03.11.2005 

privind aprobarea listelor de repartizare a locuinŃelor, din cadrul 

obiectivelor “Bloc A, Bloc B şi Bloc L”,  situate în Zona A, cartierul 

“Constantin Brâncuşi”, construite prin Programul de ConstrucŃii de 

locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin AgenŃia 

NaŃională pentru LocuinŃe, astfel: se repartizează garsoniera cu nr. 

66, din blocul A, Cartier “Constantin Brâncuşi“ comunicată liberă de 
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către A.D.P. Sector 6 persoanei situată pe poziŃia din lista cu ordinea 

de prioritate pentru structura garsonieră la care s-a ajuns, la data 

prezentei. Solicitantul de pe poziŃia nr. 58 în lista cu ordinea de 

prioritate pentru structura garsonieră este scos din lista de 

repartizare. 

Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 232/03.11.2005 şii 

ale Anexelor 1, 2 şi 3 la aceasta rămân neschimbate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 115 

Data:25.05.2006
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                ANEXA NR. 1  

la H.C.L. Sector 6 nr.   115/25.05.2006 

BLOCUL “A” - 50 garsoniere 

- 16 apartamente 2 camere 

Nr. 

apartament 

Structura 

apartament 

Etaj Beneficiar  

Nr. cerere 

ComponenŃa familiei 

beneficiarului 

1 2 camere Parter LOSAK 

FELICIA IOANA 

51008/08.07.2003 SOT+SOTIE 

2 2 camere Parter POPESCU 

ANCA KRISS 

54779/12.08.2003 SOT+SOTIE 

3 Garsoniera Parter ALECU 

RALUCA 

49359/19.06.2003 SINGURA 

4 Garsoniera Parter GHIMICI 

GEORGE 

CRISTIAN 

66411/27.11.2003 SINGUR 

5 Garsoniera Parter ZAMBARDI 

ALEXANDRU 

52717/27.07.2004 SOT+SOTIE 
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6 Garsoniera Parter STANCU 

MIHAELA 

60766/07.10.2003 SINGURA 

7 Garsoniera Parter ZAGANESCU 

MIRUNA 

61474/13.10.2003 SINGURA 

8 Garsoniera Parter TUDORICA 

DANIEL 

41194/01.04.2004 SINGUR 

9 Garsoniera Parter DRINCIANU 

ADRIANA 

63969/10.11.2004 SINGURA 

10 

 

Garsoniera Parter FRANTU 

SORINA 

CRISTINA 

52811/24.07.2003 SINGURA 

11 Garsoniera Parter LEONTESCU 

ANA DANIELA 

38837/29.09.2003 SINGURA 

12 Garsoniera Parter GANE EMILIA 43732/28.04.2004 SINGURA 

13 2 camere Parter MINCU 

MARIETA 

NICOLETA 

66463/28.11.2003 SOT+SOTIE 
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14 2 camere Parter PAIS 

NICOLETA 

50988/08.07.2003 SOT+SOTIE 

15 2 camere Etaj 1 LUCA ADRIAN 37198/28.02.2005 SOT+SOTIE 

16 2 camere Etaj 1 MIHALCEA ION 

MARIUS 

47979/06.06.2003 SOT+SOTIE 

17 Garsoniera Etaj 1 ZAINESCU 

LAURA 

MARIANA 

39891/21.03.2005 SINGURA 

18 Garsoniera Etaj 1 RADESCU 

MIHAELA GABI 

60728/12.10.2004 SINGURA 

19 Garsoniera Etaj 1 HRITUC 

CRISTIAN 

GABRIEL 

64179/11.11.2004 SINGUR 

20 Garsoniera Etaj 1 DUMITRU 

MIHAELA 

38296/09.03.2005 SINGURA 
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21 Garsoniera Etaj 1 CU|URESCU 

BOGDAN 

COSMIN 

60540/11.10.2004 SINGUR 

22 Garsoniera Etaj 1 CUTATOI  

CATALIN 

39078/15.03.2005 SINGUR 

23 Garsoniera Etaj 1 NICOLESCU 

RAZVAN 

EUGEN 

40567/25.03.2005 SINGUR 

24 Garsoniera Etaj 1 IONESCU 

RAZVAN 

CRISTIAN 

54214/06.08.2003 SINGUR 

25 Garsoniera Etaj 1 ILIE AURELIA 

MARINELA 

55934/21.08.2003 SINGUR 

26 Garsoniera Etaj 1 FULGA ANA  

MARIA 

57781/05.09.2003 SINGURA 

27 2 camere Etaj 1 PAVEL 

COSMIN 

50083/27.06.2003 SOT+SOTIE 
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28 2 camere Etaj 1 NICORESCU 

VALENTIN 

RAZVAN 

61632/14.10.2003 SOT+SOTIE+COPIL 

 

29 2 camere Etaj 2 BAETU 

FLORENTINA 

61826/15.10.2003 SOT+SOTIE+COPIL 

30 2 camere Etaj 2 GUTU 

MIHAELA 

55167/19.08.2004 SO|+SO|IE+COPIL 

31 Garsoniera Etaj 2 BALEANU 

MARGARETA 

58224/10.09.2003 SINGURA 

32 Garsoniera Etaj 2 FLORICICA 

IRINEL 

62731/06.12.2002 SINGURA 

33 Garsoniera Etaj 2 LISENCHE 

ROBERT 

STEFAN 

49370/20.06.2003 SINGUR 

34 Garsoniera Etaj 2 DRAGU 

ALEXANDRU 

NICOLAE 

60024/29.09.2003 SINGUR 
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35 Garsoniera Etaj 2 CATANA 

