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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea, fără licitaŃie publică, a unui teren aparŃinând 

domeniului privat al municipiului Bucureşti, situat  adiacent 

imobilului din Str. Vespasian nr. 49A, sector 1, în suprafaŃă de 33 

mp, pentru extinderea unei clădiri cu destinaŃie de locuinŃă 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al municipiului Bucureşti şi Raportul DirecŃiei de AchiziŃii, 

Concesionări şi Contracte şi DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului; 

 Văzând raportul Comisiei Patrimoniu şi avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 15(e) din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii;  

 În temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “c”,  art. 38 (5) lit. “b”, 

art. 46(21) şi art. 125 (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, modificată şi completată prin Legea 

nr. 286/2006; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă concesionarea către domnii Rusănescu 

Dumitru şi NuŃa a terenului aparŃinând domeniului privat al 

municipiului Bucureşti, în suprafaŃă de 33 mp,  situat adiacent 

imobilului din Str. Vespasian nr. 49A, sector 1, în vederea 

extinderii unei construcŃii cu destinaŃia de locuinŃă. 

 Terenul se identifică conform planului anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2  Durata concesionării este de 49 de ani. 

 

 Art. 3 RedevenŃa anuală a concesiunii se va stabili la data 

perfectării contractului, în baza metodologiei aprobate prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 211/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 Art. 4  Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin 

DirecŃia de AchiziŃii, Concesionări şi Contracte va încheia 

contractul de concesiune, iar DirecŃia Venituri va răspunde de 
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încasarea redevenŃei. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 1/18.01.2007 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 244/2002  

referitoare la trecerea în administrarea Consiliului local  

al sectorului 4 a terenului în suprafaŃă de 71.220 mp.,  

situat în Şos. OlteniŃei nr. 219, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei de InvestiŃii; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Patrimoniu şi avizul 

Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 În temeiul art.38 alin.2 lit. « c », alin.5 lit. « a » şi art.46 

alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

modificată şi completată prin Legea nr.286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Hotărârea C.G.M.B. nr. 244/2002 referitoare la 

trecerea în administrarea Consiliului local al sectorului 4 a terenului 

în suprafaŃă de 71.220 mp., situat în Şos. OlteniŃei nr. 219, sector 

4, se abrogă. 
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 Art. 2 DestinaŃia terenului  rămas în suprafaŃă de 58.527 

m.p., va fi utilizată pentru realizarea de locuinŃe, în conformitate cu 

Legea nr.114/1996, modificată şi completată.  

 

 Art. 3 FinanŃarea construcŃiei de locuinŃe pe terenul prevăzut 

la art. 2 va fi asigurată din fonduri de la bugetul local sau din 

fonduri de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la  îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 2/18.01.2007 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

aferenŃi studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului 

situat în  Str. Maria Rosetti nr. 55, sector 2 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei InvestiŃii;  

 Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, FinanŃe şi 

avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art.38 alin.(2) lit. »b », alin.(4)  lit. »d » şi art. 46 

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

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1  Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în Str. 

Maria Rosetti nr. 55, sector 2, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2  FinanŃarea obiectivului de investiŃie se va realiza din 

fonduri alocate de la bugetul de stat. 



13 

 

 Art. 3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 178/2003 se abrogă. 

 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

  

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 3/18.01.2007  
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Anexa 1 la HCGMB nr. 3/2007 

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici  

ai obiectivului de investiŃii: Consolidare imobil str. Maria Rosetti  

nr. 55, sector 2, Bucureşti 

 

- Ordonator principal de credite: M.L.P.T.L. 

- Investitor: P.M.B 

- Beneficiar: P:M.B. şi AsociaŃia de proprietari din str. Maria Rosetti 

nr. 55, sector 2 – Bucureşti 

- Proiectant: S.C. „I.P.C.T.” S.A. – Bucureşti 

- Indicatorii tehnico-economici: 

2006 

1 € = 3,6771 lei la nivel 01 septembrie 

 Valori conform Deviz General proiect 

consolidare fază: SF (inclusiv TVA) 

TOTAL 

100% 

LocuinŃe 

proprietate 

particulară 

96.48% 

LocuinŃe 

proprietate 

stat  

3.52% 

5.1 Valoarea totală a 

investiŃiei/C+M 

                                           LEI 

 

 

1.919.920,40 

 

 

1.803.289,73 

 

 

65.791,67 

                                           LEI 1.470.613,20 1.381.276,86 50.394,84 

                                            € 508.303 490.410 17.893 

                                            € 389.348 375.643 13.705 
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5.2 CapacităŃi de consolidat 

1. SuparafaŃă construit desfăşurată 

(mp) 

 

 

1.146,38 

 

 

1.106,43 

 

 

39,95 

2. Apartamente                        (nr.) 19 18 1 

5.3 Durata de realizare a investiŃiei 

(consolidare) 

luni calendaristice 

 

36 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării Municipiului Bucureşti cu JudeŃul Ilfov 

în vederea realizării în comun a unor proiecte finanŃate  

din fonduri structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Transporturi, Drumuri Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei de Transporturi şi Infrastructură 

Urbană şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 38 (2) lit. e, (7) lit. c şi art. 46(2) din Legea  

215/2001 privind administraŃia publică locală modificată şi 

completată prin Legea 286/2006. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă cooperarea Municipiului Bucureşti cu 

JudeŃul Ilfov în vederea realizării în comun a unor proiecte 

finanŃate din fonduri structurale şi de coeziune ale Uniunii 

Europene. 
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 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să negocieze şi să semneze contractele de cooperare. 

 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 4/18.01.2007 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 300/2006  

privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale  

în municipiul Bucureşti, pentru anul 2007 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Venituri; 

 Văzând raportul Comisiei Economice Buget FinanŃe şi avizul 

Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 287, art. 288 şi art. 292 

alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1861/2006 

pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 144/2004; 

 In temeiul art. 38 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit. "c", art. 46 alin.(2) 

şi art. 99 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se înlocuieşte Anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

300/2006 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 

municipiul Bucureşti, pentru anul 2007 cu anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.300/2006 

privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 

municipiul Bucureşti, pentru anul 2007 îşi menŃin valabilitatea. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor Sectoarelor 

1-6 şi instituŃiilor subordonate C.G.M.B. şi se aduce la cunoştinŃa 

publică şi la îndeplinire conform legii. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 5/18.01.2007 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare-Modernizare  

reŃele termice primare Gara de Nord - Flora. Splai-Gara de Nord-

Duca-Polizu-B-dul N. Titulescu, cămin CN5 – cămin C20” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi  raportul DirecŃiei UtilităŃi Publice; 

 Văzând  raportul Comisiei UtilităŃi Publice şi avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul  Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ; 

 În temeiul art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu art. 38(2) lit.”b”, (4) lit. ,,d ” şi art. 46 (2) lit. 

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

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

obiectivul de investiŃii „Reabilitare - Modernizare reŃele termice 

primare Gara de Nord - Flora. Splai - Gara de Nord – Duca – 

Polizu - B-dul N. Titulescu, cămin CN5 – cămin C20”, ai cărui 
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indicatori tehnico-economici sunt prezentaŃi în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii se face din alocaŃii 

bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 6/18.01.2007 
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Anexa la HCGMB nr. 6/18.01.2007 

 

Obiectivul de investiŃii :REABILITARE MODERNIZARE REłELE TERMICE PRIMARE GARA DE 

NORD – FLORA. Splai – Gara de Nord – Duca – Polizu – B.dul N. Titulescu, cămin CN5 - cămin C20 

 

Nr. 

crt 

Indicator U.M. SituaŃia 

existentă 

SituaŃia 

proiectată 

 A. Varianta statică    

1 Valoarea totală, din care  

C+M 

RON 

RON 

 24.184.200 

21.325.233 

2 CapacităŃi 

Debit transportat 

Lungime tronson 

 

Gcal/h 

m 

 

72,64 

2400 

 

72,64 

2550 

3 Durata de realizare a lucrărilor luni  18 

4 Venituri anuale din activitatea de 

transport şi distribuŃie 

 

RON 62.560.409 62.560.409 
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5 Costuri anuale din activitatea de 

transport şi distribuŃie a energiei 

termice 

RON 61.643.773 60.744.765 

6 Volum anual de energie termică Gcal/an 352.553,32 352.552,32 

7 Costul energiei termice RON/Gcal 174,85 172,30 

8 Profit net anual RON 769,974 1.525.141 

9 Rata profitului % 1,25 2,51 

10 Termenul de recuperare a 

investiŃiei  

ani  26,91 

 B. Varianta dinamică    

1 Rata de actualizare %  8 

2 VNA (Venitul net actualizat) pe 

durata eficientă de funcŃionare 

RON/30 ani  15.103.759 

3 Raportul venituri totale 

actualizate/Cheltuieli totale 

actualizate 

  1.02 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii „Reabilitare-Modernizare reŃele termice 

primare Banu Manta-Calea Plevnei-Giuleşti-Pod Grand-CET Griro. 

CET Griro-Constructorilor, cămin CG1 – cămin CI3” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al municipiului Bucureşti şi  raportul DirecŃiei UtilităŃi Publice; 

 Văzând  raportul Comisiei UtilităŃi Publice şi avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul  Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ; 

 În temeiul art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu art. 38(2) lit.”b”, (4) lit. ,,d” şi art. 46 (2) lit. 

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

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

obiectivul de investiŃii „Reabilitare-Modernizare reŃele termice 

primare Banu Manta-Calea Plevnei-Giuleşti-Pod Grand-CET Griro. 

CET Griro-Constructorilor, cămin CG1 – cămin CI3”, ai cărui 
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indicatori tehnico-economici sunt prezentaŃi în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii se face din alocaŃii 

bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 7/18.01.2007 
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Anexa la HCGMB nr. 7/18.01.2007 

 

Obiectivul de investiŃii :REABILITARE MODERNIZARE REłELE TERMICE PRIMARE BANU MANTA 

– CALEA PLEVNEI – GIULEŞTI – POD GRANT – CET GRIRO 

CET Griro – Cosntructorilor, cămin CG1 – cămin C13 

 

Nr. 

crt 

Indicator U.M. SituaŃia 

existentă 

SituaŃia 

proiectată 

 A. Varianta statică    

1 Valoarea totală, din care  

C+M 

RON 

RON 

 10.020.283 

8.925.216 

2 CapacităŃi 

Debit transportat 

Lungime tronson 

 

Gcal/h 

m 

8,51 iarna 

3 vara 

1410 

37 iarna 

10,22 vara 

1602 

3 Durata de realizare a lucrărilor luni  12 
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4 Venituri anuale din activitatea de 

transport şi distribuŃie 

RON 9.297.162 38.414.164 

5 Costuri anuale din activitatea de 

transport şi distribuŃie a energiei 

termice 

RON 9.168.282 37.543.721 

6 Volum anual de energie termică 

transportată 

Gcal/an 49.569 204.810 

7 Costul energiei termice RON/Gcal 184,96 183,31 

8 Profit net anual RON 108.259 731.172 

9 Rata profitului % 1,18 1,95 

10 Termenul de recuperare a 

investiŃiei  

ani  13,52 

 B. Varianta dinamică    

1 Rata de actualizare %  8 

2 VNA (Venitul net actualizat) pe RON/30 ani  7.554.363 
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durata eficientă de funcŃionare 

3 Raportul venituri totale 

actualizate/Cheltuieli totale 

actualizate 

  1.02 



29 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 

 pentru obiectivul de investiŃii „Modernizarea Magistralei  

de termoficare II Vest pe tronsonul cuprins între lirele U1 şi U3” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi  raportul DirecŃiei UtilităŃi Publice; 

 Văzând  raportul Comisiei UtilităŃi Publice şi avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul  Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ; 

 În temeiul art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu art. 38(2) lit.”b”, (4) lit. ,,d” şi art.46 (2) lit. 

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

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

obiectivul de investiŃii „Modernizarea Magistralei de termoficare II 

Vest pe tronsonul cuprins între lirele U1 şi U3”, ai cărui indicatori 

tehnico-economici sunt prezentaŃi în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii se face din alocaŃii 

bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 8/18.01.2007 
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Anexa la HCGMB nr. 8/18.01.2007 

 

Obiectivul de investiŃii: Modernizarea magistralei de termoficare II 

Vest pe tronsonul cuprins între lirele U1 şi U3 

 

Valoarea totală de investiŃie 

(inclusiv TVA): 

1.066.992 lei (306.485 Euro) 

Din care C+M 928.770 lei (266.780 Euro) 

(Curs Euro de 3,4814 

RON/Euro la data de 

28.02.2006) 

 

Durata de realizare a 

lucrărilor 

3 luni 

Venitul net actualizat 283,421 mii Euro 

Rata internă de rentabilitate 32,34% 

Indicele de profabilitate 2,23  

Durata de recuperare a 

investiŃiei 

4 ani 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

şi a indicatorilor tehnico-economici aferenŃi proiectului 

“Modernizare şi supralărgire B-dul ExpoziŃiei” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti precum şi raportul DirecŃiei Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructură 

Urbană şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu art. 40(1) al OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 

45/2003, privind finanŃele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 38(2) lit. b, (4) lit. d şi art. 46(2) din Legea  nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, modificată şi 

completată prin Legea 286/2006 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru  

obiectivul de investiŃii” Modernizare şi supralărgire B-dul 

ExpoziŃiei”, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prezentaŃi în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 FinanŃarea proiectului se va asigura din bugetul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 9/18.01.2007   



34 

 

Anexa la HCGMB nr. 9/18.01.2007 

 

Indicatori tehnico-economici  

ai proiectului  

“MODERNIZARE ŞI SUPRALĂRGIRE B-DUL EXPOZIłIEI” 

 

1. VALOAREA 

TOTALĂ (inclusiv 

TVA) 

- 104.800.129 RON 

- 30.267.185 Euro 

 

Din care:   

Lucrări construcŃii 

montaj 

- 77.025.524 RON 

- 22.245.639 Euro 

 

În preŃuri 29.11.2006 (curs valutar 3.4625 Ron/Euro) 

   

2. EŞALONAREA 

INVESTIłIEI  

  

- ANUL I  -104.800.129 RON -30.267.185 Euro 

Din care C+M -77.025.524 RON -22.245.639 Euro 

   

3. CAPACITĂłI   

Lucrări de drum   

Lungime totală traseu 

B.dul ExpoziŃiei  

1.200 m  

Ranforsare sistem 

rutier 

16.280 mp  

Sistem rutier nou 12.296 mp  



35 

 

Trotuar nou 2.860 mp  

   

Lucrări de tramvai   

Calea de rulare 2,87 km cale simplă  

Peroane 4 buc.  

ReŃea de contact 3,161 km cale 

simplă 

 

   

4.DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI: 12 luni 



36 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local  

”Străpungere Str. 1 Mai (fosta Compozitorilor)” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi Raportul DirecŃiei Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructură 

Urbană şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul 

Consiliului General al  Municipiului Bucureşti ; 

 În baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 modificată şi 

completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 194/2004, a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 151/2006 şi a DispoziŃiei Primarului General nr. 

730/2006; 

 În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi ale art. 22 

din H.G.R.nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind 

procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării 

prealabile în vederea declarării utilităŃii publice pentru lucrări de 

interes naŃional sau de interes local;  

 În temeiul prevederilor art. 38 alin.1 şi art. 46 alin.(2¹) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală modificată 

şi completată prin Legea nr. 286/2006, 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se declară de utilitate publică lucrarea de interes  

local, „Străpungere Str. 1 Mai (fosta Compozitorilor)” sector 6, în 

conformitate cu procesul verbal pentru consemnarea cercetării 

prealabile prezentat în anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Expropriatorul este Municipiul Bucureşti. 

 

 Art. 3 Prezentul act de declarare a utilităŃii publice va fi adus 

la cunoştinŃa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, Primăriei Sectorului 6 şi prin publicitate în presa locală; 

 

 Art. 4 DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei, DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală, DirecŃia Juridic Contencios şi LegislaŃie, DirecŃia 

Financiar şi Contabilitate, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia  AchiziŃii, 

Concesionări şi Contracte vor întocmi planurile şi lista cuprinzând 

proprietarii terenurilor şi construcŃiilor ce se vor expropria precum 

şi a ofertelor de despăgubire pentru aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 10/18.01.2007 
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PROCES VERBAL 

pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în vederea 

declarării utilităŃii publice de interes local ,;Străpungere str. 1 Mai – 

sector 6. 

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 

declarării utilităŃii publice, numită prin DispoziŃia Primarului General 

nr. 730/09.05.2006 –Anexa I întrunită în şedinŃa legal constituită la 

sediul Primăriei Municipiului Bucureşti în data de 12 decembrie 

2006. 

Din numărul total de 5 (cinci) membri, au fost prezenŃi: 

5 (cinci) 

Comisia s-a întrunit în şedinŃa legal constituită la 

următoarele date: 

12/dec .2006 

Comisia a efectuat cercetarea la faŃa locului la data de: 

nu este cazul 

REZULTATUL CERCETĂRII PREALABILE 

a)Elementele care justifică interesul local: - se realizează legătura 

dintre cartierul Drumul Taberei şi Drumul Sării prin închiderea 

buclei în concordanŃă cu proiectul urban iniŃial, prin simplificarea 

sistemului de transport cu redistribuirea fluxurilor de circulaŃie, 

b)Avantajele economico sociale, ecologice sau de orice altă natură 

care susŃin necesitatea lucrării: redistribuirea fluxurilor de circulaŃie 

şi reducerea distanŃei în relaŃia zonală şi municipală, conducând la 

reducerea consumului de carburanŃi, implicit a poluării mediului cu 

gaze de eşapament, în acord cu normele UE, şi cu obiectivele de 

dezvoltare ale municipiului enunŃate în PUG. 
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c)Motivele pentru care lucrarea nu poate fi realizată pe alte căi 

decât prin expropriere: diminuarea costurilor de execuŃie, traseele 

arterelor care prin completare transferă circulaŃia între str. Sibiu şi 

Drumul Sării, este studiat în varianta minimală. 

d)Lucrarea se înscrie în documentaŃia P.U:G. –municipiul 

Bucureşti, secŃiunea de reŃele edilitare şi utilităŃi aprobat  prin 

H.C.G.M.B: 269/2000 şi în PUZ Coordonator;;Sector 6;; aprobat 

prin HCGMB 273/2005. 

Comisia constată că sunt întrunite condiŃiile cerute de 

Legea nr. 33/1994, se propune Consiliului General al Municipilui 

Bucureşti ca lucrarea :Străpungere str. 1 Mai (fostă Compozitorilor) 

să fie declarată de utilitate publică de interes local,având ca 

expropriator: Primăria Municipiului Bucureşti prin DirecŃia 

Transporturi Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei. 

Rezultatul cercetării prealabile a fost adoptat cu -----5----  

(cinci)  voturi pentru,----- -------- voturi contra,----------- abŃineri.  

 

Preşedinte Arh. Adrian Bold Arhitect Şef al 

Municipiului Bucureşti 

 

Membru Toma Tudor reprezentant CGMB  

Membru Oprişan Ion reprezentant CGMB  

Membru Ing. Valeriu Ilie D.T.D.S.C. PMB  

Membru Andrei Creci Şef serviciu D.J.C.L. 

PMB 

 

Secretariatul comisiei certifică prezentul Proces Vebal 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local  

”Nod Intermodal Răzoare” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructură 

Urbană şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti ; 

 În baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 modificată şi 

completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 194/2004, a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 151/2006 şi a DispoziŃiei Primarului General nr. 

730/2006; 

 În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi ale art. 22 

din H.G.R. nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind 

procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării 

prealabile în vederea declarării utilităŃii publice pentru lucrări de 

interes naŃional sau de interes local;  

 În temeiul prevederilor art. 38 alin.(1) şi art. 46 alin.(2¹) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală modificată 

şi completată prin Legea nr. 286/2006, 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se declară de utilitate publică lucrarea de interes  

local ”Nod Intermodal Răzoare” sectoarele 5 şi 6 în conformitate cu  

procesul verbal pentru consemnarea cercetării prealabile prezentat 

în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Expropriatorul este Municipiul Bucureşti. 

 

 Art. 3 Prezentul act de declarare a utilităŃii publice va fi adus 

la cunoştinŃa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, Primăriei Sectorului 5, Primăriei Sectorului 6 şi prin 

publicitate în presa locală. 

 

 Art. 4 DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei, DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală, DirecŃia Juridic Contencios şi LegislaŃie, DirecŃia 

Financiar şi Contabilitate, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia AchiziŃii, 

Concesionări şi Contracte vor întocmi planurile şi lista cuprinzând 

proprietarii terenurilor şi construcŃiilor ce se vor expropria precum 

şi a ofertelor de despăgubire pentru aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 11/18.01.2007 
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PROCES VERBAL 

pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în vedrea 

declarării utilităŃii publice de interes local ”Nod Intermodal Răzoare- 

sector 6 

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 

declarării utilităŃii publice, numită prin DispoziŃia Primarului General 

nr. 730/09.05.2006 –Anexa I întrunită în şedinŃa legal constituită la 

sediul Primăriei Municipiului Bucureşti în data de 12 decembrie 

2006. 

Din numărul total de 5 (cinci) membri, au fost prezenŃi: 

5 (cinci) 

Comisia s-a întrunit în şedinŃa legal constituită la 

următoarele date: 

12/dec .2006 

Comisia a efectuat cercetarea la faŃa locului la data de: 

nu este cazul 

REZULTATUL CERCETĂRII PREALABILE 

a)Elementele care justifică interesul local: - se realizează legătura 

dintre cartierul Drumul Taberei şi zona centrală prin închiderea 

buclei în concordanŃă cu proiectul urban iniŃial, prin simplificarea 

sistemului de transport cu redistribuirea fluxurilor de circulaŃie, 

b)Avantajele economico sociale, ecologice sau de orice altă natură 

care susŃin necesitatea lucrării: redistribuirea fluxurilor de circulaŃie 

şi reducerea distanŃei şi a timpilor de circulaŃie  în relaŃia zonală şi 

municipală,ceea ce conduce la reducerea consumului de 

carburanŃi, implicit a poluării cu gaze de eşapament, a mediului, în 
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acord cu normele UE, şi cu obiectivele de dezvoltare ale 

municipiului enunŃate în PUG. 

c)Motivele pentru care lucrarea nu poate fi realizată pe alte căi 

decât prin expropriere: diminuarea costurilor de execuŃie, traseele 

arterelor care prin completare transferă circulaŃia între zona 

centrală şi cartierele Militari şi Drumul Taberei, este studiat în 

varianta minimală. 

d)Lucrarea se înscrie în documentaŃia P.U:G. –municipiul 

Bucureşti, secŃiunea de reŃele edilitare şi utilităŃi aprobat  prin 

H.C.G.M.B: 269/2000 şi în PUZ Str. Răzoare-Bd. Geniului aprobat 

prin HCGMB 293/2006. 

Comisia constată că sunt întrunite condiŃiile cerute de 

Legea nr. 33/1994,se propune Consiliului General al Municipilui 

Bucureşti ca lucrarea :”Nod Intermodal Răzoare să fie declarată de 

utilitate publică de interes local, având ca expropriator: Primăria 

Municipiului Bucureşti prin DirecŃia Transporturi Drumuri şi 

Sistematizarea CirculaŃiei. 