ELISABETA 

SIMONA 

53335/29.07.2003 SINGURA 

36 Garsoniera Etaj 2 DAMIAN ELIZA 

CRISTINA 

56325/26.08.2003 SINGURA 

37 Garsoniera Etaj 2 NEDELEA 

DANA 

GEORGIANA 

57460/17.09.2003 SINGURA 

38 Garsoniera Etaj 2 ONIOI 

LACRAMIOARA 

MAGDALENA 

59588/24.09.2003 SINGURA 

39 Garsoniera Etaj 2 BARBU 

FLORINA 

60048/30.09.2003 SINGURA 

40 Garsoniera Etaj 2 TALAMBA 

GHEORGHE 

DANIEL 

68975/18.12.2003 SINGUR 
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41 2 camere Etaj 2 BUZARIN 

ELENA 

GEORGIANA 

63860/10.11.2004 SOT+SOTIE 

42 2 camere Etaj 2 BARBU 

CAMELIA 

MANUELA 

55460/19.08.2003 SOT+SOTIE 

43 2 camere Etaj 3 VASILE OVIDIU 39131/17.03.2004 SOT+SOTIE 

+COPIL 

44 2 camere Etaj 3 DINCAREF 

LUIZA 

48921/15.06.2004 SOT+SOTIE 

45 Garsoniera Etaj 3 MITACHESCU 

ELISABETA 

MONICA 

64257/20.12.2002 SINGURA 

46 Garsoniera Etaj 3 ISTRATE 

VASILICA 

61841/15.10.2003 SINGURA 

47 Garsoniera Etaj 3 GRIGORE 

OANA IRINA 

50093/27.06.2003 SINGURA 
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48 Garsoniera Etaj 3 TANASE 

AMALIA 

CARMEN 

30178/06.01.2004 SINGURA 

49 Garsoniera Etaj 3 DUMITRESCU 

VALENTIN 

ADRIAN 

35569/17.02.2004 SINGUR 

50 Garsoniera Etaj 3 BURCEA 

MIHAELA 

STELIANA 

44533/04.05.2004 SINGURA 

51 Garsoniera Etaj 3 BUZILA DIANA 

MARGARETA 

48557/10.06.2004 SINGURA 

52 Garsoniera Etaj 3 CIMPOERU 

ANDREEA 

MAGDALENA 

52116/20.07.2004 SINGURA 

53 Garsoniera Etaj 3 BREZAN 

MIHAELA 

IONELA 

64112/11.11.2004 SINGURA 
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54 Garsoniera Etaj 3 STRAT 

MARIANA 

64273/12.11.2004 SINGURA 

55 2 camere Etaj 3 MICULESCU 

FLORIN 

49534/23.06.2004 SOT+SOTIE 

56 2 camere Etaj 3 MANAILA 

SORIN IULIAN 

52666/27.07.2004 SOT+SOTIE 

57 Garsoniera Mansarda PREDA 

RAMONA 

LOREDANA 

36636/23.02.2005 SINGURA 

58 Garsoniera Mansarda COMSA 

LUMINITA 

56222/26.08.2003 SINGURA 

59 Garsoniera Mansarda OPREA 

MARIAN 

58097/09.09.2003 SINGUR 

60 Garsoniera Mansarda LIPAN 

LAURENTIU 

CONSTANTIN 

52288/17.07.2003 SINGUR 
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61 Garsoniera Mansarda BARBU 

ADELINA 

RUXANDRA 

60908/07.10.2003 SINGUR 

62 Garsoniera Mansarda IONESCU 

CRINA 

ALECSANDRA 

61190/09.10.2003 SINGUR 

63 Garsoniera Mansarda SERBANESCU 

FLORICA 

61391/19.10.2004 SINGUR 

64 Garsoniera Mansarda RUSU MIRELA 61979/16.10.2003 

 

SINGUR 

65 Garsoniera Mansarda POPA MARIAN 

ARTHUR 

64397/15.11.2004 SINGUR 

66 Garsoniera Mansarda DRAGOMIR 

NICOLETA 

59458/30.09.2004 SINGURA 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Stefan Novac 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 

6 nr. 1/26.01.2006 privind aprobarea listelor de repartizare 

a locuinŃelor, din cadrul obiectivelor  “Bloc N, Bloc J şi Bloc R”, 

situate în Zona A, cartierul “Constantin Brâncuşi”, construite prin 

Programul de ConstrucŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, 

derulat prin AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Referatul de specialitate al Serviciului Repartizare, Reglementare 

SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie; 

 Luând în considerare prevederile “art. 15”, din Hotărârea 

Guvernului nr. 60/2004, privind modificarea şi completarea Normelor 

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998, privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, modificată prin 

H.G. nr. 816/2005, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6 nr. 144/2005, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 123/2005, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 
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189/20.09.2005, precum şi pe cele Hotărârii Consiliului Local nr. 

1/26.01.2006; 

 łinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1263/18.10.2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 947/25.10.2005 şi 

Protocoalele nr. 64879, 64877 şi 64881 din 31.10.2005, de RepartiŃia 

nr. 33561/03.02.2006 şi cererea de nr. 38764/15.03.2006; 

 În temeiul ”art. 46”, alin. 1, ”art. 95”, alin. 2, lit. ”n” şi “art. 95” 

alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 ARTICOL UNIC: Se anulează repartiŃia cu nr. 

33561/03.02.2006 avându-l ca titular pe d-nul Ojog Anastasiu 

Alexandru. 

Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1/26.01.2006 privind 

aprobarea listelor de repartizare a locuinŃelor, din cadrul obiectivelor 

“Bloc N, Bloc J şi Bloc R”,  situate în Zona A, cartierul “Constantin 

Brâncuşi”, construite prin Programul de ConstrucŃii de locuinŃe pentru 

tineri, destinate închirierii, derulat prin AgenŃia NaŃională pentru 

LocuinŃe, astfel: solicitantul de pe poziŃia nr. 492 în lista cu ordinea de 

prioritate pentru structura garsonieră este scos din lista de repartizare 
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ca urmare a renunŃării la repartiŃie. În locul acestuia va fi inclusă 

persoana situată pe poziŃia din lista cu ordinea de prioritate pentru 

structura garsonieră la care s-a ajuns, la data prezentei. 

Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 1/26.01.2006 şi ale 

Anexelor 1, 2 şi 3 la aceasta rămân neschimbate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 116 

Data: 25.05.2006 
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ANEXA  1 la H.C.L. Sector 6 nr. 116/25.05.2006 

BLOCUL « N » - 47 garsoniere 

- 14 apartamente 2 camere 

Nr. 

aparta

ment 

Structura 

apartament 

Etaj Beneficiar Nr. cerere Componenta 

familiei 

beneficiarului 

1 2 camere Parter VLAD CLAUDIU 

GABRIEL 

52844/28.07.2004 Sot+sotie+copil 

2 2 camere Parter TUDORACHE 

DOINA IOANA 

37228/28.02.2005 Sot+sotie+copil 

3 Garsoniera Parter SCARLAT FLORIN 42264/15.04.2004 Singur 

4 Garsoniera Parter NEDELCU VIOREL 48666/13.06.2003 Sot+sotie 

5 Garsoniera Parter MAXIM EUGEN 61792/15.10.2003 Singur 

6 Garsoniera Parter MOCANU OANA 

CRISTINA 

62289/22.10.2003 Singura 

7 Garsoniera Parter DUMITRESCU 

CRISTINA ANA 

MARIA 

63779/05.11.2003 Singura 
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8 Garsoniera Parter ZEDAN RAMON 49875/25.06.2004 Singur 

9 Garsoniera Parter LUNGU IONELA 

PAULA 

34676/10.02.2004 Singura 

10 Garsoniera Parter ENE ELENA 49449/22.06.2004 Mama+Fiu 

11 Garsoniera Parter ANTONESCU 

LUCIA-ELENA 

59161/29.09.2004 Singura 

12 Garsoniera Parter BENGA GABRIELA 

LOREDANA 

51158/08.07.2004 Singura 

13 2 camere Parter BIHOIU MADALINA 

CORNELIA 

44554/04.05.2004 Mama+Fiu 

14 2 camere Parter PARASCHIV AUREL 

IONEL 

47209/26.05.2004 Sot+sotie+copil 

15 2 camere Etaj 1 ANTON MARIAN 58042/09.09.2003 Sot+sotie 

16 2 camere Etaj 1 MAVROCHEFALO 

EMANUELA NAOMI 

53434/03.08.2004 Sot+sotie 

17 Garsoniera Etaj 1 STROINY ANINA 

ELENA 

35832/16.02.2005 Singura 
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18 Garsoniera Etaj 1 STANCU MARIUS 

GEORGE 

38095/07.03.2005 Sot+sotie 

19 Garsoniera Etaj 1 SFIRLOAGA 

SEBASTIAN 

38324/09.03.2005 Singur 

20 Garsoniera Etaj 1 POPA MARIUS 49672/24.06.2003 Singur 

21 Garsoniera Etaj 1 POPA IULIAN IONUT 49674/24.06.2003 Sot+sotie 

22 Garsoniera Etaj 1 MALASA ROMULUS 

ALEXANDRU 

50404/01.07.2003 Singur 

23 Garsonier` Etaj 1 DRAGU TIBERIU 

DANIEL 

51031/08.07.2003 Singur 

24 Garsoniera Etaj 1 MARCU MARIANA 57587/02.10.2003 Singura 

25 Garsoniera Etaj 1 OANCEA CRISTINA 

MIHAELA ANGELA 

61670/15.10.2003 Singura 

26 Garsoniera Etaj 1 TANASE RAZVAN 

DORIN 

41308/06.04.2004 Singur 

27 2 camere Etaj 1 FEHER IULIANA 54540/12.08.2004 Sot+sotie+copil 

28 2 camere Etaj 1 RADUTA ALINA 

BEATRICE 

57660/14.09.2004 Sot+sotie 
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29 2 camere Etaj 2 JURCA STELIAN 

NICU 

52823/24.07.2003 Sot+sotie 

30 2 camere Etaj 2 TRASCA 

FLORENTINA 

59462/30.09.2004 Sot+sotie+copil 

31 Garsoniera Etaj 2 ZAHARIA DUMITRU 46467/19.05.2004 Singur 

32 Garsoniera Etaj 2 CONSTANTINESCU 

ADRIAN 

57334/10.09.2004 Singur 

33 Garsoniera Etaj 2 SOTAE NICOLETA 48201/10.06.2003 Singura 

34 Garsoniera Etaj 2 IORDACHE 

GEORGETA 

FLORENTINA 

30776/13.01.2004 Singura 

35 Garsoniera Etaj 2 ANDREI AURA 

ELISABETH 

41988/14.04.2004 Singura 

36 Garsoniera Etaj 2 RISTEA LIDIA 

LOREDANA 

55771/26.08.2004 Singura 

37 Garsoniera Etaj 2 BULIBASA NADIA 

MIHAELA 

49210/17.06.2004 Singura 
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38 Garsoniera Etaj 2 TERZI ANCA 

RAMONA 

35545/16.02.2005 Singura 

39 Garsoniera Etaj 2 PRUJOIU MARIA 

VIOLETA 

37144/28.02.2005 Singura 

40 Garsoniera Etaj 2 GHITA RAZVAN 

MIHAI 

37354/01.03.2005 Singur 

41 2 camere Etaj 2 GHEORGHE 

CLAUDIU FLORIN 

58503/22.09.2004 Sot+sotie 

42 2 camere Etaj 2 MATEI ANA MARIA 64167/11.11.2004 Sot+sotie 

43 Garsoniera Etaj 3 TURCU MIHAELA 40170/23.03.2005 Singura 

44 Garsoniera Etaj 3 GAVRILA  

(ADAMESCU ) 