Rezultatul cercetării prealabile a fost adoptat cu -----5----  

(cinci) voturi pentru,----- -------- voturi contra,----------- abŃineri.  

Preşedinte Arh. Adrian Bold Arhitect Şef al 

Municipiului Bucureşti 

 

Membru Toma Tudor reprezentant CGMB  

Membru Oprişan Ion reprezentant CGMB  

Membru Ing. Valeriu Ilie D.T.D.S.C. PMB  

Membru Andrei Creci Şef serviciu D.J.C.L. PMB  

Secretariatul comisiei certifică prezentul Proces Vebal



46 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local 

”PenetraŃie Bulevardul Timişoara” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructură 

Urbană şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti ; 

 În baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 modificată şi 

completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr.194/2004, a Hotărârii 

C.G.M.B. nr.151/2006 şi a DispoziŃiei Primarului General nr. 

730/2006; 

 În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi ale art. 22 

din H.G.R. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind 

procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării 

prealabile în vederea declarării utilităŃii publice pentru lucrări de 

interes naŃional sau de interes local;  

 În temeiul prevederilor art. 38 alin.(1) şi art. 46 alin.(2¹) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală modificată 

şi completată prin Legea nr. 286/2006, 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se declară de utilitate publică lucrarea de interes  

local ”PenetraŃie Bulevardul Timişoara” sectorul 6, conform cu  

procesul verbal pentru consemnarea cercetării prealabile prezentat 

în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Expropriatorul este Municipiul Bucureşti. 

 

 Art. 3 Prezentul act de declarare a utilităŃii publice va fi adus 

la cunoştinŃa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, Primăriei Sectorului 6 şi prin publicitate în presa locală. 

 

 Art. 4 DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei, DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală, DirecŃia Juridic Contencios şi LegislaŃie, DirecŃia 

Financiar şi Contabilitate, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia AchiziŃii, 

Concesionări şi Contracte vor întocmi planurile şi lista cuprinzând 

proprietarii terenurilor şi construcŃiilor ce se vor expropria precum 

şi a ofertelor de despăgubire pentru aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 12/18.01.2007 
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PROCES VERBAL 

pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile cu privire  

la declararea utilităŃii publice de interes local ”PenetraŃie  

B-dul Timişoara - sector 6 

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 

declarării utilităŃii publice, numită prin DispoziŃia Primarului General 

nr. 730/09.05.2006 –Anexa I întrunită în şedinŃa legal constituită la 

sediul Primăriei Municipiului Bucureşti în data de 12 decembrie 

2006. 

Din numărul total de 5 (cinci) membri, au fost prezenŃi: 

5 (cinci) 

Comisia s-a întrunit în şedinŃa legal constituită la 

următoarele date: 

12/dec .2006 

Comisia a efectuat cercetarea la faŃa locului la data de: 

nu este cazul 

REZULTATUL CERCETĂRII PREALABILE 

a)Elementele care justifică interesul local: - se realizează legătura 

dintre cartierul Drumul Taberei şi şoseaua de centură prin 

extinderea arterelor de contur ale cartierului în concordanŃă cu  

proiectul urban iniŃial, prin simplificarea sistemului de transport cu 

redistribuirea fluxurilor de circulaŃie, 

b)Avantajele economico sociale, ecologice sau de orice altă natură 

care susŃin necesitatea lucrării: redistribuirea fluxurilor de circulaŃie 

şi reducerea distanŃei şi a timpilor de circulaŃie în relaŃia zonală şi 

municipală, ceea ce conduce la reducerea consumului de 
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carburanŃi, implicit a poluării cu gaze de eşapament,a mediului, în 

acord cu normele UE, şi cu obiectivele de dezvoltare ale 

municipiului enunŃate în PUG. 

c)Motivele pentru care lucrarea nu poate fi realizată pe alte căi 

decât prin expropriere: traseele arterelor care completează reŃeaua 

zonală şi municipală, descărcând celelalte artere transferă 

circulaŃia către şoseaua de centură pe traseul minim.  

d)Lucrarea se înscrie în documentaŃia P.U:G. –municipiul 

Bucureşti, secŃiunea de reŃele edilitare şi utilităŃi aprobat prin 

H.C.G.M.B: 269/2000  

Comisia constată că sunt întrunite condiŃiile cerute de 

Legea nr. 33/1994,se propune Consiliului General al Municipilui 

Bucureşti ca lucrarea :PenetraŃie B-dul Timişoara să fie declarată 

de utilitate publică de interes local, având ca expropriator: Primăria 

Municipiului Bucureşti prin DirecŃia Transporturi Drumuri şi 

Sistematizarea CirculaŃiei. 

Rezultatul cercetării prealabile a fost adoptat cu --5---  

(cinci) voturi pentru,----- -------- voturi contra,----------- abŃineri.  

Preşedinte Arh. Adrian Bold Arhitect Şef al 

Municipiului Bucureşti 

 

Membru Toma Tudor reprezentant CGMB  

Membru Oprişan Ion reprezentant CGMB  

Membru Ing. Valeriu Ilie D.T.D.S.C. PMB  

Membru Andrei Creci Şef serviciu D.J.C.L. PMB  

 

Secretariatul comisiei certifică prezentul Proces Vebal 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local  

”Modernizare şi supralărgire Bulevardul ExpoziŃiei” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructură 

Urbană şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul 

Consiliului General al  Municipiului Bucureşti ; 

 În baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 modificată şi 

completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 194/2004, a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 151/2006 şi a DispoziŃiei Primarului General nr. 

730/2006; 

 În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi ale art. 22 

din H.G.R. nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind 

procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării 

prealabile în vederea declarării utilităŃii publice pentru lucrări de 

interes naŃional sau de interes local;  

 În temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 şi art. 46 alin.(2¹) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală modificată 

şi completată prin Legea nr. 286/2006, 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se declară de utilitate publică lucrarea de interes  

local ”Modernizare şi supralărgire Bulevardul ExpoziŃiei”, sector 1, 

în conformitate cu procesul verbal pentru consemnarea cercetării 

prealabile prezentat în anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Expropriatorul este Municipiul Bucureşti. 

 

 Art. 3 Prezentul act de declarare a utilităŃii publice va fi adus 

la cunoştinŃa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, Primăriei Sectorului 1 şi prin publicitate în presa locală. 

 

 Art. 4 DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei, DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală, DirecŃia Juridic Contencios şi LegislaŃie, DirecŃia 

Financiar şi Contabilitate, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia  AchiziŃii, 

Concesionări şi Contracte vor întocmi planurile şi lista cuprinzând 

proprietarii terenurilor şi construcŃiilor ce se vor expropria precum 

şi a ofertelor de despăgubire pentru aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 13/18.01.2007 
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PROCES VERBAL 

 Pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în 

vederea declarării utilităŃii publice a lucrării de inters local „ 

Modernizare şi supralărgire Bd. ExpoziŃiei –Sector 1 

 Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 

declarării utilităŃii publice, numită prin DispoziŃia PRIMARULUI 

GENERAL nr. 730/09.05.2006 - Anexa 1 – întrunită în şedinŃa 

legal constituită, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti în data 

de 12 decembrie 2006 

Din numărul total de 5 (cinci) membri, au fost prezenŃi; 

5(cinci) 

 

 Comisia s-a întrunit în şedinŃa legal constituită la 

următoarele date: 

12 / dec. 2006 

 Comisia a efectuat cercetarea la faŃa locului la data de : 

Nu e cazul 

 

REZULTATUL CERCETĂRII PREALABILE 

 

a) Elementele care justifică interesul local:- se realizează 

legătura dintre Calea GriviŃei şi Bd Mărăşti interconectându-se cele 

două ramuri majore de ieşire către nord, prin simplificarea 

sistemului de transport cu redistribuirea fluxurilor de circulaŃie. 

b) Avantajele economico-sociale, ecologice , sau de orice altă 

natură care susŃin necesitatea lucrării:-redistribuirea fluxurilor de 
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circulaŃie şi reducerea distanŃei în relaŃia zonală şi municipală, 

conducând la reducerea consumului de carburanŃi,implicit a 

poluării mediului cu gaze de eşapament, în acord cu normele UE, 

şi cu obiectivele de dezvoltare ale municipiului enunŃate în PUG. 

c) Motivele pentru care lucrarea nu poate fi realizată pe alte căi 

decât prin expropriere: diminuarea costurilor de execuŃie, traseele 

arterelor care prin modernizare facilitează transferul circulaŃiei între 

calea GriviŃei şi PiaŃa Presei . 

d) Lucrarea se înscrie în documenteŃia P.U.G- municipiul 

Bucureşti, secŃiunea de reŃele edilitare şi utilităŃi – aprobat prin 

H.C.G.M.B. 269/2000. Comisia constată că sunt întrunite condiŃiile 

cerute de Legea nr. 33/1994, se propune Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ca lucrarea : „ Modernizare şi supralărgire 

Bd ExpoziŃiei – Sector 1- să fie declarată de utilitate publică de 

interes local, având ca expropriator: Primăria Municipiului 

Bucureşti- prin –DirecŃia Transporturi Drumuri şi Sistematizarea 

CirculaŃiei. 

 

Rezultatul cercetării prealabile a fost cu 5(cinci) voturi pentru,  -  

voturi contra,  -  abŃineri.  

 

Preşedinte Arh. Adrian Bold – Arhitect Şef al 

Municipiului Bucureşti 

 

 

Membru TOMA TUDOR – reprezentant CGMB  

Membru OPRIŞAN ION-reprezentant CGMB  
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Membru Ing. Valeriu Ilie-D.T.D.S.C- P.M.B  

Membru Andrei Creci – Director executiv adj. 

D.J.C.L.- PMB 

 

 

Secretarul comisiei 

certifică prezentul Proces Verbal 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind achiziŃionarea de către Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti a unui număr de 500 de autobuze pentru reabilitarea 

transportului urban de călători din municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Transporturi, Drumuri 

şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructură 

Urbană şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr. 180/1997 privind 

strategia de dezvoltare a transportului public de suprafaŃă din 

Bucureşti până în anul 2000 şi în perspectivă, până în anul 2010; 

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

finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi 

ale O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 

publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii; 

 În temeiul prevederilor art. 38 alin.(1) şi art. 46 alin.(21) din 

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

şi completată prin Legea nr. 286/2006. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă achiziŃionarea de către Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti a unui număr de 500 de autobuze, în cadrul 

unui program multianual pe o durată de 5 ani, începând cu anul 

2007. 

 

 Art. 2 DocumentaŃia pentru organizarea licitaŃiei se va aviza 

de către DirecŃia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei 

din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi va fi aprobată de 

Consiliul de AdministraŃie al Regiei Autonomă de Transport 

Bucureşti. 

 

 Art. 3 FinanŃarea achiziŃiei se va asigura din bugetul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, iar procedura de 

achiziŃie publică va fi supusă prevederilor legislaŃiei în vigoare. 

 

 Art. 4 Sumele necesare achiziŃiei se vor cuprinde 

corespunzător în bugetele anuale ale Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 14/18.01.2007 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, nr. 97, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând raportul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, modificată şi completată prin Legea nr. 289/2006; 

 Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului MTCT nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism 

în Municipiul Bucureşti 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

 PUG-Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 
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 În temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”c” şi 

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

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Şos. Bucureşti – 

Ploieşti, nr.97, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de 10 ha, din 

care suprafaŃa terenului care a generat documentaŃia S= 96473,11 

mp proprietate privata a statului; 

 Încadrarea în PUG: CB1 – subzona serviciilor publice 

dispersate în afara zonelor protejate: POTmax=50%; 

CUTmax=2,2. 

 CondiŃii de construire aprobate: extindere Centru NaŃional de 

TelecomunicaŃii şi Procesare Date: POTmax=30%, CUTmax=0,34, 

Hmax=8m; P+1E. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 15/18.01.2007 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

STR. ALEXANDRU ZAGORITZ, 

nr. 9, sector 2 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând raportul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, modificată şi completată prin Legea nr. 289/2006; 

 Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului MTCT nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism 

în Municipiul Bucureşti 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

 PUG-Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 
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 În temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”c” şi 

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

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Alexandru 

Zagoritz, nr.9, sector 2, pentru o suprafaŃă studiată de S=0,5 ha, 

din care suprafaŃa terenului care a generat documentaŃia S= 

302,68 mp - teren proprietate mixtă din care S=100,95 proprietate 

persoană fizică şi S=201,73 proprietate privată a municipiului 

Bucureşti din care s-a concesionat în vederea extinderii locuinŃei 

suprafaŃa de 50,00 mp. prin Contractul de Concesiune nr. 

253/29.08.2006; 

 Încadrarea în PUG – conform PUG-MB aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în 

subzona L2b-locuinŃe individuale şi colective mici realizate pe baza 

unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate în zone 

protejate. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 279/200, amplasamentul se află în zona protejată 61 

- parcelarea Maior Coravu. Indicatori urbanistici reglementaŃi sunt: 

POTmax=40%; CUTmax=1,8; Hmax:10m – Hmin:7m. 

 CondiŃii de construire aprobate: LOCUINłĂ: POTmax=50%, 

CUTmax=1,8, Rmh=S+P+2. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 16/18.01.2007 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind vacantarea unui post de consilier din cadrul  

Consiliul General al Municipiului Bucureşti,  

ca urmare a demisiei doamnei Robe Patricia Isabela 

 

 În baza referatului Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi al Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere demisia doamnei Robe Patricia Isabela; 

 În temeiul art. 9 alin. 2 lit.”a” şi art. 12 din Legea nr. 

393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 1 şi art. 46 alin. 1 

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

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Articol unic: Se ia act de vacantarea un post de consilier 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare 

a demisiei doamnei Robe Patricia Isabela. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 17/18.01.2007 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind achiziŃionarea de imobile cu destinaŃia de locuinŃe  

de la persoane fizice sau juridice  

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului şi raportul de specialitate al DirecŃiei de AchiziŃii, 

Concesionări şi Contracte; 

 Văzând raportul Comisiei Patrimoniu şi avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 38 alin. 1, art. 46 alin. 21 şi art. 

125 alin. 1 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă achiziŃionarea de imobile cu destinaŃie de 

locuinŃe, de la persoane fizice sau juridice prin procedura de 

negociere care se va desfăşura în baza Caietului de sarcini 

conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Analiza ofertelor şi stabilirea preŃului de cumpărare, va 

fi efectuată de comisia numită prin DispoziŃia Primarului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 1602/31.10.2006. 
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 Art. 3 Imobilele cu destinaŃie de locuinŃe, astfel cumpărate 

vor avea statut de "LocuinŃe sociale" şi (după caz) „LocuinŃe de 

necesitate „ şi vor constitui domeniul public şi proprietatea 

Municipiului Bucureşti. Acestea vor fi repartizate în conformitate cu  

prevederile Legii nr. 114/1996, completată şi modificată, fiind 

achiziŃionate din surse bugetare. 

 

 Art. 4 Apartamentele achiziŃionate sunt destinate 

persoanelor expropriate, celor evacuate din zona Centrului Istoric 

sau din imobile ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare, precum 

şi pentru situaŃii sociale temeinic justificate. 

 

 Art. 5 LocuinŃele vor fi repartizate la nivelul Primăriei 

Municipiului Bucureşti de către o comisie nominalizată în baza unei 

DispoziŃii de Primar General. 

 

 Art. 6 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri 

prevederile  Hotărârii C.G.M.B nr. 250/2006 şi Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 288/2006 se abrogă. 

 

 Art. 7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 18/18.01.2007 
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Anexa nr. 1 la HCGMB NR. 18/18.01.2007 

 

CAIET DE SARCINI 

privind procedura/metodologia de achiziŃionare de imobile  

cu destinaŃie de locuinŃe potrivit H.C.G.M.B. nr.......................... 

 

1.1 Procedura se organizează în baza H.C.G.M.B. nr..................... 

şi se desfăşoară pornind de la preŃul tehnic informativ calculat 

conform normelor stabilite de Corpul ExperŃilor Tehnici din 

România, având la bază Legea nr. 76/1994 şi art. 125 alin. 1 din 

Legea nr. 215/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 

286/2006. 

 Pot fi oferite spre vânzare, apartamentele deŃinute în 

proprietate, de persoane fizice sau juridice, situate pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti. 

 Primăria Municipiului Bucureşti – DirecŃia AchiziŃii, 

Concesionări şi Contracte ca organizator al procedurii pune la 

dispoziŃia ofertanŃilor următoarele documente: 

a) caietul de sarcini 

b) cerere de înscriere la procedura de negociere 

1.2 Documente ce vor fi prezentate de ofertanŃi, pentru: 

a – Înscriere la procedura de negociere: 

a.1. Cerere de înscriere la negociere; 

a.2. Copie legalizată după actul de proprietate, cuprinzând: 

- actul de vânzare – cumpărare intabulat – construcŃie/teren 

(în condiŃiile în care construcŃia nu este recepŃionată) 
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- schiŃa apartamentului 

- plan topografic 1:500 

- număr cadastral – construcŃie/teren (în condiŃiile în care 

construcŃia nu este recepŃionată) 

- situaŃia terenului aferent 

a.3. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului Bucureşti a 

garanŃiei de participare la negociere de........................................... 

lei/cameră; 

a.4. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului Bucureşti a 

contravalorii caietului de sarcini de................................lei; 

a.5. Dovada de la asociaŃia de proprietari/locatari că proprietarul 

nu figurează cu restanŃe(după caz); 

a.6. DeclaraŃie autentificată că apartamentul nu este grevat de 

ipoteci la persoane fizice sau juridice, grevat de alte sarcini sau 

interdicŃii de orice natură; 

a.7. Dovada achitării pentru anul în curs a impozitului pe locuinŃă 

(după caz) 

b – Pentru participarea efectivă la procedura de negociere: 

b.1. Actul autentificat de împuternicire pentru participarea la 

procedura de negociere (dacă este cazul); 

b.2. Oferta (Formular tip) se depune în plic sigilat 

1.3. Procedura de negociere va avea loc în ziua de 

..................................................., ora............................, la sediul 

Primăriei Municipiului Bucureşti – DirecŃia de AchiziŃii, 

Concesionări şi Contracte din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, 

sector 5, când vor fi depuse ofertele de către ofertanŃi sau 
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reprezentanŃii acestora (în cazul în care vor prezenta documentul 

de împuternicire). 

1.4. În urma desfăşurării procedurii, a adjudecării/neadjudecării 

apartamentului se procedează, după cum urmează: 

- în cazul anulării procedurii datorită unor cauze care nu sunt în 

sarcina ofertanŃilor, garanŃia de participare se restituie integral în 

termen de 10 zile calendaristice de la validarea deciziei de anulare 

a procedurii. 

 

2. MODUL DE ORGANIZARE A PROCEDURII DE NEGOCIERE 

 

2.1. După verificarea de către comisia de negociere, stabilită prin 

DispoziŃie de Primar General, a îndeplinirii condiŃiilor de participare 

la negociere a celor înscrişi şi a prezenŃei acestora în sala de 

deschidere a ofertelor, comisia anunŃă ordinea în care se face 

negocierea: 

- garsoniere 

- apartamente de 2 camere 

- apartamente de 3 camere 

- apartamente de 4 camere 

2.2. Bunul prevăzut la art. 1.2 negociat va fi adjudecat de la 

ofertantul care prezintă cea mai avantajoasă pfertă la preŃul 

negociat de cumpărător. 

2.3. Răspunsurile la clarificările referitoare la documentaŃie se fac 

de către organizatori la solicitările primite cu minim 5 zile 

lucrătoare înainte de termenul de depunere a ofertelor şi se 
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comunică obligatoriu tuturor celor care au intrat în posesia 

documentaŃiei iniŃiale sau prin afişarea la sediu în cazul amânării 

datei de negociere. 

 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

 

3.1. După adjudecarea bunului prevăzut la art. 1.2 prin procedura 

de negociere, ofertantul câştigător se va prezenta în termen de 

maxim 15 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de 

adjudecare din partea organizatorului procedurii, cu actele de 

proprietate în original şi cu extrasul de carte funciară (după caz). 

3.2. DirecŃia de AchiziŃii, Concesionări, Contracte va întocmi 

contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică pe baza 

documentelor specificate în caietul de sarcini în termen de 15-30 

zile calendaristice. 

3.3. Primăria Municipiului Bucureşti prin DirecŃia Financiar 

Contabilitate, pentru bunurile prevăzute la art. 1.2 va vira suma 

stabilită prin procesul verbal de negociere, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data încheierii contractului de vânzare-

cumpărare, sau, după caz, conform clauzelor contractuale. 

3.4. CondiŃiile cuprinse în caietul de sarcini, ca şi instrucŃiunile 

pentru ofertanŃi sunt absolut obligatorii pentru ofertanŃii participanŃi 

la procedura de negociere organizată şi împreună cu contractul 

cadru de vânzare-cumpărare sunt documente oficiale ale 

procedurii de negociere de locuinŃe, potrivit legislaŃiei în vigoare. 
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CONDIłII IMPUSE OFERTANTULUI 

 

4.1. Apartamentul trebuie să aibă destinaŃia de locuinŃă şi să 

corespundă cel puŃin grupei de confort I. 

4.2 Apartamentul ce urmează a fi negociat în vederea cumpărării 

se află într-un bloc (imobil) construit după data de 01.01.1980. 

4.3. Apartamentul supus negocierii în vederea cumpărării lui va 

trebui să fie liber şi degrevat de orice sarcini şi să nu facă obiectul 

unui litigiu, interdicŃii la vânzare şi ipoteci către persoanele fizice 

sau juridice. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă al Consiliului General  

al Municipiului Bucureşti pe perioada 01.02.2007 - 30.04.2007 

 

 Având în vedere Referatul Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 9(1) şi 10 din O.G. nr. 35/2002  

pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcŃionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 673/2002 şi art. 8(1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

137/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În temeiul art. 37(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, modificată şi completată prin Legea 

nr. 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Articol unic - Se alege domnul consilier general TĂNASE 

ANTONEL în funcŃia de preşedinte de şedinŃă al Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti pe perioada 01.02.2007 - 

30.04.2007. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 19/18.01.2007 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului local de măsuri pentru 

aplicarea Strategiei de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor 2007-2008 

la nivelul Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de Sănătate şi ProtecŃie Socială şi 

avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 430/2001 privind 

aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăŃire a 

situaŃiei romilor, modificată şi completată prin H.G. nr. 522/2006; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 În temeiul art. 38 alin. 2 lit.”b”, alin. 4 lit. “e” şi art. 46  alin.1 

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

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul local de măsuri pentru aplicarea 

Strategiei de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor 2007-2008 la nivelul 

Municipiului Bucureşti, prezentat în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 20/18.01.2007 
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Anexa la HCGMB nr. 20/2007 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ 

BIROUL COMBATEREA DISCRIMINĂRII ROMILOR 

 

PLAN LOCAL DE MĂSURI 

pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor 2007-2008 

 
Nr. 

crt 

OBIECTIVE ACTIVITĂłI TERMEN RĂSPUNDE 

INIłIATOR/ 

PARTENERI 

INDICATORI/ 

SURSE DE 

INDICATORI 

SURSA 

FINANłĂ

RII 

1 Crearea unei baze de date 

în vederea obŃinerii unor 

statistici privind nevoile 

persoanelor de etnie romă 

de pe raza municipiului 

Bucureşti 

Solicită direcŃiilor de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului 

ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti informaŃii privind 

cetăŃenii de etnie romă câ 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB+ 

DGASPC de  

sector 

Realizarea 

unei evidenŃe 

Fără  

finanŃare 

Întâlniri cu experŃii romi din 

cadrul primăriilor de sector, cu 

mediatori sanitari, mediatori 

şcolari, lideri ai comunităŃilor 

pentru identificarea reală a 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB + 

ExperŃii romi 

din cadrul 

primăriilor 

de 

Număr de  

întâlniri 

Consiliul 

General 

al Munic. 

Bucureşti 
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problemelor cu care se 

confruntă comunităŃile de romi 

din municipiul Bucureşti 

sector+medi

ator şcolar+ 

mediator 

sanitar+lider 

ai romilor 

2 Realizarea de parteneriate 

ale DGASMB cu structuri 

publice locale şi organizaŃii 

ale romilor şi ne-romilor 

Încheierea de parteneriate cu 

organizaŃiile/asociaŃiile rome 

din municipiul Bucureşti în 

vederea derulării de activităŃi 

specifice comune în sprijinul 

cetăŃenilor de etnie romă 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB+ 

ONG-uri 

Numărul de 

parteneriate 

încheiate 

Consiliul 

General 

al Munic. 

Bucureşti 

 

Încheierea unui parteneriat cu 

AgenŃia Municipală de 

Ocupare a ForŃei de Muncă în 

vederea îmbunătăŃirii 

accesului persoanelor de etnie 

romă pe piaŃa muncii 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB+ 

AMOFM 

Număr de 

beneficiari 

Consiliul 

General 

al Munic. 

Bucureşti 

 

Încheierea de parteneriate cu 

DirecŃiile Generale de 

EvidenŃă Informatizată a 

Persoanei din cadrul 

primăriilor de sector în 

vederea sprijinirii cetăŃenilor 

de etnie romă pentru obŃinerea 

actelor de identitate 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB+ 

DGIP 

Număr de 

beneficiari 

Consiliul 

General 

al Munic. 

Bucureşti 
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  Încheierea de parteneriate cu 

Autoritatea de Sănătate 

Publică în vederea înscrierii 

persoanelor de etnie romă pe 

lista medicilor de familie 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB+ 

ASP 

Număr de 

beneficiari 

Consiliul 

General 

al Munic. 

Bucureşti 

 

Încheierea de parteneriate cu 

Autoritatea NaŃională Pentru 

ProtecŃia Drepturilor Copilului, 

cu DGASPC de sector cât şi 

cu ONG-uri cu activităŃi în 

domeniu în vederea 

reintegrării sociale a copiilor 

străzii aparŃinând etniei rome. 

(plasare în Centre de urgenŃă, 

sprijin în reintegrare familială, 

monitorizarea cazului) 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB+ 

ANPDC+ 

DGASPC de 

sector+ 

ONG-uri 

Număr cazuri Fără 

finanŃare 

Colaborarea în parteneriat cu 

unităŃile de învăŃământ şi cu 

unităŃile de cult recunoscute în 

România pentru implicarea 

copiilor romi în programele de 

educare interculturală şi 

informare civică 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB+ 

ISMB+ 

ONG-uri 

Număr de 

beneficiari 

Consiliul 

General 

al Munic. 

Bucureşti 

 

Încurajarea angajărilor în 

cadrul autorităŃilor centrale sau 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB Număr de 

recomandări 

Fără 

finanŃare 
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locale a tinerilor romi 

absolvenŃi ai învăŃământului 

mediu şi superior 

3 Derularea unei campanii 

de informare cu privire la 

serviciile sociale în 

comunităŃile de romi 

IniŃierea unui proiect comun 

având ca scop creşterea 

gradului de informare a 

persoanelor de etnie romă la 

nivelul Municipiului Bucureşti 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB+ 

DGASPC de 

sector+ 

ONG-uri+alŃi 

actori 

Număr de 

beneficiari 

 

Număr de  

broşuri 

Consiliul 

General 

al Munic. 

Bucureşti 

Surse 

extrabu-

getare 

Informarea persoanelor de 

etnie romă care nu au acte de 

identitate/acte de stare civilă 

în vederea obŃinerii lor 

2007-2008 

ori de câte 

ori este 

necesar 

DGASMB+ 

DGASPC + 

ONG-uri 

Număr de 

beneficiari 

 

Consiliul 

General 

al Munic. 

Bucureşti 

Informarea cetăŃenilor de etnie 

romă cu privire la locurile de 

muncă vacante, înscrierea la 

cursurile de calificare şi 

recalificare profesională 

organizate de AgenŃia 

Municipală de Ocupare a 

ForŃei de Muncă, cât şi de 

organizaŃii/asociaŃii ale romilor 

de profil 

Perioada 

2007-2008 

DGASMB+ 

AMOFM+ 

AgenŃia de 

Dezvoltare 

Comunitară 

„Împreună” 

Număr de 

beneficiari 

 

Fără 

finanŃare 

Informare şi consiliere a perioada DGASMB Număr de Fără 
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persoanelor de etnie romă în 

vederea întocmirii şi depunerii 

dosarului pentru atribuirea 

unei locuinŃe sociale 

2007-2008 

ori de câte 

ori este 

necesar 

beneficiari 

 

finanŃare 

4 Sprijin în organizarea 

sărbătorilor specifice 

comunităŃilor de etnie 

romă 

Încheierea de parteneriate cu 

DGASPC-urile de sector şi cu 

organizaŃii şi asociaŃii ale 

romilor 

perioada 

2007-2008 

DGASMB+ 

DGASPC de 

sector+ 

ONG-uri 

Număr 

acŃiuni 

Consiliul 

General 

al Munic. 

Bucureşti 

Surse  

extrabu-

getare 

5 Formare profesională 

continuă 

Participarea angajaŃilor din 

cadrul Biroului Combaterea 

Discriminării Romilor la 

cursurile de formare 

profesională continuă 

perioada 

2007-2008 

DGASMB 

(Biroul 

Combaterea 

Discriminării 

Romilor) 

Număr de 

cursuri 

Consiliul 

General 

al Munic. 

Bucureşti 

Surse  

extrabu-

getare 

6 Evaluare periodică Elaborarea unor rapoarte 

statistice şi de evaluare cu 

privire la nevoile, mai sus 

menŃionate ale persoanelor de 

etnie romă din Municipiul 

Bucureşti 

perioada 

2007-2008 

trimestrial şi 

anual 

DGASMB 

(Biroul 

Combaterea 

Discriminării 

Romilor) 

Număr de 

rapoarte 

Fără 

finanŃare 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru suplimentarea valorii investiŃiei 

 “Refacerea infrastructurii  

în zona pilot a Centrului Istoric al  

Municipiului Bucureşti”  

cu fonduri nerambursabile oferite de Guvernul Olandez 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând raportul Comisiei Economice Buget FinanŃe şi avizul 

Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Contractul de credit nr. 

26313/24.04.2004 încheiat între Municipiul Bucureşti, Regia 

Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice şi Banca Europeană 

pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BERD) pentru finanŃarea 

proiectului privind “Programul Multi-Sector al Municipiului 

Bucureşti”, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 67/2003; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 65/2003 

prin care au fost aprobaŃi indicatorii tehnico-economici ai 
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obiectivului de investiŃii “Restaurarea zonei istorice“ cuprins în 

proiectul privind Programul Multi-Sector al Municipiului 

Bucureşti şi de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 122/2003 prin 

care a fost modificată Hotărârea C.G.M.B. nr. 65/2003. De 

asemenea, Ńinând seama de Hotărârea C.G.M.B. nr. 35/2006 

prin care a fost suplimentată valoarea investiŃiei “Refacerea 

infrastructurii în zona pilot a Centrului Istoric al Municipiului 

Bucureşti”; 

 În temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit.”b”, alin.(4), lit.”a” 

şi art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 

286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii C.G.M.B. 

nr.65/2003 prin suplimentarea valorii investiŃiei “Refacerea 

infrastructurii în zona pilot a Centrului Istoric al Municipiului 

Bucureşti” din cadrul Programului Multi-Sector al Municipiului 

Bucureşti cu fonduri nerambursabile oferite de Guvernul 

Olandez în valoare de 1.888.408 Euro, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la art. 1, 

în valoare de 22.008.408 Euro se asigură din împrumutul Băncii 

Europene pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BERD) – 8 

milioane Euro, alocaŃii de la bugetul local al Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti – 12,12 milioane Euro (în conformitate 

cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 35/2006 privind suplimentarea valorii 

investiŃiei “Refacerea infrastructurii în zona pilot a Centrului 

Istoric al Municipiului Bucureşti”) şi fonduri nerambursabile 

acordate de Guvernul Olandez, prin Ministerul Afacerilor 

Externe al Olandei şi administrate de BERD – 1.888.408 Euro . 

  

 Art. 3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze Acordul de Management al Grant-ului între 

Municipiul Bucureşti şi Banca Europeană pentru ReconstrucŃie şi 

Dezvoltare, în calitate de administrator al fondurilor oferite de 

Guvernul Olandez prin Ministerul Afacerilor Externe al Olandei 

 

 Art. 4 DirecŃia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea 

CirculaŃiei, DirecŃia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, DirecŃia 

Managementul Creditelor Externe şi DirecŃia Financiar 

Contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de  

18.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

p.SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Adrian Iordache 

 

Nr. 21/18.01.2007 



89 

 

Anexa la Hotărârea nr. 21/2007 

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiŃii “Restaurarea zonei istorice”  

cuprins în proiectul privind Programul Multi-sector al Municipiului Bucureşti” 

 

Descriere Surse de finanŃare 

 Euro 

 FinanŃare 

BERD 

FinanŃare 

MUNICIPIUL 

DONATORI-

Guvernul 

olandez 

TOTAL 

Restaurarea Zonei 

Istorice 

    

Lucrări 

 

    

Lucrări stradale 7,300,000 11,622,224 1,888,408 20,810,632 

Servicii 
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Strategia de restaurare 

şi actualizare a Master-

planului pentru Zona 

Istorică 

200,000 0 0 200,000 

Servicii de consultanŃă în 

proiectare şi 

supraveghere 

500,000 497,776 0 997,776 

     

Total 8,000,000 12,120,000 1,888,408 22,008,408 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 

 

DISPOZIłIA 

NR. 900/23.01.2007 

 

 Văzând Procesele Verbale de constatare, seria AA nr. 

0313/29.08.2006, seria AA nr. 0314/29.08.2006, seria AA nr. 

0316/25.10.2006, seria AA nr. 0317/25.10.2006, seria AA nr. 

0318/25.10.2006, seria AA nr. 0319/25.10.2006, seria AA nr. 

0322/25.10.2006, seria AA nr. 0324/25.10.2006, seria AA nr. 

0325/25.10.2006, seria AA nr. 0328/25.10.2006, seria AA nr. 

0330/25.10.2006, seria AA nr. 0331/26.10.2006, seria AA nr. 

0332/26.10.2006, seria AA nr. 0334/26.10.2006, seria AA nr. 

0335/26.10.2006, întocmite de către agentul constatator al Brigăzii 

de PoliŃie Rutieră a Municipiului Bucureşti, 

 łinând seama de prevederile art. 4, alin. 2, din Legea nr. 

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abonamente pe terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităŃilor administrativ teritoriale, 

 În conformitate cu prevederile art. 10, din HGR nr. 

156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 421/2002, 



95 

 

 

 Potrivit art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 82/1998 pentru 

aprobarea OGR nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 

 Având în vedere art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În temeiul art. 71 alin. 1, coroborat cu art. 1207, alin. 1, lit. a, 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

D i s p u n e : 

 

 Art. 1 Următoarele autovehicule declarate ca fiind 

abandonate, aflate pe domeniul public al municipiului Bucureşti şi 

pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 : 

1.marca Skoda 105S, culoare galbenă, cu număr de 

înmatriculare B31TPM, proprietar Danciu Dumitru, str. Hrisovului 

nr. 7, bl. 1, ap. 77, aflată pe spaŃiul verde din str. Băiculeşti nr.23, 

2. marca Ford Taunus, culoare albă, cu număr de 

înmatriculare B30JAT, proprietar Toma Julien Romeo, str. Oteşani 

nr. 12, bl. T1, ap. 26, sector 2, aflată în parcare, pe str. Băiculeşti 

nr. 21, bl. D13 

3. marca Skoda, culoare portocalie, cu număr de înmatriculare 



96 

 

B07ULD, proprietar Mărculescu Emil, str. Hrisovului nr. 5, bl. 4, ap. 

2, aflată pe str. Hrisovului nr. 6, 

4. marca Skoda, culoare galbenă, cu număr de înmatriculare 

1B16524, proprietar Ploeşteanu Vasile, bd. Chişinău nr. 69 bl. B6, 

ap. 2, sector 2, aflată pe str. Hrisovului nr. 6, 

5. marca Skoda, culoare albă, cu număr de înmatriculare 

B23DGG, proprietar Ionescu Valentina, al. Barajul Uzului nr. 4 bl. 

Y15, ap. 1, sector 3, aflată pe str. Presei nr. 7, 

6. marca Dacia 1310, culoare roşie, cu număr de înmatriculare 

B25RKZ, proprietar Criveanu Raluca Dorina, str. Presei nr. 1 bl. 

28, ap. 12, aflată pe str. Presei nr. 1, 

7. marca Dacia 1310, culoare albastră, cu număr de 

înmatriculare B39MLH, proprietar JoiŃa Petrinel, str. Pajurei nr. 21 

bl. J3, ap. 23, aflată pe spaŃiul verde din str. Pajurei nr. 21-25, 

8. marca Lada, culoare albă, cu număr de înmatriculare 

18B2873, proprietar Tănase Gheorghe, al. Băiculeşti nr. 17 bl. 

C13, ap. 15, aflată pe spaŃiul verde din spatele blocului situat pe 

str. Făurei nr. 5, 

9. marca IVECO, culoare albă, cu număr de înmatriculare 

B03NCZ, proprietar Tararache Dumitru, str. Agricultor nr. 119 bl. 

82, ap. 30,sector 2, aflată pe spaŃiul verde din spatele blocului 

situat pe str. Făurei nr. 5, 

10. marca Trabant, culoare albastră, cu număr de 

înmatriculare B21FWZ, proprietar Anghelina Elena, bd. Mşal 

Averescu nr. 7 bl. 4, ap. 29, aflată în faŃa blocului, pe str. Hrisovului 
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nr. 18, 

 

11. marca Lada, culoare albă, cu număr de înmatriculare 

B08EAT, proprietar Hazu Eduard Anton, str. Maica Domnului nr. 

16 bl. T51, ap. 36, sector 2,aflată pe str. Hrisovului nr. 13, 

12. marca Dacia 1310, culoare albă, cu număr de înmatriculare 

TR14SCF, radiată BPR, aflată pe carosabil, pe bd. Banu Manta nr. 

16, 

13. marca VW POLO, culoare albastră, cu număr de 

înmatriculare CT01UEP, radiată BPR, aflată pe carosabil, pe şos. 

Nicolae Titulescu nr. 64, 

14. marca Dacia 1310, culoare albă, cu număr de înmatriculare 

B13LRR, proprietar Lupu Doina, bd. Pache Protopopescu nr. 103, 

sector 2, aflată pe carosabil pe str. M. Costin nr. 1, 

15. marca Olcit, culoare albă, cu număr de înmatriculare 

1B26901, proprietar Dumitrescu Liliana, cal. GriviŃei nr. 142, ap. 

64, aflată în spatele blocului situat din cal. GriviŃei nr. 142, 

 

sunt trecute în domeniul privat al municipiului Bucureşti, libere de 

orice sarcini şi vor fi ridicate de pe domeniul public cu utilajele 

AdministraŃiei Domeniului Public a sectorului 1, în vederea 

valorificării conform art. 8 din Legea nr. 421/2002. 

 

 Art. 2. Prevederile prezentei DispoziŃii vor fi aduse la 

îndeplinire de către Serviciul Secretariat General, AudienŃe din 
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cadrul Primiei sectorului 1, DirecŃia InspecŃie şi AdministraŃia 

Domeniului Public a Sectorului 1. 

PRIMAR, 

ANDREI IOAN CHILIMAN 

 

Avizează pentru legalitate, 

SECRETARUL SECTORULUI 1 

BOGDAN NICOLAE GRIGORESCU 

 

Aviz favorabil, 

Serviciul LegislaŃie, Avizare Contracte 

ŞEF SERVICIU, 

OVIDIU FULGEANU 

 

Întocmit, 

DirecŃia InspecŃie 

Serviciul Disciplina în ConstrucŃii, 

Lucrări Edilitare şi Gospodărie Comunală 

 

DIRECTOR 

RĂZVAN IORDAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 

 

DISPOZIłIA 

NR. 901/23.01.2007 

 

 Văzând Procesele Verbale de constatare, seria AA nr 

0320/25.10.2006,seria AA nr. 0321/25.10.2006, seria AA nr. 

0323/25.10.2006, seria AA nr. 0326/25.10.2006, seria AA nr. 

0327/25.10.2006, seria AA nr. 0329/25.10.2006, seria AA nr. 

0333/26.10.2006, seria AA nr. 0336/26.10.2006, , întocmite de 

către agentul constatator al Brigăzii de PoliŃie Rutieră a 

Municipiului Bucureşti, 

 łinând seama de prevederile art. 4, alin. 2, din Legea nr. 

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abonamente pe terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităŃilor administrativ teritoriale, 

 În conformitate cu prevederile art. 10, din HGR nr. 

156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 421/2002, 

 Potrivit art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 82/1998 pentru 

aprobarea OGR nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 

 Având în vedere art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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 În temeiul art. 71 alin. 1, coroborat cu art. 1207, alin. 1, lit. a, 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

D i s p u n e : 

 

 Art. 1 Următoarele autovehicule, fără număr de 

înmatriculare, declarate ca fiind fără stăpân, aflate pe domeniul 

public al municipiului Bucureşti, - pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 1 : 

1.marca VW PASSAT, culoare albă, fără număr de 

înmatriculare, aflată în parcarea din faŃa blocului din str. Pajurei 

nr.11, 

2. marca Fiat, culoare albă, fără număr de înmatriculare, aflată 

pe str. Pajurei nr. 21-25, 

3. marca Oltcit, culoare albă, fără număr de înmatriculare, 

aflată pe intr. Dridu nr. 2, 

4. marca Oltcit, culoare albă, fără număr de înmatriculare, 

aflată pe str. Făurei nr. 5, 

5. marca Dacia 1310, culoare albă, fără număr de 

înmatriculare, aflată pe str. Băiculeşti nr. 13, 

6. marca Dacia 1310, culoare albă, fără număr de 

înmatriculare, aflată pe str. Hrisovului nr.18A, 
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7. marca Oltcit, culoare roşie, fără număr de înmatriculare, 

aflată pe trotuar, pe şos. N. Titulescu nr. 175, 

8. marca Oltcit, culoare albastră, fără număr de înmatriculare, 

aflată pe calea GriviŃei nr. 168, 

 

sunt trecute în domeniul privat al municipiului Bucureşti, libere de 

orice sarcini şi vor fi valorificate conform art. 8 din Legea nr. 

421/2002. 

 

 Art. 2. Prevederile prezentei DispoziŃii vor fi aduse la 

îndeplinire de către Serviciul Secretariat General, AudienŃe din 

cadrul Primiei sectorului 1, DirecŃia InspecŃie precum şi de către 

AdministraŃia Domeniului Public a Sectorului 1. 

 

PRIMAR, 

ANDREI IOAN CHILIMAN 

 

Avizează pentru legalitate, 

SECRETARUL SECTORULUI 1 

BOGDAN NICOLAE GRIGORESCU 

 

Aviz favorabil, 
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Serviciul LegislaŃie, Avizare Contracte 

ŞEF SERVICIU, 

OVIDIU FULGEANU 

Întocmit, 

DirecŃia InspecŃie 

Serviciul Disciplina în ConstrucŃii, 

Lucrări Edilitare şi Gospodărie Comunală 

 

DIRECTOR 

RĂZVAN IORDAN 



103 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTORULUl 1 

 

DISPOZIłIE 

Nr. 902/23.01.2007 

 

Văzând Procesele Vebale de constatare, seria AA nr. 

0362/09.01.2007, seria AA nr. 0360/09.01.2007 seria AA 

nr.0359/09.01.2007 seria AA nr.0358/09.01.2007, seria AA nr. 

0357/09.01.2007 seria AA nr0355/09.01.2007, seria AA nr. 

0353/09.01.2007, seria AA nr. 0372/10.01.2007, seria AA nr. 

0372a/10.01.2007, seria AA nr. 0371/10.01.2007, seria AA nr 

0370/10.01.2007,seria AA nr.0368/10.01.2007, seria AA nr. 

0369/10.01.2007.,seria AA nr. 0376/10.01.2007, seria AA nr. 

0375/10.01.2007, seria AA nr. 0374/10.01.2007, întocmite de către 

agentul constatator al Brigăzii PoliŃie Rutieră a Municipiului 

Bucureşti, 

 Avînd în vedere petiŃia nr. 40325/06.11.2006, înregistrată la 

Primăria sectorului 1, 

łinînd seama de prevederile art. 4, alin. 2 din Legea nr. 

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităŃilor administrativ teritoriale, 

În conformitate cu prevederile art. 7, din HGR nr. 

156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 421/2002, 
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Potrivit art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 82/1998 pentru 

aprobarea OGR nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 

Având în vedere art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art. 71 alin. 1 coroborat cu art. 1207, alin. 1, lit. a 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

D i s p u n e 

 

Art. 1. Următoarele autovehicule aflate pe domeniul public al 

municipiului Bucureşti şi pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 1: 

1.marca Dacia 1310, culoare crem, cu număr de înmatriculare 

1B21569, aflată pe str. Gheorghe Lazăr nr. 2 

2.marca Oltcit, culoare albă, cu număr de înmatriculare B12KHW, 

aflată pe str. Haralambie Botescu nr. 10 

3.marca Dacia 1300, culoare albă, cu număr de înmatriculare 

B05MYH, aflată pe Calea GriviŃei nr. 115 

4.marca VW, culoare vernil, cu număr de înmatriculare B07EGT, 

aflată pe str. Popa Tatu nr. 22, 

5.marca Dacia 1310, culoare albă, cu număr de înmatriculare 
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B53TND, aflată pe str. Transilvaniei nr. 61, 

6.marca Mercedes, culoare albă, cu număr de înmatriculare 

2B8662, aflată pe str. Muzeul Zambaccian nr. 14, 

7.marca Dacia 1310, culoare galbenă, cu număr de înmatriculare 

PH01YKU, aflată pe str. Barbu Lăutaru nr. 8, 

8.marca Oltcit, culoare argintie, cu număr de înmatriculare 

B30HDL, aflată pe Bd. Bucureştii Noi nr. 56, 

9.marca Barcas, culoare gri, camionetă, cu număr de înmatriculare 

B12HXT, aflată pe Şos. Chitila nr. 237 

10 marca Dacia 1310, culoare roşie, cu număr de înmatriculare 

B45REC, aflată pe Calea GriviŃei nr. 206, 

11.marca Dacia 1310, culoare albastră, cu număr de înmatriculare 

B94CDC, aflată pe Bd. Ion Mihalache nr. 93-105 bloc 14, 

12.marca Dacia 1100, culoare roşie, cu număr de înmatriculare 

5B8581, aflată pe Bd. Ion Mihalache nr. 93-105, 

13.marca Dacia 1310, culoare albastră, cu număr de înmatriculare 

B09JZK, aflată pe Bd. Ion Mihalache nr 93-105, 

14.marca Vartburg, culoare verde, cu număr de înmatriculare 

B18EDL, aflată pe Bd. Nicolae Bălcescu nr. 5 

15.marca Dacia 1100, culoare crem, cu număr de înmatriculare 

7B3461, aflată pe intrarea Slătioara, 

16.marca Oltcit, culoare gri, cu număr de înmatriculare OT65ADN, 

aflată pe str,. George Enescu nr. 11 

sunt declarate ca fiind abandonate şi vor fi ridicate de pe domeniul 

public cu utilajele AdministraŃiei Domeniului Public a sectorului 1, 



106 

 

în vederea valorificării conform art. 8 din Legea nr. 421/2002 

Art. 2. Prevederile prezentei DispoziŃii vor fi aduse la 

îndeplinire de către Serviciul Secretariat General,AudienŃe din 

cadrul Primăriei sectorului 1,DirecŃia InspecŃie şi AdministraŃia 

Domeniului Public a sectorului 1. 