IULIANA 

BRANDUSA 

49790/25.06.2003 Sot+sotie 

45 Garsoniera Etaj 3 GHEORGHIU 

MONICA 

50280/01.07.2003 Singura 

46 Garsoniera Etaj 3 NEACSU 

GHEORGHE 

51847/15.07.2003 Singur 
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47 Garsoniera Etaj 3 IORDACHE MIHNEA 60969/08.10.2003 Singur 

48 Garsoniera Etaj 3 HURUBEAN 

CRISTINA MIHAELA 

63326/30.10.2003 Singura 

49 Garsoniera Etaj 3 PODEA ELENA 

LOREDANA 

50144/29.06.2004 Singura 

50 Garsoniera Etaj 3 HORDUNA ELENA 53036/29.07.2004 Singura 

51 Garsoniera Etaj 3 DOBRE OANA 

ANDREEA 

64062/11.11.2004 Singura 

52 Garsoniera Etaj 3 NEACSU ANGELICA 

GABRIELA 

64474/15.11.2004 Singura 

53 2 camere Etaj 3 PITULICE OVIDIU 

LIVIU 

42850/15.04.2003 Sot+sotie 

54 2 camere Etaj 3 TACHE STELU|A 

IONELA 

50380/01.07.2003 Sot+sotie+copil 

55 Garsoniera Mansarda PETCU ANA MARIA 37441/01.03.2005 Singura 

56 Garsoniera Mansarda STANICA PAULA 40479/25.03.2005 Singura 

57 Garsoniera Mansarda MARCU ADRIAN 47492/27.05.2004 Singur 

58 Garsoniera Mansarda MOZAS BOGDAN 48324/10.06.2003 Singur 
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59 Garsoniera Mansarda TENCU MARIA 

NICOLETA 

52460/11.09.2003 Singura 

60 Garsoniera Mansarda LICULESCU 

ANISOARA SIMONA 

53398/03.08.2004 Singura 

61 Garsoniera Mansarda IVAN (OLAYA 

SANCHEZ) 

VALENTINA 

AURELIA 

45854/13.05.2004 Singura 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Stefan Novac 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea acordării sporului de salariu pentru condiŃii 

vătămătoare şi suprasolicitări nervoase, pentru angajaŃii 

Serviciului Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 

 

Având în vedere Raportul de Specialitate al Serviciului Public 

pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 şi Expunerea de Motive a 

Primarului Sectorului 6; 

În temeiul art. 8, din H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea 

personalului din unităŃile bugetare, cu modificările şi completările 

ulterioare; art. 29, alin. (2), din Legea nr. 188/1999 statutul 

funcŃionarilor publici, republicată; art. 1, 2 şi 3, din H.G. nr. 261/2001 

privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în 

condiŃii deosebite; 

Referatul nr. 13391/12.04.2006 al Ministerului Muncii, 

SolidarităŃii Sociale şi Familiei – InspecŃia Muncii – Inspectoratul 

Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti; Buletinul de Analiză 

privind obiectivizarea solicitărilor neuropsihice la personalul din 

Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale şi Normele Generale 

de ProtecŃie a Muncii/2002, anexele nr. 2 şi 3 ; 

În conformitate cu art. 46, alin. (1) şi art. 95, alin. (2), lit. „j”, din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, cu modificările 

ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea sporului de salariu în procent de 

10% lunar, din salariul de bază, pentru angajaŃii Serviciului Public 

pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6, ca urmare a expunerii riscului 

profesional de îmbolnăvire, datorat condiŃiilor vătămătoare şi 

suprasolicitării nervoase în care îşi desfăşoară activitatea. 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6 şi 

Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 117 

Data: 25.05.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea protocolului încheiat între D.G.A.S.P.C.–S 6 şi 

D.G.A.S.P.C.– S 1 în vederea acordării de servicii sociale 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sector 6 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul 

naŃional de asistenŃă socială, ale Legii nr. 17/2000 privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, ale O.U.G. nr. 102/1999 privind 

protecŃia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, 

aprobată cu modificările şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale O.G nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, modificată prin 

O.G. nr 86/2004; 

În baza H.C.L. S 6 nr. 72/2005 privind acordul Consiliului Local 

Sector 6 pentru a aproba plata sumelor datorate reprezentând 

cheltuielile ocazionate cu îngrijirea şi întreŃinerea persoanelor cu 

domiciliul în sectorul 6 şi instituŃionalizate în alte centre decât cele ale 

sectorului 6; 

În temeiul art. 46, alin. 2 şi art. 95 alin. (2) lit. “j” şi “n” din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă protocolul încheiat între D.G.A.S.P.C. S 6 şi  

D.G.A.S.P.C. S 1, ce are ca obiect alocarea sumelor necesare 

acordării de servicii de asistenŃă socială în centrele din cadrul 

D.G.A.S.P.C. S 1 pentru persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 

6.  

 Art. 2 Se aprobă anexele nr. I, II şi III privind categoriile de 

acte necesare în vederea instituŃionalizării persoanelor cu domiciliul 

în sectorul 6 în centrele din sectorul 1. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 118 

Data: 25.05.2006 
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                                                                                 Anexa nr. I 

                                                            la H.C.L. S 6 nr.118/25.05.2006                                                                                              

 

ACTE NECESARE 

pentru Centrele de Ingrijire si Asistenta 

 

1. cerere din partea solicitantului sau a reprezentantului legal 

(tutore, curator); 

2. certificate de incadrare intr-un grad de handicap eliberat de 

Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap – 

Sector 6; 