 

PRIMAR, 

Andrei Ioan Chiliman 

 

Avizează pentru legalitate, 

Secretarul Sectorului 1, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Aviz favorabil, 

Serviciul LegislaŃie,Avizare Contracte 

Şef Serviciu 

Ovidiu Fulgeanu 

 

Întocmit, 

DirecŃia InspecŃie, 

Serviciul Disciplina în ConstrucŃii,Lucrări Edilitare şi Gospodărire 

Comunală 

DIRECTOR 

Răzvan Iordan 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTORULUl 1 

 

DISPOZIłIE 

Nr. 903/23.01.2007 

 

Văzând Procesele Vebale de constatare, seria AA nr. 

0365/09.01.2007, seria AA nr. 0364/09.01.2007 seria AA   

nr.0363/09.01.2007 seria AA nr.0361/09.01.2007, seria AA nr. 

0356/09.01.2007 seria AA nr 0354/09.01.2007, seria AA nr. 

0367/10.01.2007, seria AA nr. 0366/10.01.2007, seria AA nr. 

0373/10.01.2007,. întocmite de către agentul constatator al Brigăzii 

PoliŃie Rutieră a Municipiului Bucureşti, 

łinînd seama de prevederile art. 4, alin. 2 din Legea nr. 

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităŃilor administrativ teritoriale, 

În conformitate cu prevederile art. 7, din HGR nr. 

156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 421/2002, 

Potrivit art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 82/1998 pentru 

aprobarea OGR nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 

Având în vedere art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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În temeiul art. 71 alin. 1 coroborat cu art. 1207, alin. 1, lit. a 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

D i s p u n e 

 

Art. 1. Următoarele autovehicule aflate pe domeniul public al 

municipiului Bucureşti şi pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 1: 

1. marca Dacia 1300, culoare albastră fără număr de 

înmatriculare aflată pe str. Gen. Cristescu Constantin nr. 3, 

2. marca Dacia 1300, culoare albă, fără număr de 

înmatriculare, aflată pe str. Gheorghe Lazăr nr. 5, 

3. marca ARO culoare verde fără număr de înmatriculare aflată 

pe str. Gheorghe Lazăr nr. 4, 

4.  marca Dacia 1310, breack culoare verde fără număr de 

înmatriculare, aflată pe str. Calea Plevnei nr. 38-40 

5. marca Mercedes, culoare albastră fără număr de 

înmatriculare, aflată pe str. Polonă nr. 19, 

6. marca Dacia 1310, culoare gri, fără număr de înmatriculare, 

aflată pe str.  Mezeş nr. 2, 

7. marca Oltcit, culoare albă, fără număr de înmatriculare, 

aflată pe Bd. Ion Mihalache nr. 93-105 



109 

 

8. marca Dacia 1310, culoare crem, fără număr de 

înmatriculare, aflată pe str. Căldărişani nr. 3 

9.marca Dacia 1100, culoare verde fără număr de 

înmatriculare, aflată pe str. George Enescu la intersecŃie cu 

Intrarea CreŃulescu, 

  

sunt declarate ca fiind fără stăpân şi vor fi ridicate de pe domeniul 

public cu utilajele AdministraŃiei Domeniului Public a sectorului 1, 

în vederea valorificării conform art. 8 din Legea nr. 421/2002 

 

Art. 2. Prevederile prezentei DispoziŃii vor fi aduse la 

îndeplinire de către Serviciul Secretariat General,AudienŃe din 

cadrul Primăriei sectorului 1,DirecŃia InspecŃie şi AdministraŃia 

Domeniului Public a sectorului 1. 

 

PRIMAR, 

Andrei Ioan Chiliman 

 

Avizează pentru legalitate, 

Secretarul Sectorului 1, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Aviz favorabil, 

Serviciul LegislaŃie,Avizare Contracte 

Şef Serviciu 

Ovidiu Fulgeanu 
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Întocmit, 

DirecŃia InspecŃie, 

Serviciul Disciplina în ConstrucŃii,Lucrări Edilitare şi Gospodărire 

Comunală 

DIRECTOR 

Răzvan Iordan 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind majorarea capitalului social al S.C. CET GRIVIłA S.R.L. 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de S.C. CET 

GRIVIłA S.R.L; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi avizul Comisiei  

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 194/23.09.2002 privind înfiinŃarea S.C. CET 

GRIVIłA S.R.L. şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

193/27.05.2004 privind aprobarea unor măsuri necesare 

funcŃionării S.C. CET GRIVIłA S.R.L.; 

 Conform dispoziŃiilor Legii nr. 31/1990 privind societăŃile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1), art. 95 alin.(2), lit h) şi 

alin.(3) şi art. 1207, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al SC CET 

GRIVIłA SRL cu suma de 2.500.000 RON, din care: 

- 2.499.750 RON aport în numerar din partea Consiliului Local al 

Sectorului 1 şi 

- 250 RON aport în numerar din partea AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 1. 

 

 Art. 2 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv, în sensul 

reactualizării capitalului social, cu păstrarea cotelor de participare 

la profit şi pierderi în proporŃie de 99,99% pentru Consiliul Local al 

Sectorului 1, respectiv 0,01% pentru AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 1, prin Primarul 

Sectorului 1 Andrei Ioan Chiliman şi AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, prin directorul general Eugen Milea vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, S.C.CET GRIVIłA S.R.L., 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, persoanele nominalizate 

în art. 3 şi Serviciul Secretariat general, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 5. Prezenta hotărâre este redactată în două exemplare 

originale, unul fiind necesar la Registrul ComerŃului. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr. 1/25.01.2007 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 1 /25.01.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Adrian Oghină 

ACT ADIłIONAL 

LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. CET GRIVIłA S.R.L. 

 

Subscrisele: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, persoană juridică 

română, cu sediul în Bucureşti, bd.Banu Manta nr. 9, sector1, 

reprezentată prin domnul Andrei Ioan Chiliman, primar, identificat 

cu BI seria GR nr. 607485, eliberat de SecŃia 1 PoliŃie, CNP 

1470718400073, cu domiciliul în Bucureşti, str. Cristofor Columb 

nr. 4, et. 3 apt. 4, sector1. 

 

şi 

 

ADMINISTRAłIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, persoană 

juridică română, cu sediul în Bucureşti, str. Poligrafiei nr. 4, sector 

1, reprezentată prin domnul Eugen Milea, director general, posesor 

al CI seria DP nr. 079154, eliberat de IGP DEP, CNP 

1720713134022, cu domiciliul în Bucureşti, str. Vlad Dracu nr. 13, 

bl. C13, sc. A, et. 4, apt. 46, sector 3, 
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Am hotărât în baza dispoziŃiilor art. 199 şi 205 din Legea nr. 

31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

 

 Art. 1 SC CET GRIVIłA SRL, cod unic de înregistrare 

15811175/2003, nr. de ordine în Registrul ComerŃului 

J40/13669/2003, cu sediul în Bucureşti, Calea GriviŃei nr. 357, 

sector 1, Bucureşti, îşi majorează capitalul social de la 10.871.310 

RON la 13.371.310 RON, prin aport în numerar în valoare de 

2.500.000 RON astfel: 

- 2.499.750 RON aport în numerar din partea asociatului Consiliul 

Local al Sectorului 1 şi 

- 250 RON aport în numerar din partea asociatului AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1. 

 

 Art. 2. Valoarea nominală a unei părŃi sociale rămâne de 10 

RON. 

 

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 1 va deŃine un număr de 

1.336.997 părŃi sociale, numerotate de la 1 la 1.336.997, 

reprezentând 99,99% şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 

va deŃine un număr de 134 părŃi sociale, numerotate de la 

1.336.998 la 1.337.131, reprezentând 0,01%. 
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 Art. 4. În urma aportului adus, Consiliul Local al Sectorului 1 

va deŃine un număr de 1.336.997 părŃi sociale x 10 RON fiecare = 

13.369.970 RON din capitalul social, în timp ce AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1 va deŃine un număr de 134 părŃi 

sociale x 10 RON fiecare = 1340 RON din capitalul social. 

 

 Art. 5 Restul clauzelor actului constitutiv rămân 

neschimbate. 

 

Pentru CONSILIUL LOCAL 

AL SECTORULUI 1 

Pentru ADMINISTRAłIA 

DOMENIULUI PUBLIC 

SECTOR 1 

Primar Andrei Ioan 

CHILIMAN 

Director general  

Eugen MILEA 

. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivelor de investiŃii din cadrul programului de modernizare 

sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1. 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii precum 

şi Expunerea de motive, prin care se propune aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivelor de investiŃii din 

cadrul programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale 

sectorului 1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale; 

 În conformitate cu prevederile art. 40, alin 1 din OrdonanŃa 

de UrgenŃă nr. 45/2003 privind finanŃele publice locale, aprobată 

prin Legea. 108/2004; 

 În temeiul art. 46 şi a art. 95, alin. 2 lit.i, teza finală şi art. 

1207 lit. b din Legea nr. 215/ 2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind administraŃia publică locală 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivelor de investiŃii din cadrul programelor de modernizare 

sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1. Indicatorii sunt 

cuprinşi în anexa, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului 

local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaŃie. 

 

 Art. 3. Serviciul Secretariat General, AudienŃe, DirecŃia 

InvestiŃii, DirecŃia de Management Economic, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr. 2/25.01.2007 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 2/25.01.2007 

Preşedinte de şedinŃă Adrian Oghină 

Modernizarea Infrastructurii străzilor din Sectorul 1 

1 EUR=3,5 lei la data 01.2007 

 Poz. Denumire stradă 

Lungime 

carosabil 

Total Inv 

C+M 

Total Inv 

C+M    ObservaŃii 

  m lei EURO  

1 16 FEBRUARIE 700 

6.520.500 

5.670.000 

1.863.000 

1.620.000   

2 ARGENTINA 315 

1.412.775 

1.228.500 

403.650 

351.000   

3 BETONIEREI 325 

1.121.250 

975.000 

320.357 

278.571   

4 CAROL POPP DE SZATHMARY 30 

62.100 

54.000 

17.743 

15.429   

5 

CARPAłI 

(Calea GriviŃei- Parcului) 670 

2.773.800 

2.412.000 

792.514 

689.143   
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6 CONSTANTIN ARICESCU 440 

1.669.800 

1.452.000 

477.086 

414.857   

7 CONSTANTIN CARACAS 440 

1.518.000 

1.320.000 

433.714 

377.143   

8 CRINULUI 1.035 

3.927.825 

3.415.500 

1.122.236 

975.857   

9 

DURĂU 

(Bucureştii Noi- Laminorului) 455 

1.883.700 

1.638.000 

538.200 

468.000   

10 

EPISCOP VULCAN 

(Bucureştii Noi- Laminorului) 140 

579.600 

504.000 

165.600 

144.000   

11 GEORGE BARIłIU 345 

1.190.250 

1.035.000 

340.071 

295.714   

12 ION MINCU 590 

3.256.800 

2.832.000 

930.514 

809.143   

13 

 

 

IVAN PETROVICI PAVLOV 

 

 

605 

 

 

2.087.250 

1.815.000 

 

596.357 

518.571 
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14 LUIGI CAZZAVILAN 430 

1.631.850 

1.419.000 

466.243 

405.429   

15 MARIA HAGI MOSCU 215 

815.925 

709.500 

233.121 

202.714   

16 

MATEI CORVIN 

(Racordării -Abus) 330 

910.800 

792.000 

260.229 

226.286   

17 

MIERCANI 

(Bucureştii Noi- Laminorului) 320 

1.214.400 

1.056.000 

346.971 

301.714   

18 MLĂDIłEI 75 

336.375 

292.500 

96.107 

83.571   

19 

NUVELEI 

(Poetului_Buc. Noi: Ardealului- 

Cireşoaia) 935 

4.193.475 

3.646.500 

1.198.136 

1.041.857   

21 RADU BOIANGIU 235 

810.750 

705.000 

231.643 

201.429   

22 RADU DRAGOŞ 690 

2.380.500 

2.070.000 

680.143 

591.429   
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23 ROCADEI 140 

338.100 

294.000 

96.600 

84.000   

24 ROTASULUI 130 

448.500 

390.000 

128.143 

111.429   

25 SAVA HENTIA 200 

690.000 

600.000 

197.143 

171.429   

26 SCĂRLĂTESCU 370 

1.276.500 

1.110.000 

364.714 

317.143   

27 ŞINCA 315 

1.304.100 

1.134.000 

372.600 

324.000   

28 Intr. TEMIŞANA 90 

310.500 

270.000 

88.714 

77.143   

29 TEMIŞANA 380 

1.311.000 

1.140.000 

374.571 

325.714   

30 

TRANSILVANIEI 

(Popa Tatu - Theodor Aman) 285 

1.081.575 

940.500 

309.021 

268.714   
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31 VALEA MORII 105 

181.125 

157.500 

51.750 

45.000   

32 VASILE URSEANU 80 

331.200 

288.000 

94.629 

82.286   

33 MUZEUL ZAMBACCIAN 560 

2.318.400 

2.016.000 

662.400 

576.000   

  TOTAL INVESTIłII   50.799.525 14.514.150   

  DIN CARE C+M   44.173.500 12.621.000   

 

 

DIRECTOR INVESTIłII   

 Ec. ROBERT GRIGORESCU   

  

Întocmit: Ing 

Daniela Bălăceanu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1  

de a încheia cu societăŃi comerciale de profil, contracte de achiziŃii 

publice avînd ca obiect amenajarea şi întreŃinerea unor spaŃii verzi, 

situate pe raza administativ teritorială a sectorului 1. 

 

 Văzând Raportul de specialitate întocmit de către 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1; 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi avizul Comisiei  

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii şi ale H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
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 În temeiul prevederilor  art. 46 alin.(1), art. 95 alin.(1), lit. g) 

şi art. 1207, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea de către AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1 cu societăŃi comerciale de profil, în 

condiŃiile legii, a unor contracte de achiziŃii publice având ca obiect 

prestarea unor servicii de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1, pe 

o perioadă de 3 ani 

. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Directorul General al 

AdministaŃiei Domeniului Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General - AudienŃe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 3/25.01.2007 
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ANEXA 

la Hotărârea nr. 3./2007 

Preşedinte de şedinŃă Adrian Oghină 

 

 SpaŃiile verzi situate pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 1, ce urmează a fi amenajate şi întreŃinute de către 

societăŃi comerciale de profil prin încheierea unor contracte de 

achiziŃii publice:  

- Bd. Poligrafiei (între PŃa. Presei şi str. Jiului ; inclusiv zona verde 

Pasaj Poligrafiei ) 

- Cal DorobanŃilor (între str. Radu Beller şi PŃa Charles de Gaulles  

- Bd. Alex. Constantinescu (între Bd. Ion Mihalache şi PŃa Arcul de 

Triumf –inclusiv zonele verzi din faŃa Bisericii Caşin ) 

- Zona verde PŃa Lahovari 

- Str. Nicolae Caranfil ( între Şos Pipera şi str. Al. Şerbănescu ) 

- Str. Ştefan Burileanu ( între Str. N.Caranfil şi  str.Al. Şerbănescu ) 

- PŃa Presei Libere – Şos. Buc. Ploieşti (între Bd. Aerogării şi PŃa. 

Presei)  

- Şos Kiseleff (între PŃa Presei şi PŃa Victoriei ) 

- PŃa Victoriei  

- Bd. Ion Mihalache (între PŃa Presei şi Cal. GriviŃei ) 

- Cal GriviŃei ( între Bd. G.Duca şi Bd. Buc. Noi ) 

- Bd. Bucureştii Noi (între Cal. GriviŃei – Pod Străuleşti )  

- Bd. Aviatorilor ( între PŃa Victoriei şi Şos. Nordului ) 

- Şos Pipera (între N. Caranfil şi  str. Al. Şerbănescu ) 

- Str Piatra Morii (între str. ElocinŃei şi str NataŃiei ) 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2007 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management Economic 

a Primăriei Sectorului 1; 

 În temeiul HCGMB nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi 

modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 Conform Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale 

art. 15 şi art. 35 alin.6 , şi Legea nr. 486/2006 privind bugetul de 

stat pe anul 2007, Urmare a adresei nr. 30/11.01.2007 transmisă 

de DirecŃia de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 privind estimarea 

veniturilor proprii ale Consiliului Local Sector 1.  

 Conform H.C.G.M.B. nr. 301/07.12.2006 privind repartizarea 

pe bugete componente a veniturilor bugetului local al municipiului 

Bucureşti pe anul 2007. 

 Conform deciziei nr. 01/08.01.2007 a Ministerului FinanŃelor 

Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugaăa pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate. 



128 

 

 Conform deciziei nr. 02/08.01.2007 a Ministerului FinanŃelor 

Publice privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 Conform H.C.L.S.1 nr. 65/2005 pentru constituirea unui 

împrumut pentru investiŃii de către Primăria Sectorului 1 în valoare 

de 90.000 mii lei. 

 Conform H.C.L.S.1 nr. 72/2005  privind aprobarea unui 

împrumut pentru investiŃii de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1 

în valoare de 3.500 mii lei. 

 Conform H.C.L.S.1 nr. 78/2005 privind garantarea de către 

C.L.S.1 a împrumutului contractat de către AdministraŃia PieŃelor 

Sector 1. 

 Conform adresei trimise de Autoritatea NaŃională pentru 

Persoanele cu Handicap nr. 129/09.01.2007 , reprezentând 

transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor şi 

facilităŃilor persoanelor cu handicap suma alocată a fost de 12.379 

mii lei. 

 Conform H.C.G.M.B. nr. 55/06.03.2003 privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru realizarea investiŃiei “Ameliorarea 

zonei suburbane nord a Municipiului Bucureşti, alimentare cu apă 

şi canalizare etapa I modificată prin H.C.G.M.B. nr. 

272/25.09.2003. 

 În temeiul art. 46 alin. 3 şi art. 95 lit. d din Legea. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, modificată şi completată 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul consolidat al Consiliului Local 

Sector 1 Bucureşti pe anul 2007 în valoare de 870.646,71 mii lei, 

din care: 

- bugetul local pe anul 2007 în valoare de 656.935 mii lei conform 

anexei nr. 1 ; 

- bugetul din venituri proprii în valoare de 19.016 mii lei conform 

anexei nr. 2 ; 

- bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în valoare de 17.000 mii lei conform anexei nr. 3 ; 

- bugetul din credite interne în valoare de 23.695,71 conform 

anexei nr. 4 ; 

- suma alocată din fond de rulment pentru investiŃii în valoare de 

154.000 mii lei conform anexei nr. 5 ; 

 

 Art. 2 Se aprobă veniturile totale ale Bugetului Consiliului 

Local Sector 1 Bucureşti în sumă de 870.646,71 mii lei . Aceste 

venituri provin din : 

 Bugetul local în suma de 656.935 mii lei din care : 

- impozite, taxele locale şi alte taxe ale Consiliului Local Sector 1 

Bucureşti, conform adresei nr. 30/11.01.2007 în valoare de 

175.000 mii lei. 

- 350.000 mii lei reprezentând cota de 23,5% din impozitul pe venit 

ce se încasează direct la bugetul local al sectorului 1 Bucureşti 
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conform art. 32 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanşele 

publice locale cu modificările ulterioare. 

- 113.139 mii lei reprezentând sume defalcate din T.V.A. pentru 

finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor 

Municipiului Bucureşti, conform deciziei nr. 01/08.01.2007 privind 

repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea 

cheltuielilor descentralizate ; 

- cota de 11% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale, suma repartizată Consiliului Local Sector 1 este de 2.817 

mii lei, conform deciziei nr. 02/08.01.2007 privind repartizarea 

cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

- 12.379 mii lei reprezentând transferuri de la bugetul de stat 

pentru plata drepturilor şi facilităŃilor persoanelor cu handicap 

repartizată Sectorului 1 conform adresei ANPH nr. 129/09.012007. 

- 3.600 mii lei subvenŃii primite de la bugetele consiliilor pentru 

acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei conform 

Legii nr. 396/2006 ; 

 Bugetul veniturilor din surse proprii în suma de 19.016 mii lei ; 

 Bugetul unităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în suma de 17.000 mii lei din care : 

- ÎnvăŃământ în suma de 10.900 mii lei ; 

- DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului în 

suma de 3.300 mii lei ; 

- AdministraŃia Domeniului Public în suma de 2.400 mii lei ; 
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- AdministraŃia Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice în 

suma de 400 mii lei ; 

 Suma de 23.695,71 mii lei reprezintă împrumuturi interne 

pentru investiŃii de la Banca Comercială Română pe anul 2005, 

conform H.C.L.S.1 nr. 65/2005 contractat de Primăria Sectorului 1 

şi  H.C.L.S.1 nr. 72/2005 privind contractatea unui împrumut 

pentru investiŃii de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1 şi 

H.C.L.S.1 nr. 78/2005 privind garantarea de către C.L.S.1 a 

împrumutului contractat de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1. 

 Suma alocată din fondul de rulment pentru investiŃii 

este în valoare de 154.000 mii lei: 

 

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului Consiliului Local 

Sector 1 în suma de 605.154,83 mii lei conform anexei nr. 2 cu 

desfăşurarea pe capitole şi categorii de cheltuieli ( titluri) şi pe 

articole bugetare dupa cum urmează : 

 Bugetul local în suma de 656.935 mii lei după cum 

urmează : 

(1) 51.592 mii lei pentru Autorităti Executive cap. 51.02 ,  

din care â 43.907 mii lei cheltuieli curente şi 7.685 mii lei cheltuieli 

de capital, conform anexei nr. 2.1(2.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.3 ) ; 

(2) 27.807 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale cap. 

54.02 , din care 26.466 mii lei cheltuieli curente şi 1.341 mii lei 

cheltuieli de capital , conform anexei nr. 2.2(2.2.1 ; 2.2.2 ; 2.2.3) ; 

(3) 11.305 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică 

şi împrumuturile cap 55.02, conform anexei nr. 2.3(2.3.1 ; 2.3.2) ; 



132 

 

  (4) 2.500 mii lei pentru Apărare NaŃională cap.60.02 din care 

1.150 mii lei cheltuieli curente şi 1.350 mii lei chetuieli de capital, 

conform anexei nr. 2.4(2.4.1); 

 (5) 30.699 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională cap. 61.02 din care 20.682 mii lei cheltuieli curente şi 

10.017 mii lei chetuieli de capital, conform anexei nr. 2.5(2.5.1 ; 

2.5.2) ; 

 (6) 200.578 mii lei pentru ÎnvăŃământ cap. 65.02 din care 

185.543 cheltuieli curente şi 15.035 mii lei chetuieli de capital 

conform anexa nr. 2.6 (2.6.1 ; 2.6.1.1 ; 2.6.1.2 ;2.6.2 ; 2.6.2.1 ; 

2.6.2.2 ;2.6.2.3 ; 2.6.3 ; )  

  (7) 2.096 mii lei pentru finanŃarea SănătăŃii cap 66.02 din 

care 2.096 mii lei chetuieli curente, conform anexei nr. 2.7(2.7.1 ; 

2.7.2 ; 2.7.2.1 ; 2.7.2.2 ; 2.7.2.3 ; 2.7.2.4 ; 2.7.2.5 ; 2.7.2.6 ; 

2.7.2.7 ; 2.7.2.8 ; 2.7.2.9) ; 

 (8) 46.475 mii lei pentru Cultură , recreere şi religie cap 

67.02 din care 46.475 mii lei chetuieli curente , conform anexei nr. 

2.8(2.8.1 ; 2.8.1.1 ; 2.8.2 ; 2.8.3 ); 

 (9) 110.023 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială cap. 

68.02 din care 108.548 mii lei cheltuieli curente şi 1.475 mii lei 

pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 2.9( 2.9.1 ; 2.9.2 ; 

2.9.3 ; 2.9.3.1 ; 2.9.3.2 ; 2.9.4 ; 2.9.5 ; 2.9.5.1 ; 2.9.5.2 ; 2.9.6 ); 

 (10) 8.801 mii lei pentru LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare 

Publică cap 70.02 , conform anexei nr. 2.10(2.10.1 ; 2.10.2); 

 (11) 35.000 mii lei pentru ProtecŃia Mediului cap 74.02, 

conform anexei nr. 2.11(2.11.1 ; 2.11.1.1) ; 
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 (12) 128.359 mii lei pentru Transporturi cap 84.02 , din care 

cheltuieli curente 128.359 mii lei conform anexei nr.2.12(2.12.1 ; 

2.12.1.1 ) ; 

 (13) 1.700 mii lei pentrru Alte acŃiuni Economice cap 87.02, 

conform anexei nr. 2.13 (2.13.1) ; 

 Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri proprii în 

suma de 17.000 mii lei este structurat astfel : 

(1) 10.900 mii lei pentru învăŃământ Cap.65.10, din care 

10.435 mii lei cheltuieli curente şi 465 mii lei cheltuieli de capital, 

conform anexei nr. 3.1.1 ; 

(2) 3.300 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială cap. 

68.10, din care 3.300 mii lei cheltuieli curente, conform anexei nr, 

3.1.2 ; 

(3) 2.400 mii lei pentru LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare 

Publică cap 70.10, din care 1.950 mii lei cheltuieli curente şi 450 

mii lei cheltuieli de capital, conform anexei nr. 3.1.3 ; 

(4) 400 mii lei pentru AcŃiuni Economice Cap. 80.10, din 

care 400 mii lei cheltuieli curente, conform anexei nr. 3.1.4 ; 

 Bugetul din surse proprii în suma de 19.016 mii lei, structurat 

astfel : 

(1) 19.016 mii lei pentru LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare 

Publică cap 70.15, din care 9.850 mii lei cheltuieli curente, 8.806 

mii lei cheltuieli de capital si 360 mii lei rambursări de credite, 

conform anexei nr. 2.1.1 ; 

 Bugetul împrumuturilor interne în suma de 23.695,71 mii lei , 

structurat astfel : 
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(1) 789 mii lei alocaŃi pentru AutorităŃi Publice – Cap.51.07, 

conform anexei nr.4.1.1 ; 

(2) 4.200 mii lei alocaŃi pentru Sănătate – Cap.66.07, 

conform anexei nr.4.1.2 ; 

(3) 1.500 mii lei alocaŃi pentru LocuinŃe – Cap.70.07, 

conform anexei nr. 4.1.3.1 ; 

(4) 17.206,71 mii lei alocaŃi pentru Străzi – Cap.84.07, 

conform anexei nr. 4.1.4 ; 

 Suma alocată din fondul de rulment pentru investiŃii în 

valoare de 154.000 mii lei, conform anexei nr. 5.1 şi este 

structurată astfel : 

(1) 25.153 mii lei pentru AutorităŃi Publice Cap.51.11, din 

care 17.561 mii lei sunt alocaŃi A.F.I.U.S.P.sector 1 şi 7.592 mii lei 

Primăriei Sectorului 1, conform anexei nr. 5.1.1(5.1.1.1 ; 5.1.1.2) ; 

(2) 1.882 mii lei pentru Servicii Publice Comunitare de 

EvidenŃă a Persoanelor- Cap.54.11.10, conform anexei nr. 

5.1.2(5.1.2.1) ; 

(3) 24.000 mii lei pentru învăŃământ – Cap.65.11, conform 

anexei nr. 5.1.3 ; 

(4) 15.859,50 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie – 

Cap.67.11 din care pentru Primăria Sectorului 1 este alocată suma 

de 5.500 mii lei, iar AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 

10.359,50 mii lei, conform anexei nr. 5.1.4(5.1.4.1 ; 5.1.4.2 ; 

5.1.4.3 ; 5.1.4.4 ; 5.1.4.5) ; 

(5) 16.128 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială – 

Cap.68.11, conform anexei nr. 5.1.5 ; 
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(6) 4.277,50 mii lei pentru LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare 

Socială – Cap.70.11, din care suma alocată Primăriei Sectorului 1 

este de 3.000 mii lei, iar AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 

suma de 1.277,5 mii lei, conform anexei nr. 5.1.6(5.1.6.1 ; 5.1.6.2 ; 

5.1.6.3 ; 5.1.6.3.1 ; 5.1.6.3.2 ; 5.1.6.3.3 ; 5.1.6.4 ; 

(7) 3.900 mii lei pentru ProtecŃia Mediului – Cap.74.11din 

care Primăriei Sector 1 i-a fost alocată suma de 3.600 mii lei, iar 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 suma de 300 mii lei, 

conform anexei nr. 5.1.7(5.1.7.1 ; 5.1.7.2 ; 5.1.7.2.1 ; 5.1.7.2.2) ; 

(8) 62.800 mii lei pentru Străzi  – Cap.84.11din care 

Primăriei Sector 1 i-a fost alocată suma de 62.600 mii lei, iar 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 suma de 200 mii lei, 

conform anexei nr. 5.1.8 (5.1.8.1 ; 5.1.8.2) ; 

 

 Art. 4 Se aprobă lista de investiŃii în suma de 226.820,71 mii 

lei conform anexei nr. 3, ( ), din care : 

- 39.404 mii lei – Buget local ; 

-915 mii lei – Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri  

proprii ; 

- 8.806 mii lei – Bugetul din surse proprii ; 

- 23.695,71 mii lei – Bugetul împrumuturilor interne ; 

-154.000 mii lei – Suma alocată din fond de rulment pentru 

investiŃii ; 

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management Economic 

şi DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1; Serviciul  
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Secretariat General AudienŃe, AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1, Centrul Militar Sector 1, SituaŃii de UrgenŃă Sector 1, 

DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Cantina Centrală de 

Ajutor Social Sector 1, DirecŃia pentru AdministraŃia învăŃământului 

Preuniversitar Sector 1 ordonatorii terŃiari de credite (învăŃământ 

preuniversitar), DirecŃia PoliŃie Comunitară Sector 1, DirecŃia 

Generală de EvidenŃă a Persoanelor, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, AdministraŃia 

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1, precum şi serviciile interesate ale 

Primăriei Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 4/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr. 394/19.10.2006 şi a Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 1 nr. 369/30.11.2006 pentru aprobrea Organigramei, 

Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare  

şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială  

şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 1 precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi avizul Comisiei  

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu; 

 Văzand Hotărarea Consiliului Local Sector 1 nr. 

394/30.11.2006 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 369/19.10.2006 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de FuncŃii şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, în sensul modificării Statului de FuncŃii al D.G.A.S.P.C. 

Sector 1; 
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 łinând seama de Hotărarea Colegiului Director al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 nr. 17/23.11.2006 privind modificarea 

Statului de FuncŃii al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1), art. 95 alin. (2) lit. e) 

şi art. 1207 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1  

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se rectifică Anexa 1 la Hotărarea Consiliului Local 

Sector 1 nr. 394/30.11.2006 în sensul menŃionării corecte a 

numărului de posturi de inspector de specialitate - 289,5 în loc de 

288,5 cum greşit s-a menŃionat, a numărului corect de posturi de 

referent - 281 în loc de 282 cum greşit s-a menŃionat, precum şi a 

numărului corect de posturi de inspector - 11 în loc de 9 cum greşit 

s-a menŃionat, conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre. Prezenta 

rectificare intră în vigoare începând cu data de 08.12.2006. 

 

 Art. 2 Se rectifică Anexa 1 la Hotărarea Consiliului Local 

Sector 1 nr. 369/19.10.2006 pentru aprobarea Organigramei, 

Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi 
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FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 în sensul menŃionării corecte a 

numărului de posturi pentru C.S.S. Străuleşti, şi anume 1+88 

posturi în loc de 1+79 cum greşit s-a menŃionat. Prezenta 

rectificare intră în vigoare începând cu data de 27.10.2006, 

conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

Serviciul Secretariat General AudienŃe din cadrul Primăriei 

Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 6/25.01.2007 
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ANEXA 1 
la H.C.L. nr. 6/25.01.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Adrian Oghină 

 

STATUL DE FUNCłII 

al DIRECłIEI GENERALE DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 

 
FuncŃia 

exec. cond. 
 

Nivelul studiilor Grad/ 
treaptă 

Coeficientul de 
multiplicare/ 
Limitele de 

salarii ( RON ) 
Februarie 

2006 

Coeficientul de 
multiplicare/ 
Limitele de 

salarii ( RON ) 
Septembrie 

2006 

Numar 
posturi 
totale 

Indemniz. 
de cond. 
în % la 
limita 

maximă 

1 2 3 4 5 6 7 

Anexa nr. II a ( 01.02.2006), Anexa nr. II b (01.09.2006) 

O.G.R. nr. 3/2006 - AdministraŃie Publică Locală 

 
inspector specialitate 

director general 
S 

IA 459 - 950 487 - 1007 1 55% 

inspector specialitate 
director general adjunct 

S 
IA 459 - 950 487 - 1007 4 50% 
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inspector specialitate 
director 

S 
IA 459 - 950 487 - 1007 1 50% 

consilier juridic 
director 

S 
IA 548 - 1059 581 - 1123 1 50% 

consilier juridic 
sef serviciu 

S 
IA 548 - 1059 581 - 1123 1 30% 

consilier juridic 
şef birou 

S 
IA 548 - 1059 581 - 1123 1 25% 

inspector specialitate 
şef serviciu 

S 
IA 459 - 950 487 - 1007 28 30% 

inspector specialitate 
şef birou 

S 
IA 459 - 950 487 - 1007 16 25% 

inspector specialitate 
şef serviciu (centru) 

S 
IA 459 - 950 487 - 1007 23 30% 

inspector specialitate 
şef birou (centru) 

S 
IA 459 - 950 487 - 1007 6 25% 

referent 
şef serviciu 

SSD 
IA 444 - 675 471 - 716 1 30% 

inspector 
şef serviciu (centru) 

M 
IA 444 - 620 471 - 658 1 30% 

inspector 
şef serviciu 

M 
IA 444 - 620 471 - 658 1 30% 

referent 
şef birou 

M 
IA 444 - 620 471 - 658 1 25% 

farmacist şef serviciu S 
primar 553 - 986 587 - 1046 1 30% 

medic sef serviciu S 
primar 630 - 1283 668 - 1360 1 30% 

medic şef birou S 
primar 630-1283 668 - 1360 1 25% 
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muncitor calificat şef 
formaŃie 

M 
I 426 - 538 452 - 571 1 15% 

 
 

consilier juridic S 
IA 548 - 1059 581 - 1123 13  

inspector specialitate S 
IA 459 - 950 487 - 1007 289,5  

referent SSD 
IA 444 - 675 471 - 716 17  

inspector M 
IA 444 - 620 471 - 658 11  

referent M 
IA 444 - 620 471 - 658 281  

 
Anexa nr. V/1a (01.02.2006), Anexa nr. V/1b ( 01.09.2006) 
la O.G.R. nr. 3/2006- funcŃii de execuŃie din alte unităŃi bugetare de subordonare centrală, precum şi din 
compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiŃii din activităŃile cuprinse în anexele Iv/1 – Iv/11 şi 
din unităŃile de învăŃământ 

 
merceolog M 

IA 444 - 567 471 - 602 1  
 
Anexa nr. 2 a (01.01.2006), Anexa nr. 2 b (01.09.2006) 
la O.G.R nr. 4 / 2006 privind creşterile salariale ce vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităŃile şi 
instituŃiile de învăŃământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 

 
educator M 

II 598 - 937 651 - 969 1  
educator M 

def. 583 - 880 629 - 909 4  
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Anexa nr. IV/11a (01.02.2006), Anexa nr. IV/11b (01.09.2006) 
la O.G.R. 3/2006 –  UnităŃi de AsistenŃă Socială şi UnităŃi de AsistenŃă Medico-Socială 
 

medic 
S primar 630 - 1283 668 - 1360 29  

asistent 
social S principal 436 - 774 463 - 821 6  

psiholog 
S principal 436 - 774 463 - 821 11  

sociolog 
S principal 436 - 774 463 - 821 1  

logoped 
S principal 436 - 774 463 - 821 1  

kinetoterapeu
t S principal 436 - 774 463 - 821 15  

fiziokinetotera
peut S principal 426 - 956 452 - 1014 2  

profesor 
C.F.M. S principal 436 - 774 463 - 821 1  

educator 
puericultor PL principal 420 - 735 446 - 780 8  

asistent 
social PL principal 420 - 735 446 - 780 16  

asistent 
medical PL principal 420 - 735 446 - 780 178  

asistent 
medical B.F.T PL principal 420 - 735 446 - 780 3  

asistent 
medical 
igienă 

PL principal 420 - 735 446 - 780 1  
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asistent 
medical M principal 420 - 683 446 - 724 1  

masor 
M principal 420 - 683 446 - 724 3  

instructor 
educaŃie M principal 420 - 683 446 - 724 21  

instructor 
ergoterapie M principal 420 - 683 446 - 724 1  

soră medicală 
M principal 410 - 615 435 - 652 6  

statistician 
medical M principal 410 - 615 435 - 652 1  

registrator 
medical M prinicpal 410 - 615 435 - 652 1  

infirmieră 
G  391 - 407 415 - 432 429  

infirmieră HIV 
G  391 - 407 415 - 432 3  

îngrijitoare 
G  384 - 407 408 - 432 72  

Spălătoreasă 
G  384 - 407 408 - 432 35  

spălătoreasă 
HIV G  384 - 407 408 - 432 1  

asistent 
maternal 

profesionist 

  412 - 578 437 - 613 180  

îngrijitor la 
domiciliu   385 409 80  

asistent 
personal   385 409 690  
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O. U. G. nr. 23/2006 - salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar ăi auxiliar . UnităŃi sanitare, 
altele decât cele clinice 

farmacist S 
primar 553 - 986 587 - 1046 1  

asistent famacie PL 
principal 420 - 735 446 - 780 8  

  
     

 
Anexa  IV/3a (01.02.2006), Anexa IV/3b ( 01.09.2006) 
la O.G.R. 3/2006 – salarii de bază pentru personalul clerical 

preot S 
I 426 - 906 452-961 1  

preot M 
I 404 - 655 429-695 1  

 
Anexa V/2a (01.02.2006), Anexa V/2b (01.09.2006) 
la O.G.R. 3/2006 – salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat – adminitsrativ,                   
gospodărire, întreŃinere – reparaŃii şi de deservire 

 
administrator 

M I 404 - 566 429 – 600 5  
casier 

M I 395 - 498 419 - 528 3  
magaziner 

M I 395 - 498 419 - 528 20  
magaziner 

HIV M I 395 - 498 419 - 528 1  

funcŃionar 
M I 404 - 487 429 - 517 1  

arhivar 
M I 404 - 487 429 - 517 2  
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pompier 
 I 388 - 404 412 - 429 1  

paznic 
 I 388 - 404 412 - 429 30  

portar 
 I 388 - 404 412 - 429 6  

îngrijitor 
 I 388 - 404 412 - 429 143  

îngrijitor HIV 
  388 - 404 412 - 429 4  

muncitor 
calificat 
(şofer) 

 II 418 - 510 444 - 541 16  

muncitor 
calificat 
(şofer) 

 III 411 - 475 436 - 504 12  

muncitor 
calificat  I 426 - 538 452 - 571 176  

muncitor 
necalificat   381 - 395 404 - 419 105  

muncitor 
necalificat 

HIV 

  381 - 395 404 - 419 3  

TOTAL = 
3042,5       

                                                                                                                     Întocmit 

Şef Serviciu Resurse Umane 

VOICILĂ VALENTINA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea efectuării intervenŃiei chirurgicale de corectare  

a pavilioanelor auriculare pentru copilul Iancu Iris,  

născut la data de 22.06.2001 , aflat în plasament  

la asistent maternal profesionist angajat al DirecŃiei Generale  

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, avizul Comisiei  

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi avizul Comisiei de sănătate şi protecŃie socială; 

 łinând cont  de Hotărârea nr. 126/07.04.2005 , emisa de 

Comisia pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, prin care s-a stabilit 

plasamentul copilului la asistent maternal profesionist Andrei 

Elena, angajat al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 ; 

 Având în vedere SentinŃa Civilă nr. 1059/07.09.2006 
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pronunŃată de Tribunalul Bucureşti SecŃia a IV-a Civilă prin care se 

încuviinŃează deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul 

Iancu Iris, născut la data de 22.06.2001 şi se deleagă exerciŃiul 

drepturilor  şi obligaŃiilor părinteşti faŃă de minor Consiliului  Local 

Sector 1 ; 

 Luând în considerare recomandarea medicului specialist Dr. 

Simona Stoicescu de la Spitalul Clininc de UrgenŃă pentru Copii 

„Grigore Alexandrescu”; 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), art. 95, alin.(2), lit.”n” 

şi art. 1207, alin.(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă efectuarea curei chirurgicale în cazul de 

“urechi decolate” pentru copilul Iancu Iris, născut la data de 

22.06.2001, aflat în plasament la asistent maternal profesionist 

Andrei Elena, angajat al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele de şedinŃă să 

semneze, în numele Consiliului Local al Sectorului 1, formularul de 

consimŃământ, în vederea tratamentului pentru copilul Iancu Iris, 
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născut la data de 22.06.2001. 

 

 Art. 3.Primarul Sectorului 1, Secretarul Primăriei Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 7/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui spor de 10% pentru condiŃii de muncă 

deosebite, vătămătoare şi a unui concediu de odihnă   

de 5 zile lucrătoare pe an salariaŃilor AdministraŃiei  

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1 ; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi avizul Comisiei  

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu; 

 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 53/2003 – Codul 

Muncii, a dispoziŃiilor art. 8, alin.(1), lit. «a»  din Hotărârea 

Guvernului României nr. 281/1993 cu privire la salarizarea 

personalului din unităŃile bugetare, cu completările şi modificările 

ulterioare şi în conformitate cu art. 14 din OrdonanŃa Guvernului 

României nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 

anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei 

Guvernului României- nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
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bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă 

funcŃii de demnitate publică. 

 Văzând Buletinul de Măsurări nr. 259/20.09.2006 pentru 

determinarea densităŃii câmpului electromagnetic eliberat de către 

Ministerul Apărării NaŃionale – Unitatea Militară 02512 G 

Bucureşti ; 

 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 

1136/2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri 

electromagnetice şi dispoziŃiilor Legii nr. 319/2006 – legea 

securităŃii şi sănătăŃii în munc ;. 

 Având în vedere dispoziŃiile art. 65 din Contractul Colectiv de 

Muncă, avizat de către DirecŃia de Muncă, Solidaritate Socială şi 

Familie a Municipiului Bucureşti sub nr. 6755/08.12.2006 şi Ńinând 

seama de dispoziŃiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 1 nr. 

387/16.11.2006 privind împuternicirea Directorului AdministraŃiei 

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1 şi al 

reprezentanŃilor angajaŃilor contractuali ai AdministraŃiei Fondului 

Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1 de a semna 

Contractul colectiv de muncă, raporatate la dispoziŃiile Legii nr. 