3. declaratia notariala a solicitantului din care sa reiasa ca 

solicitantul nu are copii sau intretinatori legali. Daca acestia 

exista, trebuie sa prezinte declaratie notariala cu motivele 

pentru care nu pot ingriji persoana varstnica si sa prezinte 

eventualele acte doveditoare (nu este permis in camin 

accesul persoanelor care au contract de vanzare – cumparare 

cu clauza de intretinere, decat in conditiile suportarii costului 

mediu lunar aprobat de catre Consiliul Local Sector 1 de catre 

apartinatori sau intretinatori); 

4. adeverinta de venit impozabil (act de stare materiala de la 

Circa Financiara); 

5. copie act de identitate; 

6. copie certificat nastere; 

7. copie certificat casatorie; 

8. copie hotarare divort sau certificat deces, dupa caz; 
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9. talon pensie recent, daca este pensionar; 

10. situatia locativa, dupa caz: 

- copia contractului casei proprietate personala; 

- copia contractului de vanzare – cumparare; 

- copie act donatie; 

- copie act mostenire; 

- copie act de inchiriere; 

11. ancheta sociala efectuata de DGASPC Sector 6; 

12. dosar cu sina. 

 

Dosarul cuprinzand actele sus mentionate se depune la 

Registratura DGASPC Sector 6, in Drumul Taberei nr. 18, sector 6, 

Bucuresti. 

 

La acestea se adauga in momentul internarii urmatoarele acte: 

 

13. adeverinta eliberata de INML cu privire la capacitatea de 

discernamant a persoanei in cauza in situatia in care echipa 

pluridisciplinara care efectueaza evaluarea socio – medicala 

are indoieli cu privire la starea de sanatate mintala a 

persoanei care solicita internarea. In cazul in care se declara 

ca persoana nu are discernamant, internarea se va face 

numai dupa punerea sub interdictie, daca are familie sau 

intretinatori legali, sau cu acordul autoritatii tutelare in cazul 

persoanelor singure; 
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14. certificat medical din care sa rezulte ca s-au efectuat analizele 

medicale: RBW, radiografie plamani, test SIDA (pentru 

persoanele cu varsta pana la 70 ani), coproparazitologic; 

15. adeverinta medicala care sa precizeze ca NU sufera de boli 

infecto – contagioase. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Stefan Novac
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Anexa nr. II 

                                                             la H.C.L. S  6 n118/25.05.2006 

ACTE  NECESARE 

pentru  Centru de Urgenta pentru Persoane fara Adapost 

1. cerere din partea solicitantului; 

2. ancheta sociala; 

3. copii acte (certificat nastere, certificat casatorie, act identitate, 

etc); 

4. acte medicale, dupa caz; 

5. angajament individual de respectare a ROF  al centrului; 

6. adeverinta de venit, dupa caz; 

Dosarul se intocmeste la DGASPC Sector 6 si cererea se 

aproba de catre Directorii Executivi ai DGASPC Sector 6 si  DGASPC 

Sector 1. 

Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala din cadrul 

DGASPC Sector 6 acorda consiliere socio – profesionala pentru 

persoanele adulte aflate in dificultate si confruntate cu riscul excluderii 

profesionale in scopul facilitarii accesului la un loc de munca. 

In situatia familiilor cu copii, Directia Protectia Copilului din 

cadrul DGASPC Sector 6 va nominaliza serviciul care va efectua 

ancheta sociala si va propune un plan de interventie pentru minori. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Stefan Novac 
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Anexa nr. III  

la H.C.L. S 6 nr. 118/25.05.2006  

 

ACTE NECESARE 

pentru Caminul de Persoane Varstnice 
 

1. cerere din partea solicitantului sau a reprezentantului legal 

(tutore, curator); 

2. declaratia notariala a solicitantului din care sa reiasa ca 

solicitantul nu are copii sau intretinatori legali. Daca acestia 

exista, trebuie sa prezinte declaratie notariala cu motivele 

pentru care nu pot ingriji persoana varstnica si sa prezinte 

eventualele acte doveditoare ( nu este permis in camin 

accesul persoanelor care au contract de vanzare – cumparare 

cu clauza de intretinere, decat in conditiile suportarii costului 

mediu lunar aprobat de catre Consiliul Local Sector 1 de catre 

apartinatori sau intretinatori); 

3. adeverinta de venit impozabil (act de stare materiala de la 

Circa Financiara); 

4. copie act de identitate; 

5. copie certificat nastere; 

6. copie certificat casatorie; 

7. copie hotarare divort sau certificat deces, dupa caz; 

8. talon pensie recent, daca este pensionar; 

9. situatia locativa, dupa caz: 

- copia contractului casei proprietate personala; 

- copia contractului de vanzare – cumparare; 

- copie act donatie; 

- copie act mostenire; 
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- copie act de inchiriere; 

10. ancheta sociala efectuata de DGASPC Sector 6; 

11. dosar cu sina. 

Dosarul cuprinzand actele mai sus mentionate se depune la 

Registratura DGASPC Sector 6, in Drumul Taberei nr. 18, sector 6 

Bucuresti. 

 

La acestea se adauga in momentul internarii urmatoarele acte: 

 

12. adeverinta eliberata de INML cu privire la capacitatea de 

discernamant a persoanei in cauza in situatia in care echipa 

pluridisciplinara care efectueaza evaluarea socio – medicala 

are indoieli cu privire la starea de sanatate mintala a 

persoanei care solicita internarea. In cazul in care se declara 

ca persoana nu are discernamant, internarea se va face 

numai dupa punerea sub interdictie, daca are familie sau 

intretinatori legali, sau cu acordul autoritatii tutelare in cazul 

persoanelor singure; 

13. certificat medical din care sa rezulte ca s-au efectuat analizele 

medicale: RBW, radiografie plamani, test SIDA (pentru 

persoanele cu varsta pana la 70 ani), coproparazitologic; 

14. adeverinta medicala care sa precizeze ca NU sufera de boli 

infecto – contagioase; 

15. recomandare medicala din care sa rezulte tipul de institutie 

care este indicat potrivit starii de sanatate. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Stefan Novac
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului de 

investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Popescu Eugen”, sector 6 

Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin(1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. ”i” precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

  Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Popescu 

Eugen”, sector 6, Bucureşti, aşa cum este prezentată în Studiu de 

Fezabilitate întocmit de S.C. MODI PROIECT S.R.L.  
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Art. 2  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din credite interne, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L.S. 6, nr. 49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 119 

Data: 25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice a obiectivului 

de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Burla Vasile, Sector 6, 

Bucureşti” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin.(1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 

2006; 

 În temeiul prevederilor art. 95 lit. „i” precum şi art. 46 alin. 2  

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Burla Vasile, 
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Sector 6, Bucureşti”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C. PRO CONS XXI S.R.L. 