130/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 143/1997 – a 

contractelor colective de muncă ; 

 

 În temeiul art. 46, alin.(1) şi art. 1207, alin.(1), lit.”b” din 
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Legea nr. 215/23.04.2001 a administraŃiei publice locale, cu  

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui spor pentru condiŃii 

vătămătoare de 10% şi un concediu suplimentar de 5 zile 

lucrătoare pe an pentru personalul AdministraŃiei Fondului Imobiliar 

al UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1 care îşi desfăşoară 

activitatea la locurile de muncă în care sunt condiŃii vătămătoare. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Fondului Imobiliar 

al UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Resurse Umane şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 8/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTARARE 

privind modificarea Organigramei, Statului de Functii  

şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei  

de AdministraŃie pentru învăŃământul Preuniversitar Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului  Bucureşti şi Raportul de specialitate al DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru învăŃământul Preuniversitar Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse Umane ; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi avizul Comisiei  

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu; 

  łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 73/2002 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale sectoarelor 1 – 6 a unor atribuŃii 

privind protecŃia socială ; 

 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 

174/2003 pentru modificarea art. 25 din anexa la Hotărârea 

Guvernului României nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru finanŃarea înva învăŃământului preuniversitar 

de stat; 
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 În conformitate cu prevederile O.G.R.nr. 3/2006 privind 

creşterile salariale ce se vor acorda personalului bugetar salarizat 

potrivit OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 24/2000 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 

contractual  din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 

anexelor nr.II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor 

pentru persoane care ocupă funcŃii de demnitate publică;  

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1) art. 95 alin.(2), lit.”e” şi  

lit.”h” şi art. 1207 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă Organigrama DirecŃiei de AdministraŃie 

pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1, conform Anexei nr.I  

care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei de AdministraŃie  

pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1, conform Anexei nr. II  

care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 3 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al DirecŃiei de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar a Sectorului 1, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 
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 Art. 4 Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 

1 privind aprobarea Organigramei, Statului de FuncŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 5 Primarul, DirecŃia de AdministraŃie pentru 

învăŃământul Preuniversitar Sector 1, DirecŃia Resurse Umane şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.9/25.01.2007
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PRIMAR 

Anexa Nr. 1 
LA Hotărârea Consiliului Local Nr. 9/25.01.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Adrian Oghină 

 
ORGANIGRAMA DIRECłIEI DE ADMINISTRAłIE PENTRU ÎNVĂTĂMÂNTUL PERUNIVERSITAR SECTOR 1 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

DIRECłIA DE ADMINISTRAłIE PENTRU ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1 

DIRECTOR 

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC 

Serviciul Buget 
Financiar 

Birou execuŃie 
Bugetară 

Serviciul 
Contabilitate 

Biroul Audit Intern 

Serviciul Resurse Umane 

Compartiment Informatică 

Serviciul Juridic 

Secretariat 

DIRECTOR ADJ. TEHNIC 

Serviciul Tehnic 
InvestiŃii Biroul 

Contractări 
LicitaŃii 

Biroul UrmărireRecepŃie 
Lucrări 

Serviciul Patrimoniu şi Administrativ 
Deservire 

Biroul protecŃia Muncii 
Şi PSI 
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ANEXA Nr.II la  
 Hotărârea Consiliului Local nr. 9/25.01.2007 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Adrian Oghină 

 
Stat de funcŃii al DirecŃiei AdministraŃiei ÎnvăŃământului Preuniversitar Sector 1 elaborat în conformitate 

cu prevederile O.U.G.R. nr. 3/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
 

FuncŃia Nivelul 
studiilor 

Gradul 
trapta 

profesional(ă) 

Coeficientul de 
multiplicare/ 

salariul 
încadrare (mii 

lei) 

Nr. 
posturi 
totale 

IndemnizaŃia 
de 

conducere 
în % din 

salariul de 
bază 
Limita 

maximă 
De 

execuŃie 
De 

conducere 
  Minim Maxim   

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
OUGR nr. 3/2006 Anexa nr. II b 
01.09.2006 
 

 
 

    

Insp. spec Director S IA 487 1007 1 50 
Insp. spec Dir. Adj S IA 487 1007 2 40 
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Insp. spec Şef Serviciu S IA 487 1007 1 30 
Insp. spec Şef Serviciu S I 479 890 4 30 
Insp. spec Şef Birou S I 479 890 5 25 

Cons juridic Şef Serviciu S I 529 1007 1 30 
Cons juridic  S I 529 1007 1  
Cons juridic  S III 471 773 1  
Cons juridic  S D/IV 462 673 1  
Cons juridic  S IV 462 673 1  
Cons juridic  S D 439 - 1  
Insp. spec  S I 479 890 10  
Insp. spec  S II 471 773 9  
Insp. spec  S III 462 701 3  
Insp. spec  S D/III 462 701 5  
Insp.  M IA 471 658 1  
Insp.  M I 462 614 3  
Insp.  M II 453 555 1  
Insp.  M III 445 511 1  
Insp.  M D 414 - 1  
Referent  M IA 471 658 2  
Referent  M I 462 614 6  
Referent  M II 453 555 1  
Referent  M III 445 511 2  
Referent 
 

 M D/III 445 511 1  
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Referent  M D 414 - 1  
FuncŃionar  M I 429 517 1  
Îngrijitor  G/M I 412 429 1  
Munc. calif  G/M I 452 571 4  
Arhivar  M I 429 517 1  

Total posturi:     73  
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ANEXA Nr.III la  

 Hotărârea Consiliului Local nr. 9/25.01.2007 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Adrian Oghină 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

MODIFICAT AL DIRECłIEI DE ADMINISTRAłIE  

PENTRU ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1 

 

CAPITOLUL I - DispoziŃii Generale 

 

 Art. 1 DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar este înfiinŃată şi funcŃionează în baza prevederilor 

art. VI, XII, XIII din O.U.G.R. nr. 32/2001 pentru reglementarea 

unor probleme financiare, a H.G.R. nr. 538/2001 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru finanŃarea învăŃământului 

preuniversitar de stat, a art. 167 din Legea învăŃământului nr. 

84/1995 republicată, a O.U.G.R. nr. 206/2000 şi O.U.G.R. nr. 

184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăŃământului. 

 

 Art. 2 DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar funcŃionează ca instituŃie publică descentralizată, 

este subordonată Consiliului Local al Sectorului 1, coordonată de 

Primar şi are ca obiect principal de activitate administrarea 

patrimoniului unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de pe raza 

sectorului 1, aşa cum au fost ele preluate spre administrare de 

către Consiliul Local sector 1, în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001. 
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 Art. 3 DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar sprijină dezvoltarea instituŃională a unităŃilor de 

învăŃământ, precum şi trecerea la autonomia instituŃională, în 

conformitate cu prevederile H.G.-lui 538/2001, susŃinând astfel 

participarea şi integrarea unităŃilor de învăŃământ în programele de 

dezvoltare socio-economică la nivelul comunităŃilor locale. 

 

 Art. 4 DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar ca instituŃie publică de interes local, are 

personalitate juridică, este titulară de buget şi ordonator secundar 

de credite. 

 

 Art .5 Cheltuielile pentru activităŃile desfăşurate de DirecŃia 

de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar în îndeplinirea 

atribuŃiilor ce îi revin se finanŃează de la bugetul local. DirecŃia de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar poate folosi, 

pentru desfăşurarea şi lărgirea activităŃii sale, mijloace materiale şi 

băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, din Ńară sau 

străinătate, sub formă de donaŃii şi sponsorizări, cu respectarea 

dispoziŃiilor legale. 
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CAPITOLUL II - Conducerea DirecŃiei de AdministraŃie pentru 

ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 

 

 Art. 6 Conducerea DirecŃiei de AdministraŃie pentru 

ÎnvăŃământul Preuniversitar se asigură de Director şi de doi 

Directori AdjuncŃi. 

   

DIRECTORUL DIRECłIEI DE ADMINISTRAłIE PENTRU 

ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1 

 

 Art. 7 Directorul asigură conducerea executivă a DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru învăŃământul Preuniversitar şi răspunde de 

buna funcŃionare a acesteia în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin. 

 

 Art. 8 Directorul îndeplineşte, în condiŃiile legii, următoarele 

atribuŃii: 

-reprezintă DirecŃia de AdministraŃie pentru învăŃământul 

Preuniversitar în relaŃiile cu celelalte instituŃii, persoane fizice şi 

juridice ; 

-verifică şi avizează proiectul bugetului centralizat, la nivel de 

nuclee contabile şi execuŃia bugetară pe care le supune aprobării 

Consiliului Local Sector 1 ; 

-exercită atribuŃiile ce revin DirecŃiei de AdministraŃie pentru 

învăŃământul Preuniversitar în calitate de persoană juridică; 

-exercită funcŃia de ordonator secundar de credite ; 
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-întocmeşte proiectul bugetului propriu al DirecŃiei de AdministraŃie 

pentru învăŃământul Preuniversitar şi contul de încheiere al 

exerciŃiului bugetar pe care le supune aprobării Consiliului Local 

Sector 1; 

-elaborează proiecte anuale şi strategii pe termen mediu de 

restructurare, organizare şi dezvoltare a bazei tehnico-materiale a 

instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din sector; 

-elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de 

dezvoltare a bazei tehnico-materiale a instituŃiilor de învăŃământ 

preuniversitar şi de asigurare a resurselor financiare pentru 

aceasta activitate, stadiul implementării strategiilor prevăzute şi 

propunerile de măsuri pentru îmbunătăŃirea acestei activităŃi; 

-aprobă statul de personal al DirecŃiei de AdministraŃie pentru 

învăŃământul Preuniversitar; 

-coordonează activitatea pe linie de resurse umane din cadrul 

instituŃiei ; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri în domeniul 

de activitate al instituŃiei şi le înaintează spre aprobare Consiliului 

Local Sector 1. 

-Avizarea OP-urilor şi CEC-urilor privind plăŃile de cheltuieli 

materiale ale unităŃilor de învăŃământ, având la bază referat 

aprobat de conducătorul instituŃiei. 

 Directorul îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege sau 

stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 1. 

 În exercitarea atribuŃiilor ce-i revin, directorul emite decizii , 
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 Directorul reprezintă DirecŃia de AdministraŃie pentru 

ÎnvăŃământul Preuniversitar în relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile 

publice, cu persoanele juridice şi fizice din Ńară şi străinătate, 

precum şi în justiŃie. 

 

 Art. 9 DIRECTOR ADJUNCT TEHNICO-ADMINISTRATIV 

 Directorul Adjunct Tehnic-Administrativ are următoarele 

atribuŃii generale : 

-se subordonează directorului DirecŃiei pentru AdministraŃia 

învăŃământului Preuniversitar   

-coordonează şi controlează cu precădere activitatea Serviciului  

Patrimoniu şi Administrativ-Deservire, Serviciului Tehnic InvestiŃii, 

Biroului Contractări, LicitaŃii şi Biroului Urmărire RecepŃie Lucrări; 

-controlează modul de respectare şi aplicare a legislaŃiei specifică 

structurii conduse ; 

-organizează datele şi informaŃiile, ca şi circulaŃia acestora în 

cadrul DirecŃiei de AdministraŃie pentru învăŃământul Preuniversitar 

şi în afara ei ; 

-stabileşte, sau după caz, actualizează în termen de 30 de zile de 

la aprobarea prezentului Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare, atribuŃii exprese în fişele de post întocmite pentru 

personalul din subordine, potrivit funcŃiei şi pregătirii profesionale ; 

-răspunde de perfecŃionarea pregătirii profesionale a 

subordonaŃilor şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a activităŃii ; 

-numeşte comisiile de recepŃie a obiectivelor de investiŃii ; 
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-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local şi ale proiectelor de decizii ale Directorului în domeniul său 

de activitate ; 

-în lipsa directorului exercită atribuŃiile acestuia în limitele stabilie 

prin decizia directorului ; 

-îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin în conformitate cu 

decizia Directorului de delegare de competenŃe. 

 

 Art. 10 DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC 

 Directorul Adjunct Economic are următoarele atribuŃii 

generale : 

-se subordonează directorului DirecŃiei AdministraŃiei 

învăŃământului Preuniversitar ; 

-coordonează şi răspunde de buna funcŃionare a Serviciului Buget 

Financiar – Birou ExecuŃie Bugetară şi a Serviciului Contabilitate ; 

-controlează modul de respectare şi aplicare a legislaŃiei specifica 

structurii conduse ; 

-organizează datele şi informaŃiile, ca şi circulaŃia acestora în 

cadrul DirecŃiei pentru AdministraŃia învăŃământului Preuniversitar ; 

-stabileşte, sau după caz, actualizează în termen de 30 de zile de 

la aprobarea prezentului Regulament de organizare şi funcŃionare, 

atribuŃii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din 

subordine, potrivit funcŃiei şi pregătirii profesionale ; 

-răspunde de perfecŃionarea pregătirii profesionale a 

subordonaŃilor şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a activităŃii ; 
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-analizează şi semnează balanŃa de verificare analitică şi 

sintetică ; 

-numeşte comisiile de inventariere a patrimoniului la sfârşitul 

anului ; 

-contrasemnează toate documentele DirecŃiei în domeniul 

economico-financiar care ies din unitate ; 

-numeste conform Ordinului nr. 123/2001 şi a OrdonanŃei nr. 

119/1999 – actualizată, persoana care exercită controlul financiar 

preventiv propriu ; 

-colaborează cu celelalte servicii şi compartimente ale DirecŃiei ; 

-verifică şi aprobă numirea persoanelor care exercită controlul 

financiar preventiv propriu din cadrul subunităŃilor ; 

-colaborează cu Primăria Sectorului 1, AdministraŃia Financiară 

Sector 1,Trezoreria Sectorului 1, Ministerul FinanŃelor Publice, 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului  Bucureşti Sector 1 şi cu orice 

alte unităŃi cu care intră în contact ; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local şi ale proiectelor de decizii ale Directorului în domeniul său 

de activitate ; 

-îndeplineşte orice alte sarcini care îi revin în conformitate cu 

decizia Directorului de delegare de competenŃe. 
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CAPITOLUL III - Structura organizatorică a DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru învăŃământul Preuniversitar 

 

 Art. 11 Organigrama va cuprinde următoarele servicii şi 

birouri, coordonate de DIRECTOR : 

-Director Adjunct Tehnico-Administrativ 

- Serviciul Tehnic InvestiŃii  

- Biroul Contractări, LicitaŃii 

- Biroul Urmărire RecepŃie Lucrări 

- Serviciul Patrimoniu şi Administrativ-Deservire 

-Director Adjunct Economic 

- Serviciul Buget Financiar 

- Biroul ExecuŃie Bugetară 

- Serviciul Contabilitate 

-Secretariat 

- Biroul Audit Public Intern 

- Serviciul Resurse Umane 

- Biroul ProtecŃia Muncii şi PSI 

- Serviciul Juridic   

- Compartimentul Informatică 

 

 Art. 12 AtribuŃiile Serviciului Tehnic InvestŃtii sunt 

următoarele : 

-Culege date din teren privind starea funcŃională a unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar, prezintă referate şi face propuneri de 

îmbunătăŃire; 



170 

 

-Întocmeşte proiecte de hotărâre şi documentaŃiile aferente privind 

asigurarea execuŃiei lucrărilor, face susŃinerea acestora la comisiile 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

-întocmeşte devize pentru reparaŃii de întreŃinere şi relevee, avize 

pentru spaŃiile aflate în administrarea direcŃiei ; 

-Urmăreşte elaborarea pe faze de proiectare şi asigură recepŃia 

proiectelor la data terminării acestora ; 

-RecepŃionează documentaŃiile tehnico-economice verificate de 

verificatorii atestaŃi şi le înaintează pentru obŃinerea autorizaŃiilor 

de construire, elaborează documentaŃiile de licitaŃie pentru 

stabilirea constructorului ; 

-Participă la predarea amplasamentelor şi urmăreşte respectarea 

termenului de începere şi terminare a lucrărilor ; 

-Urmăreşte realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, verifică şi 

vizează situaŃiile de lucrări, borderoul acestora şi talonul situaŃiilor 

de lucrări ; 

-Răspunde la sesizările pe probleme specifice ; 

-Face propuneri conducerii direcŃiei pentru îmbunătăŃirea dotării, 

înfrumuseŃării şi utilizării obiectivelor din reŃeaua şcolară 

preuniversitara conform destinaŃiei pentru care au fost create; 

-Elaborează programul anual al achiziŃiilor publice pe baza 

necesităŃilor şi priorităŃilor comunicate de către unităŃile de 

învăŃământ conform OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 34/19.04.2006; 

-îndeplinesc şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care fac parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 
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 Art. 13 Atributiile Biroului Contractări, LicitaŃii sunt 

următoarele : 

-elaborează documentaŃia de atribuire sau în cazul organizării unui 

concurs de soluŃii, a documentaŃiei de concurs; 

-îndeplineşte obligaŃiile referitoare la publicitate astfel cum sunt 

prevăzute în OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 34 din 19 aprilie 2006; 

-aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

-constituie şi păstrează dosarul achiziŃiei publice până la predarea 

acestuia unităŃii de învăŃământ sau arhivei proprii; 

-elaborează o notă justificativă în toate situaŃiile în care procedura 

de atribuire este alta decât cea de licitaŃie deschisă sau de licitaŃie 

restrânsă; 

-elaborează o notă justificativă privind explicaŃii referitoare la 

rezultatul estimării valorii contractului de achiziŃie publică ce 

urmează sa fie atribuit în cazul aplicării procedurii de cerere de 

ofertă; 

-membrii acestui birou fac parte din comisiile de evaluare a 

ofertelor, întocmesc procesele-verbale de deschidere şi rapoartele 

procedurilor de atribuire; 

-transmit un exemplar al procesului verbal de deschidere tuturor 

operatorilor economici participanŃi la procedura de atribuire, 

indiferent dacă aceştia au fost prezenŃi sau nu la şedinŃa de 

deschidere a ofertelor; 

-informează toŃi ofertanŃii în legatură cu rezultatul aplicării 

procedurii de atribuire, nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la 
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primirea raportului procedurii de atribuire; 

-informează toŃi candidaŃii în legatură cu rezultatul aplicării primei 

etape a procedurii de atribuire, imediat după obŃinerea aprobării 

raportului intermediar, elaborat după finalizarea selectării 

candidaŃilor, în cazul aplicării procedurii de licitaŃie restrânsă; 

-informează toŃi candidaŃii în legătură cu rezultatul aplicării primei 

etape a procedurii de atribuire, imediat după obŃinerea aprobării 

raportului intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, 

întocmit după finalizarea preselecŃiei candidaŃilor, în cazul aplicării 

procedurii de dialog competitiv; 

-informează toti participanŃii la dialogul competitiv în legatură cu 

rezultatul fazei intermediare, imediat după obŃinerea aprobării 

raportului întocmit după finalizarea fazei intermediare; 

-transmite spre publicare un anunŃ de atribuire a contractului de 

achziŃie publică în termen de cel mult 48 de zile de la încheierea 

contractului; 

-vinde documentaŃia de atribuire tuturor operatorilor economici 

interesaŃi; 

-îndeplinesc şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care fac parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 

 

 Art. 14 AtribuŃiile Biroului Urmărire RecepŃie Lucrări sunt 

următoarele: 

-face parte din comisia de recepŃie;  
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-se ocupă de organizarea şi efectuarea recepŃiilor la terminarea 

lucrărilor şi a recepŃiilor finale; 

-se ocupă de întocmirea cărŃilor tehnice ale construcŃiilor; 

-urmăreşte modul de comportare al lucrărilor puse în operă în 

timpul perioadei de garanŃie al lucrărilor; 

-se ocupă de urmărirea curentă a comportării în exploatare a 

construcŃiilor; 

-răspunde la sesizări pe probleme specifice; 

-participă la elaborarea programului anual de investiŃii pentru 

unităŃile de învăŃământ preuniversitar; 

-îndeplinesc şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care fac parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi alte sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 

 

 Art. 15 AtribuŃiile Serviciului Patrimoniu şi Administrativ-

Deservire sunt următoarele : 

-coordonează şi răspunde de dotarea unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar cu mijloace de învăŃământ, tehnica de calcul şi 

mobilier; 

-urmăreşte încheierea şi derularea contractelor de achiziŃii de 

mijloace fixe şi obiecte de inventar ; 

-Ńine evidenŃa fizică şi gestionează mijloacele fixe şi obiectele de 

inventar din patrimoniul instituŃiei ; 

-Ńine evidenŃa fizică centralizată a mijloacelor fixe şi obiectelor de 
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inventar din patrimoniul instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar ; 

-întocmeşte şi transmite Directorului Economic necesarul de 

mijloace fixe şi obiecte de inventar din DirecŃie şi din instituŃiile de 

învăŃământ preuniversitar, în vederea achiziŃiei ; 

-întocmeşte şi elaborează planul de achiziŃii al D.A.I.P., privind 

obiectivele de investiŃii şi aprovizionarea curentă cu bunuri 

(rechizite, piese de schimb, materiale utilitar-gospodăreşti,etc.) şi a 

contractelor de servicii ; 

-asigură gestionarea (achiziŃionarea, depozitarea şi distribuirea) 

materialelor consumabile procurate , prin magazia de materiale; 

-întocmeşte fişele de magazie şi a celor de inventar; 

-face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de 

inventar uzate fizic sau moral,din patrimoniul D.A.I.P.  ; 

-coordonează şi răspunde de aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 

96/2002 şi O.U.G.nr. 70/2003 privind distribuŃia produselor lactate 

şi de panificaŃie pentru elevii din unităŃile şcolare şi grădinŃtele cu 

program normal din sectorul 1 ; 

-organizează şi supraveghează modul de întreŃinere a bunurilor 

mobile şi imobile aflate în patrimoniul D.A.I.P.,a gestiunii 

materialelor şi întocmeşte documentaŃia necesară ; 

-organizează şi urmăreşte activitatea conducatorului auto şi 

folosirea autoturismului din cadrul direcŃiei ; 

-verifică şi întocmeşte foile de parcurs şi bonurile valorice pentru 

carburant auto pentru autoturismele din dotarea D.A.I.P. ; 

-vizează pentru realitate facturile furnizorilor direcŃi (Apa Nova, 

I.D.E.B.,etc.) ; 
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-organizează si supraveghează efectuarea şi întreŃinerea 

curăŃeniei în sediul direcŃiei, pe căile de acces şi spaŃiile aferente, 

inclusiv dezăpezirea ; 

-asigură paza imobilului precum şi stingerea incendiilor, inclusiv 

asigurarea materialelor necesare ; 

-colaborează cu firmele furnizoare de mijloace fixe, obiecte de 

inventar, produse lactate şi de panificaŃie ; 

-păstrează permanent legăura cu unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar ; 

-schimb permanent de date şi informaŃii cu celelalte compartimente 

ale instituŃiei ; 

-primeşte şi ordonează documentele arhivistice de la toate 

compartimentele D.A.I.P., conform legii ; 

-păstrarea, depozitarea şi arhivarea documentelor, conform 

prevederilor legale ; 

-asigură evidenŃa, inventarierea, selecŃionarea şi folosirea 

documentelor pe care le deŃine; 

-asigură aplicarea prevederilor legislaŃiei în vigoare în realizarea 

protecŃiei documentelor, respective în paza şi conservarea 

acestora; 

-îndeplinesc şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care fac parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de 
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conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 

 

 Art. 16 AtribuŃiile Serviciului Buget Financiar sunt 

următoarele : 

-Analiza necesarului bugetar pe fiecare subunitate , în vederea 

avizări  acestuia de către DirecŃie ; 

-Centralizarea necesarului bugetar a tuturor subunităŃilor în vedera 

întocmirii proiectului de buget anual ; 

-Depunerea bugetului centralizat la Primăria Sectorului 1 – 

DirecŃia de Management Economic; 

-Prezentarea lunară de către unităŃile din subordine, a execuŃiei 

bugetare în vederea efectuării modificărilor şi rectificărilor 

bugetare necesare ; 

-Deschiderea creditelor bugetare lunare pentru unităŃile din 

subordine, conform notelor de fundamentare depuse de către 

acestea până la aprobarea bugetului anual, iar după aprobare în 

funcŃie de bugetul aprobat; 

-Retrageri de credite bugetare în baza execuŃiei bugetare şi a 

bugetului aprobat; 

-Preluarea soldurilor finale pentru cheltuielile de personal, 

transferuri, cheltuieli de capital, de la toate subunităŃile DirecŃiei ; 

-Centralizarea acestora, în vederea transmiterii execuŃiei 

cheltuielilor bugetare lunare la Primăria Sectorului l, până la data 

de 5 ale fiecărei luni. 

-Urmărirea plăŃilor efectuate zilnic de către subunităŃi în vedera 

comparării cheltuielilor lunare cu execuŃia bugetară lunară ; 
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-Urmărirea extraselor de cont ale subunităŃilor în vederea 

comparării cu contul de execuŃie bugetară al trezoreriei ; 

-Avizarea decontărilor privind : 

- salariile 

- concediile medicale 

- concediile de odihnă 

- prime  

- premiile anuale 

- premieri individuale, etc 

-Avizare a ordinelor de plată şi a CEC-urilor privind ridicarea şi 

depunerea de numerar pentru cheltuielile materiale şi de capital 

etc.; 

-Întocmirea situaŃiei centralizatoare privind necesarul de cheltuieli, 

în vederea întocmirii proiectului de buget anual, pe baza notelor de 

fundamentare ; 

-întocmirea proiectului de buget anual ; 

-Deschiderea şi retragerea creditelor bugetare lunare conform 

notei de fundamentare, pânp la aprobarea bugetului anual ; 

-Deschiderea şi retragerea creditelor bugetare lunare pe baza 

bugetului aprobat ; 

-Efectuarea modificărilor şi rectificărilor bugetare ; 

-Preluarea soldurilor finale pentru cheltuieli materiale, de personal, 

de capital şi transferui şi centralizarea acestora în vederea 

transmiterii execuŃiei cheltuielilor bugetare lunare la Primăria 

Sectorului 1; 

-Verificarea lunară a fişelor de cont analitic pentru unităŃile din  
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subordine ; 

 

-Verificarea lunară a balanŃelor analitice şi sintetice ale 

subunităŃilor ; 

-Verificarea şi centralizarea bilanŃurilor contabile a tuturor 

subunităŃilor ; 

-întocmirea bilanŃului contabil centralizat la nivelul DirecŃiei atât 

pentru surse bugetare (primărie , I.S.M.B.) cât şi pentru cele 

extrabugetare ; 

-Avizarea OP-urilor şi CEC-urilor privind plăŃile de cheltuieli 

materiale ale unităŃilor de învăŃământ, având la bază referat 

aprobat de conducătorul instituŃiei ; îndeplinesc şi alte atribuŃii din 

domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care 

decurg din actele normative în vigoare, precum şi sarcini de 

serviciu dispuse de conducerea instituŃiei conform cu pregătirea 

profesională; 

 

 Art. 17 AtribuŃiile Biroului ExecuŃie Bugetară sunt 

următoarele : 

-Analiza necesarului bugetar pe fiecare subunitate , în vederea 

avizării acestuia de către DirecŃie ; 

-Centralizarea necesarului bugetar a tuturor subunităŃilor în 

vedera întocmirii proiectului de buget anual ; 

-Depunerea bugetului centralizat la Primăria Sectorului 1 – 

DirecŃia de Management Economic; 

-Prezentarea lunară de către unităŃile din subordine, a execuŃiei 
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bugetare în vederea efectuării modificărilor şi rectificărilor 

bugetare necesare ; 

-Deschiderea creditelor bugetare lunare pentru unităŃile din 

subordine, conform notelor de fundamentare depuse de către 

acestea până la aprobarea bugetului anual, iar după aprobare în 

funcŃie de bugetul aprobat; 

-Retrageri de credite bugetare în baza execuŃiei bugetare şi a 

bugetului aprobat; 

-Preluarea soldurilor finale pentru cheltuielile de personal, 

transferuri, cheltuieli de capital, de la toate subunităŃile DirecŃiei ; 

-Centralizarea acestora, în vederea transmiterii execuŃiei 

cheltuielilor bugetare lunare la Primăria Sectorului l, până la data 

de 5 ale fiecarei luni. 

-Urmărirea plăŃilor efectuate zilnic de către subunităŃi în vedera 

comparării cheltuielilor lunare cu execuŃia bugetară lunară ; 

-Urmărirea extraselor de cont ale subunităŃilor în vederea 

comparării cu contul de execuŃie bugetară al trezoreriei ; 

-Avizarea decontărilor privind : 

- salariile 

- concediile medicale 

- concediile de odihnă 

- prime  

- premiile anuale 

- premieri individuale, etc 

-întocmirea lunară a execuŃiei bugetare ; 

-Verificarea şi introducerea tuturor operaŃiunilor lunare în fişele de 
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cont în vederea întocmirii execuŃiei bugetare; 

-Verificare închiderii cheltuielilor cu plăŃile efectuate lunar ; 

-Raportarea lunară, trimestrială şi anuală a execuŃiei bugetare, 

Primăriei Sectorului 1; 

-îndeplinesc şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care fac parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 

 

 Art. 18 AtribuŃiile Serviciului Contabilitate sunt următoarele : 

-Verificarea lunară a fişelor de cont analitic pentru unităŃile din  

subordine ; 

-Verificarea lunară a balanŃelor analitice şi sintetice ale 

subunităŃilor ; 

-Verificarea şi centralizarea bilanŃurilor contabile a tuturor 

subunităŃilor ;   

-întocmirea bilanŃului contabil centralizat la nivelul DirecŃiei atât 

pentru surse bugetare (primărie , I.S.M.B.) cât şi pentru cele 

extrabugetare. 

-întocmirea ştatelor de plată în baza următoarelor documente : 

-foaie colectivă de prezenŃă semnată de şeful de serviciu 

-prezenŃa pentru orele suplimentare ; 

-certificate medicale ; 

-cererile pentru concediul de odihnă solicitate cu plata în 

avans ; 

-înştiinŃările privind modificările sporurilor de vechime ; 
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-Calcularea certificatelor medicale şi efectuarea lunarş a plăŃilor 

acestora ; 

-Calcularea concediilor de odihnă acordate în avans şi efectuarea 

plăŃii acestora; 

-întocmirea lunară a centralizatorului de salarii; 

-întocmirea ordinelor de plată şi a CEC-urilor în numerar privind 

plata impozitului pe salarii, şomajului, asigurărilor sociale, 

asigurărilor sociale de sănătate ; 

-întocmirea, urmărirea şi verificarea garanŃiilor materiale ; 

-Eliberarea adeverinŃelor solicitate de către salariaŃii direcŃiei ; 

-întocmirea şi transmiterea lunară a situaŃiilor statistice privind 

drepturile de personal către Primăria Sectorului 1 ; 

-întocmirea şi transmiterea lunară la Casa de Pensii a Sectorului 1, 

la Casele de Sănătate şi A.M.O.F.a declaraŃiilor privind contribuŃiile 

la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, a asigurărilor sociale 

şi a ajutorului de şomaj ; 

-întocmirea şi transmiterea lunară la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 1 a situaŃiei privind impozitul aferent drepturilor salariale 

plătite ; 

-înregistrarea lunară în fişele fiscale ale salariaŃilor direcŃiei ; 

-Calculul primelor din fondul total de premiere, precum şi a 

primelor individuale; 

-Calculul premiului anual; 

-Decontarea bancară; 

-Efectuarea tuturor plăŃilor şi încasărilor prin casieria direcŃiei 

(drepturilor de personal, cheltuielilor materiale, cheltuielilor de 
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capital); 

-întocmirea zilnică a registrului de casă; 

-întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile (bancă, casă,  

diverse, salarii, cheltuieli de capital, etc.) ; 

-întocmirea notelor contabile şi introducerea acestora în 

calculator ; 

-înregistrarea operaŃiunilor contabile în fişele de cont; 

-întocmirea balanŃei de verificare – analitic şi sintetic; 

-Verificarea şi analiza soldurilor contururilor ; 

-Furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunară, 

trimestrială şi anuală a execuŃiei bugetare, cât şi a altor raportări 

statistice; 

-înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectivelor de inventar în 

evidenŃele contabile; 

-Repartizarea cheltuielilor de întreŃinere; 

-Urmărirea şi înregistrarea tuturor viramentelor bancare; 

-Urmărirea şi verificarea zilnică a registrului de casă ; 

-Urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, debitori din cote 

de întreŃinere, convorbiri telefonice, furnizori ; 

-Calculul penalităŃilor de întârziere pentru timpul depăşit, conform 

legislaŃiei în vigoare şi virarea acestora la buget ; 

-înregistrarea valorică şi cantitativă materialelor şi obiectelor de 

inventar achiziŃionate ; 

-înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor rezultate în 

urma inventarierilor anuale sau inopinante ; 

-înregistrarea transferurilor şi consumurilor lunare a materialelor, 
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obiectelor de inventar, benzină, motorină, pe baza bonurilor de 

consum sau transfer, după caz ; 

-Verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanŃa de 

verificare ; 

-Vertificarea conturilor şi închiderea acestora la finele anului; 

-întocmirea şi transmiterea situaŃiei statistice privind aplicarea 

Legii. 416/2001 la D.G.M.S.S.; 

-Exercitarea controlului financiar preventiv propriu; 

întocmirea bilanŃului contabil trimestrial şi anual şi predarea 

acestuia la Primăria Sectorului 1 ; 

-întocmirea raportărilor statistice specifice ; 

-Asigură schimbul permanent de date şi informaŃii cu serviciile 

de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreria 

Sectorului 1, AdministraŃiei Financiare a Sectorului 1 ; 

-îndeplinesc şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care fac parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 

 

 Art. 19 AtribuŃiile Biroului Audit Public Intern sunt 

următoarele : 

-efectuarea unui număr cât mai mare de misiuni de audit public 

intern pe parcursul unui an calendaristic; 

-efectuează misiuni de audit public intern în toate sectoarele tehnic 

de activitate ale instituŃiilor subordonate DirecŃiei de AdministraŃie 

pentru învăŃământul Preuniverisitar Sector 1, privind modul de 

utilizare a fondurilor publice gestionate de acestea, precum şi 
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administrarea patrimoniului, în baza Legii. 672/2002 şi a Ordinului 

nr. 38/2003 ; 

-examinează legalitatea, regularitea şi conformitatea operaŃiunilor, 

identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe 

această bază, propune măsuri şi soluŃii pentru recuperarea 

pagubelor şi sancŃionarea celor vinovaŃi, după caz; 

-examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal 

instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi al 

rezultatelor obŃinute ; 

-examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor 

de planificare, programare, organizare, coordonare, urmările şi 

control al îndeplinirii deciziilor ; 

-evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienŃa cu care 

sistemele de conducere şi execuŃie din cadrul instituŃiei publice şi 

la nivelul unui program, proiect, utilizează resursele financiare, 

umane şi materiale, pentru îndeplinirea obiectivelor şi obŃinerea 

rezultatelor stabilite ; 

-identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi control, precum 

şi a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor 

programe/proiecte sau unor operaŃiuni, cu propunerea de măsuri 

pentru corectarea acestora şi pentru eliminarea riscurilor, după 

caz ; 

-colaborează cu DirecŃia Audit Public Intern din cadrul Priăariei 

Sectorului 1, care asigură îndrumarea metodologică a 

compartimentelor de Audit Public Intern din instituŃiile subordonate 

Consiliului Local ; 
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-respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii ; 

 

-îndeplinesc şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care fac parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi alte sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 

 

 Art. 20 AtribuŃiile Serviciului Resurse Umane sunt 

următoarele: 

-asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competenŃă şi conform prevederilor legale prin concurs; 

-organizează conform legislaŃiei în vigoare concursurile pentru 

ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică 

îndeplinirea de către participanŃi a condiŃiilor prevăzute de lege; 

-urmăreşte respectarea legalităŃii privind angajarea şi acordarea 

tuturor drepturilor prevăzute de legislaŃia muncii pentru personalul 

din aparatul propriu; 

-analizează propunerile de structuri organizatorice ale 

compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaŃia 

necesară în vederea elaborării organigramei aparatului propriu ; 

-pregăteşte documentaŃia necesară elaborării Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare, Regulamentului de Ordine Interioară şi 

al altor instrucŃiuni necesare bunei funcŃionări a aparatului, pe baza 

propunerilor tuturor compartimentelor instituŃiei ; 

-pregăteşte documentaŃia necesară elaborării statului de funcŃii ; 

-Ńine evidenŃa fişelor de post şi răspunde de corelarea acestora cu 
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atribuŃiile din Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare; 

 

-răspunde de aplicarea corectă a legislaŃiei de salarizare (salariul 

de bază, indemnizaŃii de conducere, salariu de merit, premii) ;  

-întocmeşte documentaŃia privind plata orelor suplimentare 

prestate peste programul normal de lucru şi urmăreşte încadrarea 

în plafonul prevăzut de lege; 

-controlează respectarea disciplinei muncii; 

-stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a pregătirii 

profesionale; 

-efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, 

definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al 

personalului din aparatul propriu; 

-întocmeşte formalităŃile specifice angajării - decizii de angajare, 

promovare şi definitivare în funcŃii, de sancŃionare şi încetare a 

contractului de muncă, adrese către Oficiile ForŃelor de Muncă; 

-Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a 

concediilor fără plată şi a sancŃiunilor; 

-răspunde de rezolvarea reclamaŃiilor, sesizărilor şi conflictelor de 

muncă care revin în competenŃa biroului; 

-Ńine gestiunea cărŃilor de muncă şi operează în acestea 

modificările de drepturi salariale determinate de indexări, 

promovări în funcŃii şi în grade profesionale, salarii de merit, etc 

-eliberează adeverinŃe privind calitatea de salariat la cererea 

personalului; 

-înfiinŃarea şi păstrarea registrului general de evidenŃă al 
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salariaŃilor şi operarea înregistrărilor prevăzute de lege; 

 

-întocmeşte şi eliberează legitimaŃii (de acces în unitate, 

ecusoane, legitimaŃii de călătorie pe mijloacele de transport în 

comun); 

-asigură respectarea protecŃiei  salariaŃilor prin servicii medicale, 

conform prevederilor legale în vigoare;  

-întocmirea raportărilor statistice specifice ; 

-colaborează cu toate serviciile şi birourile din cadrul DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru învăŃământul Preuniversitar Sector 1 şi cu alte 

instituŃii de învăŃământ; 

-îndeplinesc şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care fac parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 

 

 Art. 21 AtribuŃiile Serviciului Juridic  sunt următoarele : 

-reprezentarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din 

sectorul 1 în faşa instanŃelor judecătoreşti de toate gradele, pe 

bază de mandate al directorului unităŃii de învăŃământ; 

-reprezentarea D.A.I.P. Sector 1 în faŃa instanŃelor judecătoreşti de 

toate gradele şi a altor autorităŃi, pe bază de mandat al 

Directorului ; 

-instrumentarea cauzelor în care D.A.I.P. Sector 1 , respectiv 

unităŃile de învăŃământ preuniversitar figurează ca parte 

(formularea cererilor de chemare în judecată, redactarea 
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întâmpinărilor, declararea căilor de atac, etc) ;  

 

-formularea proiectelor de convenŃii, statute, contracte (de 

închiriere, de achiziŃii publice de servicii, produse şi lucrări), acte 

administrative    

-asigurarea bazei de documentare juridică şi legislativă ; 

-formularea avizelor scrise la solicitarea conducerii D.A.I.P. sau a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar ;  

-formularea răspunsurilor, adreselor scrise la solicitarea 

directorului ; 

-răspunde la petiŃii şi oferă consultaŃii juridice unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat din sectorul 1, precum şi 

persoanelor fizice şi juridice în legatură cu litigiile în care D.A.I.P.  

sau unităŃile de învăŃământ preuniversitar sunt în litigiu ; 

-organizarea licitaŃiilor în vederea închirerii spaŃiilor temporar 

disponibile din cadrul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din 

sectorul 1; 

-participă la formularea obiecŃiunilor precontractuale, dacă se pun 

în discuŃie probleme juridice ; 

-verifică şi avizează desfăşurarea procedurilor de licitaŃie ; 

-urmărirea respectării legalităŃii în cadrul D.A.I.P. Sector 1 ; 

-urmăreşte apariŃia actelor normative şi semnalează factorilor a 

căror activitate este vizată de aceste acte, sarcinile ce revin unităŃii 

în domeniul de competenŃă respectiv ; 

-verifică şi avizează pentru legalitate fundamentarea proiectelor de 

hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi a proiectelor de 
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decizii ale Directorului în domeniul său de activitate ; 

 

-verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile 

funcŃionale şi de specialitate ; 

-avizează orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială 

a unităŃii ; 

-colaborează cu toate serviciile şi birourile din cadrul DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru învăŃământul Preuniversitar Sector 1 şi cu alte 

instituŃii de învăŃământ; 

-participă activ la dezbaterile/şedinŃele din cadrul D.A.I.P.S 1, 

propunând soluŃii legale şi utile pentru rezolvarea situaŃiilor 

curente ; 

-proceduri de secretariat intern în cadrul Serviciului Juridic ; 

-păstrarea unei constante legături cu unităŃile de învăŃământ pentru 

identificarea şi rezolvarea în timp util a problemelor juridice cu care 

se confruntă ; 

-păstrarea unor registre şi dosare de evidenŃe interne specifice 

Serviciului Juridic ; 

-întocmirea rapoartelor şi situaŃiilor specifice Serviciului Juridic, 

solicitate de conducerea D.A.I.P.S 1 ; 

-îndeplinesc şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care fac parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 

 

 Art. 22 AtribuŃiile Compartimentului Informatică sunt 

următoarele: 
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-asigură informatizarea activităŃii DirecŃiei de AdministraŃie pentru 

învăŃământul Preuniversitar prin colectivul de specialitate, 
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colaborează cu serviciul de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, 

precum şi cu firme specializate în hardware şi sofware;  

-centralizează solicitările, analizează şi avizează necesarul noilor 

elemente informatice şi elaborează soluŃiile optime de achiziŃie; 

-participă la recepŃia calitativă a elementelor de tehnică de calcul 

achiziŃionate pentru necesităŃile instituŃiei; 

-administrează reŃeaua Intranet şi Internet existentă în D.A.I.P. 

Sector 1 şi gestionează conectarea utilizatorilor la reŃeaua Internet; 

-concepe programe şi aplicaŃii software pentru serviciile de 

specialitate din DirecŃie şi din instituŃiile de învăŃământ 

preuniversitar ; 

-asigură buna funcŃionare din punct de vedere logic a aplicaŃiilor 

existente pe sistemul de calcul; 

-studiul şi analiza permanentă a sistemului informaŃional existent 

pentru a putea propune soluŃii de informatizare adecvate fiecărui 

utilizator informaŃional; 

-furnizează, în limbaj specific, informaŃiile necesare realizării şi 

actualizării paginii de prezentare a Primăriei Sectorului 1; 

-documentare continuă cu noutăŃile apărute în sistemul 

informaŃional. 

-îndeplinesc şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care fac parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 
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 Art. 23 AtribuŃiile Compartimentului Secretariat sunt 

următoarele: 

-rezolvarea corespondenŃei privind activitatea de secretariat; 

-păstrează confidenŃialitatea în legătură cu faptele, informaŃiile sau 

documentele de care ia cunoştinŃă în exercitarea atribuŃiilor ce îi 

revin; 

-păstrează secretul de serviciu în condiŃiile legii; 

-respectarea programului de audienŃe al Directorului DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru învăŃământul Preuniversitar Sector 1; 

-respectarea programului de audienŃe al Directorului Adjunct 

Tehnic-Administrativ şi al Directorului Adjunct Economic; 

-operarea documentelor în Registre speciale(de intrări şi ieşiri); 

-păstrarea Deciziilor în original, emise de conducerea instituŃiei; 

-transmiterea de faxuri şi primirea lor; 

-întocmirea rapoartelor şi situaŃiilor solicitate de către conducerea 

instituŃiei; 

-colaborează cu toate serviciile şi birourile din cadrul instituŃiei 

precum şi cu celelalte instituŃii; 

-îndeplineşte şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care face parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 

 

 Art .24 AtribuŃiile Biroului ProtecŃia Muncii şi PSI sunt 

următoarele: 

-măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative de informare 
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publică în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a 

incendiilor şi asigurării intervenŃiei operative pentru limitarea şi 

stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecŃiei 

persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva 

efectelor situaŃiilor de urgenŃă determinate de incendii; 

-răspunderea , potrivit legii, de stabilirea şi aplicarea măsurilor de 

apărare împotriva incendiilor; 

-participă la elaborarea şi aplicarea concepŃiei de apărare 

împotriva incendiilor la nivelul unităŃii administrativ-teritoriale 

instituŃiei; 

-propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare 

organizării activităŃi  de apărare împotriva incendiilor; 

-formarea, evaluarea şi certificarea competenŃei profesionale a  

cadrelor tehnice/personalului cu atribuŃii împotriva apărarii 

incendiilor; 

-solicită obŃinerea avizelor şi autorizaŃiilor de securitate la incendiu, 

prevăzute de lege; 

-să elaboreze instrucŃiunile de aăarare împotriva incendiilor şi să 

stabilească atribuŃiile ce revin salariaŃilor la locurile de muncă; 

-să verifice dacă salariaŃii cunosc şi respectă instrucŃiunile 

necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi să 

verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin 

indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au 

acces în unitate; 

-să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare 

împotriva incendiilor, certificate conform legii; 
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-să îndeplinească orice alte atribuŃii prevăzute de lege privind 

apărarea împotriva incendiilor; 

-să respecte reglementările tehnice şi dispoziŃiile de apărare 

împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele 

lor, viaŃa, bunurile şi mediul; 

-informarea, instruirea salariaŃilor asupra tuturor aspectelor legate 

de securitatea şi sănătatea la postul de lucru conform 

reglementărilor în vigoare; 

-obligaŃia de a lua măsuri de protecŃie şi de prevenire, inclusiv 

procedeele şi metodele de lucru; 

-prescripŃii aplicabile în domeniul igienei; 

-afişarea la locul de muncă a instrucŃiunilor de securitate scrise 

privind accidentele sau incidentele grave la care se pot expune 

salariaŃii; 

-protecŃia împotriva atmosferelor nocive, instalaŃii care generează 

câmpuri electromagnetice de radiofrecvenŃă produse de emiŃători 

pentru comunicaŃii, instalaŃii de microunde, instalaŃii de curenŃi de 

înaltă frecvenŃă, etc.; 

-răspunde de implementarea şi verificarea modului de respectare a   

normelor de protecŃia muncii în instituŃie; 

-gestiunea fişelor individuale de protecŃie a muncii ; 

-îndeplineşte şi alte atribuŃii din domeniul de activitate a 

compartimentului din care face parte, care decurg din actele 

normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de 

conducerea instituŃiei conform cu pregătirea profesională; 

-să solicite autorizarea funcŃionării unităŃii din punctul de vedere al 



195 

 

securităŃii şi sănătăŃii în muncă; 

 

-să stabilească măsurile tehnice şi organizatorice de securitate şi 

sănătate în muncă, corespunzător condiŃiilor de muncă şi factorilor 

de risc evaluaŃi la locurile de muncă, pentru asigurarea securităŃii 

şi sănătăŃii angajaŃilor; 

-să elaboreze instrucŃiuni proprii de securitate a muncii, care să 

detalieze şi să particularizeze prezentele norme şi normele 

specifice de securitatea muncii, în raport cu activitatea care se 

desfăşoară 

-să comunice, cerceteze, înregistreze, declare şi să Ńină evidenŃa 

accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, a accidentelor 

tehnice şi a avariilor; 

 

CAPITOLUL V - RelaŃiile funcŃionale între compartimentele 

aparatului propriu al DirecŃiei de AdministraŃie pentru învăŃământul 

Preuniversitar 

 

 Art. 25 Compartimentele aparatului propriu al DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru învăŃământul Preuniversitar Sector 1 sunt 

obligate să coopereze în vederea întocmirii în termenul legal a 

lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competenŃe în 

conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 
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CAPITOLUL VI- DispoziŃii finale. 

 

 Art. 26 Toate compartimentele vor studia, analiza şi propune 

măsuri pentru raŃionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea 

evidenŃei, sporirea vitezei de circulaŃie a documentelor, urmărind 

fundamentarea legală a lucrărilor. 

 În acest sens personalul cu funcŃia de director adjunct: 

-organizează evidenŃa indicatorilor din domeniile de activitate ale 

compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le 

transmit în termenul legal; 

-răspund de perfecŃionarea pregătirii profesionale a subordonaŃilor 

şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a activităŃii; 

-asigură securitatea materialelor cu conŃinut secret şi răspund de 

scurgerea informaŃiilor şi a documentelor din compartimentele 

respective. 

 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a manifesta o preocupare 

permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituŃiei si a dotărilor, 

luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale. 