 

 Art. 2  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1 se face din credite interne, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 49/2006. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 120 

Data: 25.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului de 

investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada MunŃii Gurghiului”, 

sector 6 Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin.(1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit.”i” precum şi art. 46 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică  locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

  Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada MunŃii 

Gurghiului”, sector 6, Bucureşti, aşa cum este prezentată în Studiu de 

Fezabilitate întocmit de S.C. PRO CONS XXI S.R.L.  
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Art. 2 FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la art.1, se face din credite interne, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6, nr. 49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 121 

Data: 25.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului de 

investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Alexandru Borneanu” 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;   

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin.(1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale, H.C.L.S. 6 nr. 49/2006 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2006; 

 În temeiul prevederilor art. 95 lit. „i” precum şi art. 46 alin. 2  

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Strada Alexandru 

Borneanu”, aşa cum este prezentată în Studiul de fezabilitate întocmit 

de S.C Acolada Construct S.R.L. 
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 Art. 2  FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 se 

face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 49/2006.    

        

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 122 

Data: 25.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului de 

investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Băbeşti” 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii  

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin.(1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale, H.C.L.S. 6 nr. 49/2006 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2006; 

 În temeiul prevederilor art. 95 lit. „i” precum şi art. 46 alin. 2  

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Strada Băbeşti”, aşa 

cum este prezentată în Studiul de fezabilitate întocmit de S.C Acolada 

Construct S.R.L. 
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 Art. 2  FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 se 

face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 49/2006 

.           

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 123 

Data: 25.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului de 

investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Valea Argovei” 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin.(1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale, H.C.L.S. 6 nr. 49/2006 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2006; 

 În temeiul prevederilor art. 95 lit. „i” precum şi art. 46 alin. 2  

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Strada Valea 

Argovei”, aşa cum este prezentată în Studiul de fezabilitate întocmit 

de S.C Acolada Construct S.R.L. 
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 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 se 

face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 49/2006. 

           

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 124 

Data: 25.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului de 

investiŃii: “Reabilitare sistem rutier AlbiŃei - tronson 1” 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin.(1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale, H.C.L.S. 6 nr. 49/2006 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2006; 

 În temeiul prevederilor art. 95 lit. „i”, precum şi art. 46 alin. 2  

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Strada AlbiŃei - 

tronson 1”, aşa cum este prezentată în Studiul de fezabilitate întocmit 

de S.C Acolada Construct S.R.L. 
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 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 se 

face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform listelor 

de investiii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S.6 nr. 49/2006. 

           

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 125 

Data: 25.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice a obiectivului 

de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Iacobescu Alexandru” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin.(1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L.S. 6 nr. 49/2006 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2006; 

 În temeiul prevederilor art. 95 lit. „i” precum şi art. 46 alin. 2  

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Iacobescu 

Alexandru”, aşa cum este prezentată în Studiul de Fezabilitate 

întocmit de S.C Proiect CF Bucureşti S.R.L. 
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 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii, prevăzut la Art. 1 se 

face din surse proprii al Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 49/2006. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 126 

Data: 25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului de 

investiŃii “Reabilitare sistem rutier, strada Vârnav Scarlat”, sector 6 

Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul 

sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin (1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. Sector 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i”, precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Vârnav 

Scarlat”, sector 6, Bucureşti, aşa cum este prezentată în Studiu de 

Fezabilitate întocmit de S.C. PROCONSULTING & MANAGEMENT 

GRUP S.R.L.  
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Art. 2 FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din credite interne, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6, nr. 49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

 Nr.: 127 

Data: 25.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice a obiectivului 

de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Pleşu, Sector 6, 

Bucureşti” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin.(1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. S. 6 nr. 

49/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 

2006; 

 În temeiul prevederilor art. 95 lit. „i” precum şi art. 46 alin. 2  

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Burla Vasile, 
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Sector 6, Bucureşti”, aşa cum este prezentată în Studiul de 

Fezabilitate întocmit de S.C.  Proex Construct S.R.L. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii, prevăzut la Art. 1 se 

face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 49/2006. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 128 

Data: 25.05.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice a obiectivului 

de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Granitului, Sector 6, 

Bucureşti” 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin.(1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L.S. 6 nr. 49/2006 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2006; 

 În temeiul prevederilor art. 95 lit. „i” precum şi art. 46 alin. 2  

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Granitului, 

Sector 6, Bucureşti”, aşa cum este prezentată în Studiul de 
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Fezabilitate întocmit de S.C. PROCONSULTING & MANAGEMENT 

GRUP S.R.L. 

 

 Art. 2  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1 se face din credite interne, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. S. 6 nr. 49/2006. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 129 

Data: 25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului de 

investiŃii “Reabilitare sistem rutier, strada CreŃescu Ion”, sector 6 

Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin (1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. Sector 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i”, precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada CreŃescu Ion”, 

sector 6, Bucureşti, aşa cum este prezentată în Studiu de Fezabilitate 

întocmit de S.C. PROCONSULTING & MANAGEMENT GRUP 

S.R.L.  
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Art. 2 FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din credite interne, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6, nr. 49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 130 

Data: 25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică a obiectivului de 

investiŃii “Reabilitare sistem rutier, strada Roşia Montană”, sector 6 

Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin (1) din O.U.G. nr. 

45/2003 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. Sector 6, nr. 

49/2006, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2006; 

În temeiul prevederilor art. 95 lit. “i”, precum şi art. 46 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier strada Roşia 

Montană”, sector 6, Bucureşti, aşa cum este prezentată în Studiu de 

Fezabilitate întocmit de S.C. PROCONSULTING & MANAGEMENT 

GRUP S.R.L.  
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Art. 2 FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din credite interne, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6, nr. 49/2006. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, DirecŃia 

InvestiŃii şi DirecŃia Economică şi Administrativă vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 131 

Data: 25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Piatra Roşie 

nr. 4”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de  

153 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6  şi Raportul de specialitate al DirecŃiei tehnice de urbanism şi 

amenajarea teritoriului,  prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu-: “Str. Piatra Roşie  nr. 4”, sector 6; 

Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică Urbanism a sectorului 6 nr. 36523/3/17; 

20/03/2006 ; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al sectorului 6 nr.  345/26.04.2006; 

łinând seama de prevederile : 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr.1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 

municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin.(2) litera i, combinat cu art. 

46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “Str. Piatra 

Roşie nr. 4”, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 153 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

Art. 2  Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la  construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 132 

Data: 25.05.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “str. DâmboviŃa  nr. 

21A, sectorul 6”pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 

915,9 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu: “str. DâmboviŃa  nr. 21A sector 6”; 

 Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 37801/3/3; 

20.03.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/348/26.04.2006; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

DâmboviŃa  nr. 21A, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 
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teren în suprafaŃă de 915,9 m.p. proprietate particulară persoană 

fizică. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 133  

Data: 25.05.20006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“str. Cernişoara nr. 

127, sectorul 6” pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 

180 m.p.,proprietate particulară persoană fizică 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu: “str. Cernişoara  nr. 127, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 30963/3/14; 

20.03.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/347/26.04.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

Cernişoara  nr. 127, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 180 m.p. proprietate particulară persoană fizică. 
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Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 134  

Data: 25.05.20006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. MuniŃiei nr. 5, 

sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 182 

m.p.,proprietate particulară persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6  şi Raportul de specialitate al DirecŃiei tehnice de Urbanism şi 

amenajarea teritoriului,  prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str.MuniŃiei  nr. 5”, sector 6; 

Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 69767/3/22; 

20/03/2006 ; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al sectorului 6 nr. 346/26.04.2006; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

În temeiul prevederilor art. 95 alin.(2) litera “i“, combinat cu art. 46 

alin. (2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –“ Str.MuniŃiei  

nr. 5”, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă  pe un teren în suprafaŃă 

de 182 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 
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Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la  construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 135 

Data :25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (Planşă 

modificatoare) - “Str. Fumureni nr. 29”, sector 6 pentru construire 

locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 600 m.p. 

proprietate particulară persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6  şi Raportul de specialitate al DirecŃiei tehnice de Urbanism şi 

amenajarea teritoriului,  prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu (Planşă modificatoare): “Str. Fumureni nr. 29”, 

sector 6; 

Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 34834/3/9; 

20/03/2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 342/26.04.2006; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

În temeiul prevederilor art. 95 alin.(2) litera “i“, combinat cu 

art. 46 alin. (2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (Planşă 

modificatoare) - “Str. Fumureni nr. 29”, sectorul 6”, pentru construire 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 600 m.p., proprietate particular[ 

persoană fizică. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumenŃiile de urbanism aprobate anterior devin nule 

de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 136 

Data:25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Floarea 

Galbenă nr. 13”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de  500 m.p.,proprietate particulară persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei tehnice de urbanism şi 

amenajarea teritoriului,  prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Intrarea Floarea Galbenă nr. 13”, sector 6; 

Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 39236/3/1; 

20/03/2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al sectorului 6 nr. 341/26.04.2006; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

În temeiul prevederilor art. 95 alin.(2) litera “i“, combinat cu 

art. 46 alin. (2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “Intrarea 

Floarea Galbenă nr 13”, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă , pe un 

teren în suprafaŃă de 500 m.p. proprietate particulară persoană fizică. 
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Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 137 

Data:25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“B-dul Ghencea  nr. 

83, sectorul 6”pentru construire ansamblu rezidenŃial de servicii, pe 

un teren în suprafaŃă de 132399,23 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu: “B-dul Ghencea  nr. 83, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 30963/3/14; 

20.03.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/347/26.04.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “B-dul 

Ghencea  nr. 83, sectorul 6”, pentru construire ansamblu rezidenŃial 

de servicii, pe un teren în suprafaŃă de 132399,23 m.p. proprietate 

particulară persoană fizică. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

       

Nr.: 138  

Data:25.05.20006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“str. Porumbacu nr. 

48, sectorul 6”pentru construire locuinŃă, birouri, comerŃ, pe un teren 

în suprafaŃă de 530,91 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

   

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu: “str. Porumbacu nr. 48, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

55532/2/6/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/218/15.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

Porumbacu nr. 48, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, birouri, 

comerŃ, pe un teren în suprafaŃă de 530,91 m.p. proprietate privată 

persoane fizice. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

       

Nr.: 139 

Data:25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Şosea VirtuŃii  nr. 

54, sectorul 6”pentru construire birouri şi parcare, pe un teren în 

suprafaŃă de 4011,2 m.p.proprietate particulară persoană 

fizică/juridică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi Referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu : “Şosea VirtuŃii  nr. 54, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică de Urbanism  a sectorului 6 nr. 31756/1/23/ 

23.01.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a  Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/105/08.02.2006;        

łinând seama de prevederile : 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotarârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

- PUZ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB 

nr.213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin.(2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “Şosea VirtuŃii  

nr. 54, sectorul 6”, pentru construire birouri şi parcare, pe un teren în 
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suprafaŃă de 4011,2 m.p., proprietate particulară persoană 

fizică/juridică. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

  

Nr.: 140  

Data:25.05.2006



 434 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“bd. Uverturii nr. 

222-224, sectorul 6”pentru construire locuinŃe colective, comerŃ şi 

servicii, pe un teren în suprafaŃă de 8800 m.p., 

proprietate particulară persoană juridică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi Referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu : “bd. Uverturii nr. 222-224, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică de Urbanism  a sectorului 6 nr. 

65659/14/2/12.12.2005; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a  Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/19/11.01.2006;        

łinând seama de prevederile : 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotarârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

- PUZ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin.(2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “bd. Uverturii 

nr. 222-224, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe colective, comerŃ  
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şi servicii, pe un teren în suprafaŃă de 8800 mp., proprietate 

particulară persoană juridică. 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 141 

Data:25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“bd. Uverturii nr. 

202-208, sectorul 6”pentru construire locuinŃe colective, comerŃ şi 

servicii, pe un teren în suprafaŃă de 10.000 m.p.,proprietate privată 

persoană juridică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi Referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu : “bd. Uverturii nr. 202-208, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică de Urbanism  a sectorului 6 nr. 

65658/14/1/12.12.2005; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a  

Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/9/11.01.2006;        

łinând seama de prevederile : 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului  ministrului transporturilor, constructiilor şi turismului 

nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei 

nr.1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotarârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin.(2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “bd. Uverturii 

nr. 202-208, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe colective, comerŃ 

şi servicii, pe un teren în suprafaŃă de 10.000 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 
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Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 142  

Data:25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“str. Prelungirea  

Ghencea nr. 94, sectorul 6”pentru extindere şi supraetajare şi nou 

corp birouri/depozit, pe un teren în suprafaŃă de 9197,38 m.p., 

proprietate particulară persoană juridică 

   

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu: “str. Prelungirea  Ghencea nr. 94, sectorul 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

41081/4/15/20.04.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/400/10.05.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 



 441 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotarârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – –“str. 

Prelungirea  Ghencea nr. 94, sectorul 6”, pentru extindere şi 

supraetajare şi nou corp birouri/depozit, pe un teren în suprafaŃă de 

9197,38 m.p., proprietate particulară persoană juridică; 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 143  

Data:25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“bd. Timişoara nr. 

73-75, sectorul 6” pentru construire spaŃiu comercial,  pe un teren 

în suprafaŃă de 100 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi Referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu: “bd. Timişoara nr. 73-75, sector 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism  a sectorului 6 nr. 

65473/13/29/21.11.2005; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a  

Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/10/11.01.2006;        

łinând seama de prevederile : 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului in 

municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

      În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46 alin. (2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “bd. Timişoara 

nr. 73-75, sectorul 6”, pentru construire spaŃiu comercial, pe un teren 

în suprafaŃă de 100 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti. 
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Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 144 

Data:25.06.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“str. Ernest Juvara 

nr. 3 - 7, sectorul 6” pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 1148,02 m.p., proprietate privată persoană juridică, 

domeniul privat al municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu: “str. Ernest Juvara nr. 3 - 7, sectorul 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

43621/4/7/20.03.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/403/10.05.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. Ernest 

Juvara nr. 3 - 7, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 1148,02 m.p., proprietate privată persoană juridică, 

domeniul privat al municipiului Bucureşti; 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 145  

Data:25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“str. Constantin 

Ghercu nr. 38 - 40, sectorul 6” pentru construire complex studenŃesc, 

pe un teren în suprafaŃă de 1870,77 m.p., proprietate privată 

persoană juridică, domeniul privat al municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 

6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu: “str. Constantin Ghercu nr. 38 - 40, sectorul 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

43417/5/1/08.05.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al sectorului 6  nr. ST/401/10.05.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “str. 

Constantin Ghercu nr. 38 - 40, sectorul 6”, pentru construire complex 

studenŃesc, pe un teren în suprafaŃă de 1870,77 m.p., proprietate 

privată persoană juridică, domeniul privat al municipiului Bucureşti; 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 146  

Data:25.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –“Bd. Prelungirea  

Ghencea nr. 43, sectorul 6”, pentru construire birouri, showroom şi 

servicii, pe un teren în suprafaŃă de 2025,01 m.p., domeniul privat 

al municipiului Bucureşti, concesionat cu Contractul de concesiune 

nr. 67/27.08.2001, încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti şi 

SC MATDUM `98 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6 şi referatul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: “Bd. Prelungirea  

Ghencea nr. 43, sectorul 6”; 

  Văzând avizele obŃinute de la: 

- Comisia Tehnică de Urbanism a sectorului 6 nr. 

70511/2/8/13.02.2006; 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6  nr. 

ST/224/15.03.2006;        

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti;  

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism republicată; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. - ”Coordonator – sector 6”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) litera “i“, combinat cu 

art. 46(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – “Bd. 

Prelungirea  Ghencea nr. 43, sectorul 6”, pentru construire birouri, 

showroom şi servicii, pe un teren în suprafaŃă de 2025,01 m.p., 

domeniul privat al municipiului Bucureşti, concesionat cu 
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Contractul de concesiune nr. 67/27.08.2001, încheiat între 

Primăria Municipiului Bucureşti şi SC MATDUM `98; 

 

Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior devin 

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

În temeiul art. 85, alin.1, lit. 

“c” din Legea nr. 215/2001 

CONTRASEMNEAZA 

pentru legalitate 

SECRETAR, 

Ştefan Novac Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 147 

Data: 25.05.2006 
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