 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a îndeplini şi alte atribuŃii din 

domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care 

decurg din actele normative în vigoare, precum şi sarcinile de 

serviciu dispuse de conducerea instituŃiei conform cu pregătirea 

profesională, menite să concure la realizarea integrală a atribuŃiilor 

instituŃiei, la îmbunătăŃirea activităŃii acesteia, atât în timpul 
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programului de lucru, cât şi în afara acestuia. 

 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a pune la dispoziŃia membrilor 

Consiliului Local al Sectorului 1 a documentelor solicitate, la 

cererea acestora. 

 

 Art .27 Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a 

sarcinilor de serviciu se sancŃionează conform legislaŃiei muncii şi 

salarizării. 

 

 Art. 28 Furnizarea datelor în afara instituŃiei şi participarea la 

lucrări organizate de alte instituŃii sau autorităŃi publice se face 

numai cu acordul Directorului. 

 

 Art. 29 Prezentul R.O.F. se va difuza sub semnătura tuturor 

compartimentelor aparatului propriu al DirecŃiei de AdministraŃie 

pentru învăŃământul Preuniversitar Sector 1. 

 

 Art. 30 Prezentul R.O.F.poate fi îmbunătăŃit în funcŃie de 

necesităŃi şi supus spre aprobare, în varianta modificată, 

Consiliului Local al Sectorului 1. 

 

 Art. 31 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 9/25.01.2007 şi intră în vigoare 

la data de_______________. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. PietroşiŃa nr.1 4 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

 - Avizul nr. 209/15.11.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 23 CA 9/21.08.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Str. PietroşiŃa 

nr. 14 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art .3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 10/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Athanasie Enescu nr. 12 
 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr. 1/10.01.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 29 CA 7/16.10.2006 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriuluişi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000  

 -Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Str. Athanasie 

Enescu nr. 12 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL 

nr.1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 11/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Paraschiva Gherghel nr. 10 
 

 Având în vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; - Raportul de 

specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 . 

  - Avizul nr. 2/10.01.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 30 CA 15/30.10.2006 al  Comisiei Tehnice 

de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

-Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Str.  

Paraschiva Gherghel nr. 10 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art .4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 12/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Drumul Lăpuş nr. 96 
 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 

. - Avizul nr. 3/10.01.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 30 CA 5/30.10.2006 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000  

 -Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Drumul Lapus 

nr. 96 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 13/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. OaspeŃilor nr. 11 
 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

 - Avizul nr. 4/10.01.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 32 CA 7/29.11.2006 al Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

- Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000  

 -Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. OaspeŃilor 

nr. 11 

 

 Art .2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 



212 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 14/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Carol Knappe nr. 22-24 
 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr. 5/10.01.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 31 CA 15/08.11.2006 al  Comisiei Tehnice 

de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

- Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrĂrilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

-Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Str. Carol 

Knappe nr. 22-24 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 



215 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art .4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 15/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Coteşti nr. 41 
 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 

. - Avizul nr. 6/10.01.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 14 CA 11/05.06.2006 al  Comisiei Tehnice 

de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Str. Coteşti nr. 

41 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 16/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 91 
 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 

. - Avizul nr. 7/10.01.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 33 CA 17/13.12.2006 al  Comisiei Tehnice 

de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

  - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

-Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Şos. 

Bucureşti-Târgovişte nr. 91 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 17/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Şos. Ghe. I. Sişeşti nr. 266 E 
 

 ]Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; - Raportul de 

specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 8/10.01.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 1 CA 4/10.01.2007 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

-Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe tere  proprietate privată –  Şos. Ghe. I. 

Siseşti nr. 266 E. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 18/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Şos. Ghe. I. Siseşti nr. 11 F 
 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; - Raportul de 

specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 . 

- Avizul nr. 9/10.01.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 1 CA 5/10.01.2007 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

-Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Şos. Ghe. I. 

Siseşti nr. 11 F  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 19/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13 
 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; - Raportul de 

specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 14/10.01.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 1 CA 1/10.01.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

 -Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată Şos. Bucureşti-

Ploieşti nr. 9-13 
 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 20/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Lemnarilor nr. 3-5 
 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; - Raportul de 

specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 15/10.01.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 19 CA 3/17.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

-Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Str. Lemnarilor 

nr. 3-5 
 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 21/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Coralilor nr. 15 
 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 

- Avizul nr. 187/11.10.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 27 CA 10/25.09.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Legea nr. 219/1998 privind regimul concesionării 

 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000  

-Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –- S =  492,00  

mp  propus concesionării   Str. Coralilor  nr. 15 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 



236 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 22/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD B-dul Ion Mihalache nr. 183 
 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr. 17/17.01.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 33 CA 6/13.12.2006 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

- Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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 - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

-Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  B-dul Ion 

Mihalache nr. 183 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 23/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea iniŃierii procedurilor legale în vederea  

închirierii unor clădiri de birouri pe perioada consolidării sediului  

Primăriei Sectorului 1 din Bd. Banu Manta nr. 9 

 

 Văzând raportul de specialitate al directorului DirecŃiei 

UtilităŃi Publice şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 1; 

 Avand in vedere art. 1411 din Codul civil; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 113/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – 

consolidare Primăria Sectorului 1; 

 Potrivit Hotărării Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea 

"Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la 

dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiŃii 

prevăzute în etapa I de implementare a programului; 

 Conform prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 46 şi art. 1207 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ăr ă ş t e  

 

 Art. 1. Se aprobă iniŃierea procedurilor legale în vederea 

închirierii, în condiŃiile legii, a unor clădiri de birouri în scopul 

mutării angajaŃilor Primăriei Sectorului 1 pe perioada consolidării 

sediului din Bd. Banu Manta nr. 9. 

 

 Art. 2. Sumele aferente plăŃii chiriei vor fi suportate din 

bugetul Consiliului Local al Sectorului 1. 

 

 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu 

dispoziŃiile legale în materie. 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte Directorul DirecŃiei Utilităti Publice 

să iniŃieze procedurile necesare pentru negocierea şi încheierea 

de contracte de închiriere care să aibă ca obiect bunurile 

prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.  
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 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General 

AudienŃe, DirecŃia UtilităŃi Publice vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 24/25.01.2007 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 
 
Sumar 
 

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 04.01.2007 privind prorogarea unui 

termen............................................................................................................. 

 
244 

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 04.01.2007 privind validarea modificărilor 

Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 2 ca 

urmare a alocării unor sume din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului 

pe anul 2006................................................................................................. 

 
 
 
247 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind prorogarea unui termen 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 04.01.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

prorogarea unui termen, propus de către Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al Directorului General al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat în 

subordinea Consiliului Local Sector 2;  

- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 

- Adresa SC. Practic S.A, SC. Comnord S.A, SC. Procema – 

Institut de cercetare, proiectare şi producŃie experientală în 

domeniul construcŃiilor şi al materialelor de construcŃie şi SC. 

Băneasa Investments SA. reunite în ConsorŃiul PiaŃa Obor 

Market&Mall, înregistrată în cadrul AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

sub nr. 5402/2.12.2006; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăŃile 

comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/2006 privind 

aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru 

concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii 

de afaceri – Zona PiaŃa Obor” precum şi transmiterea în folosinŃă 

gratuită a terenului aferent obiectivului de investiŃii; 

 În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Consiliului 

Local Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de 

parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca 

obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona PiaŃa Obor” 

precum şi transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului aferent 

obiectivului de investiŃii, se prorogă până la data de 15 ianuarie 

2007, inclusiv. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 Bucureşti vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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 Art. 3 Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

ALBANI LAURA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 1/04.01.2007 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.01.2007, cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea 

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

completările ulterioare 

.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea modificărilor Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Consiliului Local al Sectorului 2 ca urmare a alocării unor sume 

din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului pe anul 2006 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 04.01.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea 

modificărilor Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 2 ca urmare a alocării unor sume din Fondul de rezervă 

bugetară al Guvernului pe anul 2006, propus de către Primarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 

- DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 2720/27.12.2006 privind 

suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Sectorului 2 pe anul 2006 cu sumele alocate Sectorului 2 prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1804/2006; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanŃele 

publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

108/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1804/2006 privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităŃi 

administrativ teritoriale, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale 

sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului 

bugetar; 

 În temeiul art. 46 alin. 2 şi art. 95 alin. (2) lit. d) din Legea 

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

completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin Legea nr. 286/2006; 

 În urma stabilirii rezultat ului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se validează modificările bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 2 pe anul 2006 ca 

urmare a alocării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 
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dispoziŃia Guvernului pe anul 2006 prin H.G. nr. 1804/2006, 

modificări aprobate prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

2720/2006 conform anexei ce conŃine un număr de 76 file şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 (1) - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti .  

  (2) - Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi 

poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

ALBANI LAURA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 2/04.01.2007 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.01.2007, cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea 

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

completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sector2 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 
 
Sumar 
 

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 30.01.2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 3 nr. 128/15.12.2006 referitoare la organigrama, statul de funcŃii 

şi regulamentul de organizare şi funcŃionare al aparatului propriu al 

Consiliului Local Sector 3……………………………………………………… 

 
 
 
253 

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 30.01.2007 privind aprobarea contractului de 

asociere în participare cu S.C. M.A.N. Construct – UN - Impex 

S.R.L……………………………………………………………………………….. 

 
 
255 

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 30.01.2007 privind aprobarea Studiilor de 

Fezabilitate pentru realizarea investiŃiilor de „Modernizare sistem rutier pe 

străzile aflate în administrarea Primăriei Sectorului 3 , conform anexelor 1-

3………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
258 

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 30.01.2007 privind aprobarea Studiilor de 

Fezabilitate pentru realizarea investiŃiilor de „ Extindere a reŃelei publice  de 

canalizare  pe străzile aflate în administrarea Primăriei Sectorului 3 , conform 

anexei 1…………………………………………………………………………….. 

 
 
 
260 

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 30.01.2007 privind aprobarea Studiilor de 

Fezabilitate pentru realizarea investiŃiilor de „Construire ansamblu de 

locuinte pe terenul din B-dul 1 Decembrie 1918/str Succesului ( Aleea 

Cioplea), sector 3, format din 3 blocuri , conform anexelor 1-

3……………………………….. 

 
 
 
262 

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 30.01.2007. privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice aferentă unor obiective de investiŃii de interes public la 

unele unităŃi de învăŃământ aflate în administrarea Sectorului 3……………. 

 
 
264 

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 30.01.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice aferentă construirii unui imobil cu destinaŃia sediu 

administrativ pentru DirecŃia Impozite şi Taxe Locale în Bulevardul Mircea 

Vodă, nr. 5, sector 3……………………………………………………………… 

 
 
 
266 

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 30.01.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice pentru lucrări de reabilitare şi reamenajare imobil în 

vederea înfiinŃării Centrului  de Îngrijire, AsistenŃă şi Recuperare pentru 

Persoane Adulte „Magnolia” în Bd. Corneliu Coposu nr. 13, sector 3………… 

 
 
 
268 

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 30.01.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice pentru lucrări de sistematizare pe verticală si amenajare 

curte la Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă pentru Persoane Vârstnice „Casa 

Max” din str. Vasile Goldiş nr. 1, sector 3………………………………………… 

 
 
 
270 
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HOTĂRÂREA Nr. 10 din 30.01.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice pentru lucrări de construcŃie, amenajare si extinderea 

etajului II la imobilul din str. NiŃă Elinescu nr. 64, sector 3 în vederea infiintarii 

Centrului de zi pentru copii cu vârste între 0-3 ani. 

 
 
 
272 

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 30.01.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice pentru lucrări de construcŃie, in vederea amenajării 

spaŃiilor de joacă la Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie şi AsistenŃă 

Socială “Crinul Alb”, sector 3 din str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, 

Complexul de Servicii pentru Copiii Seropozitivi “Casa Soarelui”, sector 3 din 

str. Plt. Marin Pazon nr. 2A, sector 3, Adăpostul de Zi şi Noapte pentru 

Copiilor Străzii “Casa Noastră” din str. Rotundă nr. 2, sector 3, Centrul de Tip 

Familial “Sf. Nicolae”, sector 3 din str. Jean Steriadi nr. 40A, sector 3, 

Centrul de Zi “Licurici”, sector 3 din str. Vasile Lucaciu nr. 34, sector 3, 

Complex de Servicii pentru Copilul cu DizabilităŃi din str. Codrii NeamŃului nr. 

4, sector 3 şi Centrul Maternal “Sf. Andrei” din str. NiŃă Elinescu nr. 

64………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
274 

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 30.01.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice pentru lucrări de constructie imobil în vederea înfiinŃării 

Centrului de îngrijire şi asistenŃă pentru persoane vârstnice „Sf. Ana” în str. 

Marin Pazon nr. 2B, sector 3……………………………………………………… 

 
 
 
277 

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 30.01.2007 privind avizarea Regulamentului 

pentru funcŃionarea Centrului Comercial 

„TITAN”......................................................... 

 
 
279 

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 30.01.2007 privind avizarea Regulamentului 

pentru funcŃionarea PieŃei „BOBOCICA”......................................................... 

 
281 

HOTĂRÂREA Nr. 15din 30.01.2007 privind avizarea Regulamentului pentru 

funcŃionarea Complexului Comercial Agroalimentar „PIAłA 1 DECEMBRIE 

1918”................................................................................................................ 

 
 
283 

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 30.01.2007. privind avizarea Regulamentului 

pentru funcŃionarea PieŃei Agroalimentare „IOSIF 

ALBU”............................................ 

 
 
285 

 HOTĂRÂREA Nr. 17 din 30.01.2007. privind avizarea Regulamentului 

pentru funcŃionarea PieŃei Agroalimentare 

„TRAPEZULUI”............................... 

 
 
287 

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 30.01.2007 privind avizarea Regulamentului 

pentru funcŃionarea Complexului Agroalimentar „TITAN I”......................... 

 
289 

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 30.01.2007. privind avizarea Regulamentului 

pentru funcŃionarea Bazarului „SFANTUL ILIE”................................................ 

 
291 

HOTĂRÂREA Nr. 20din 30.01.2007 privind avizarea Regulamentului pentru  
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funcŃionarea PieŃei Agroalimentare „ALEXANDRU VLAHUłĂ”........................ 293 
HOTĂRÂREA Nr. 21 din 30.01.2007 privind avizarea Regulamentului 

pentru funcŃionarea PieŃei Agroalimentare „OZANA”....................................... 

 
295 

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 30.01.2007 privind avizarea Regulamentului 

pentru funcŃionarea PieŃei Agroalimentare „23 AUGUST”............................. 

 
297 

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 30.01.2007 privind avizarea Regulamentului 

pentru funcŃionarea PieŃei Volante „RM-SARAT 2”....................................... 

 
299 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3  

nr. 128/15.12.2006 referitoare la organigrama, statul de funcŃii  

şi regulamentul de organizare şi funcŃionare al aparatului propriu  

al Consiliului Local Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse 

Umane; 

- Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

- H.C.L.S nr. 128/15.12.2006; 

- Avizele comisiilor de specialitate;  

 În temeiul prevederilor art.46 alin (1) şi art.95 alin.2 lit.e din 

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

modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se modifică, se completează organigrama, statul de 

funcŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al aparatului 

propriu al Consiliului Local Sector 3 prevăzute în anexele 1,2 şi 3. 
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 Art. 2 Serviciul Organizare Resurse Umane, Financiar vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 1/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractului de asociere în participare 

cu S.C. M.A.N. Construct – UN - Impex S.R.L. 
 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii şi al DirecŃiei 

Juridice şi Patrimoniu; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 6/2006 

privind transmiterea unui teren aparŃinând domeniului privat al 

Municipiului Bucureşti, situat în str. Sf. Vineri / bdul Mircea Vodă, 

sector 3, în administrarea consiliului local al sectorului 3 în vederea 

realizării unui parcaj public supraetajat;  

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

40/2006 privind transmiterea unui teren apartinand domeniului 

privat al Municipiului Bucuresti, situat în str. Sfânta Vineri 

intersecŃie cu bdul Mircea Vodă, sector 3, în administrarea 

Consiliului Local al sectorului 3 în vederea realizării unui parcaj 

public multietajat; 

-Hotărârea Consiliului Local sector 3 nr. 71/2005 privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu parcaj suprateran Str. Sfânta Vineri / 

Bdul Mircea Vodă; 

- Hotărârea Consiliului Local sector 3 nr. 108/2006 privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice, a documentaŃiei de 
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licitaŃie şi a contractului cadru pentru realizarea parcajului public 

supraetajat str. Sf. Vineri intersecŃie cu bd. Mircea Vodă; 

- Hotărârea de atribuire a comisiei de evaluare a ofertei din 

27.12.2006 ; 

 Avizele comisiilor de specialitate. 

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

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

completată şi modificată,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă contractul de asociere în participare în 

vederea finanŃării, proiectării, construirii şi exploatării parcajului 

public supraetajat situat la intersecŃia str. Sf. Vineri intersecŃie cu 

bd. Mircea Vodă, sector 3 cu S.C. M.A.N. Construct – UN - Impex 

S.R.L., conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul sectorului 3 şi 

compartimentele : DirecŃia Economică, DirecŃia AchiziŃii InvestiŃii, 

Arhitectul Şef şi DirecŃia Juridică şi Patrimoniu, să semneze şi să 

urmărească derularea contractului de asociere în participare cu 

S.C. M.A.N. Construct – UN - Impex S.R.L.  
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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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 2/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate pentru realizarea 

investiŃiilor de „Modernizare sistem rutier pe străzile aflate  

în administrarea Primăriei Sectorului 3 , conform anexelor 1-3 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii, AchiziŃii nr 

.473/25.01.2007; 

- În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din OrdonanŃa de 

UrgenŃă nr. 45/2003, privind finanŃele publice, aprobată de Legea 

nr. 108/2004; 

- Avizele comisiilor de specialitate; 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin 2 lit. e şi art. 95 alin. 2 lit.i 

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

modificată şi completată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e  

 

 Art. 1 Se aprobă Studiile de Fezabilitate pentru realizarea 

investiŃiilor de “Modernizare sistem rutier pe străzile aflate în 

administrarea Primăriei Sectorului 3 », conform anexelor 1 – 3, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia InvestiŃii si AchiziŃii 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intra în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primariei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 3/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate pentru realizarea 

investiŃiilor de „ Extindere a reŃelei publice de canalizare pe străzile 

aflate în administrarea Primăriei Sectorului 3 , conform anexei 1 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii, AchiziŃii nr 

.475/25.01.2007; 

- În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din OrdonanŃa de 

UrgenŃă nr. 45/2003, privind finanŃele publice, aprobată de Legea 

nr. 108/2004; 

- Avizele comisiilor de specialitate; 

 În temeiul prevederilor art.46 alin 2 LIT. 3 şi art. 95 alin. 2 lit.i 

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

modificata si completată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e  

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru realizarea 

investiŃiilor “ Extindere a reŃelei publice de canalizare pe străzile 

aflate în administrarea Primăriei Sectorului 3 », conform anexei 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia InvestiŃii si AchiziŃii 

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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 4/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate pentru realizarea 

investiŃiilor de „Construire ansamblu de locuinŃe pe terenul din  

B-dul 1 Decembrie 1918/str Succesului ( Aleea Cioplea), sector 3, 

format din 3 blocuri , conform anexelor 1-3 

 

 Având în vedere,  

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii, AchiziŃii nr 

.474/25.01.2007; 

- În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din OrdonanŃa de 

UrgenŃă nr. 45/2003, privind finanŃele publice, aprobată de Legea 

nr. 108/2004; 

- Avizele comisiilor de specialitate; 

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

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

modificată şi completată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiile de Fezabilitate pentru realizarea 

investiŃiilor “Construire ansamblu de locuinŃe pe terenul din B-dul 1 

Decembrie 1918/str Succesului ( Aleea Cioplea), sector 3, format 
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din 3 blocuri, [Blocul nr 1 - B-dul 1 Decembrie 1918/str Succesului 

( Aleea Cioplea), Blocul nr 2 - B-dul 1 Decembrie 1918/str 

Succesului ( Aleea Cioplea), Blocul nr 3 - B-dul 1 Decembrie 

1918/str Succesului ( Aleea Cioplea)] », conform anexelor 1 – 3, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

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 n. 2-4, 

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 5/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice aferentă  

unor obiective de investiŃii de interes public la unele unităŃi  

de învăŃământ aflate în administrarea Sectorului 3 

 

 Având în vedere:  

- Raportul de specialitate al DirecŃiei ÎnvăŃământ - Cultură; 

- Avizele comisiilor de specialitate,  

 În baza prevederilor art. 40 alin. 1 din O.U.G nr. 45/2003, 

privind finanŃele publice locale, modificată şi completată, art. 166 

alin.6 din Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată  

 În temeiul prevederilor art. 46, alin. 1 şi art. 95, alin. 4 din  

Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată , 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e  

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică aferentă 

unor obiective de investiŃii de interes public la unele unităŃi de 

învăŃământ aflate în administrarea Sectorului 3, conform anexei ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 6/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

aferentă construirii unui imobil cu destinaŃia sediu administrativ  

pentru DirecŃia Impozite şi Taxe Locale 

 în Bulevardul Mircea Vodă, nr. 5, sector 3 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului Sector 3; 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3 ; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 Nr. 140 din 27.12.2006 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu DirecŃia Impozite 

şi Taxe Locale - Bulevardul Mircea Vodă nr. 5, Sect. 3,  

- Avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, 

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

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

modificările şi completările ulterioare , 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economico aferentă 

construirii unui imobil cu destinaŃia sediu administrativ, conform 

Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei sector 

3 vor lua măsuri pentru aducerea 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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 7/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru lucrări 

de reabilitare şi reamenajare imobil în vederea înfiinŃării Centrului  

de Îngrijire, AsistenŃă şi Recuperare pentru Persoane Adulte 

„Magnolia” în Bd. Corneliu Coposu nr. 13, sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 42/2006 privind darea în 

folosinŃă gratuită D.G.A.S.P.C. Sector 3 a imobilului situat în Bd. 

Corneliu Coposu nr. 13, aflat în administrarea Consiliului Local 

Sector 3; 

- prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3, 

 În temeiul art. 46 alin. 1 şi art. 95 alin. 2 lit. i), lit. n) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, modificată şi 

completată 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia tehnico – economică pentru 

lucrări de reabilitare şi reamenajare imobil în vederea înfiinŃării 

Centrului de Îngrijire, AsistenŃă şi Recuperare pentru Persoane 

Adulte „Magnolia” îin Bd. Corneliu Coposu nr. 13, sector 3. 

 

 Art. 2 Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a 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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 8/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru lucrări 

de sistematizare pe verticală si amenajare curte la Centrul  

de Îngrijire şi AsistenŃă pentru Persoane Vârstnice „Casa Max”  

din str. Vasile Goldiş nr. 1, sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime 

specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele vârstniceşsi pentru centrele rezidenŃiale pentru 

persoanele vârstnice; 

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

infiintarea Directiei 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. i), lit. n) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, modificată şi 

completată. 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico – economică pentru 

pentru lucrări de sistematizare pe verticală şi amenajare curte la  

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă pentru Persoane Vârstnice „Casa 

Max” din str. Vasile Goldiş nr. 1, sector 3.  

 

 Art. 2 Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a 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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 9/30.01.2007 



272 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru lucrări 

de construcŃie, amenajare şi extinderea etajului II la imobilul  

din str. NiŃă Elinescu nr. 64, sector 3 în vederea înfiinŃării Centrului 

de zi pentru copii cu vârste între 0-3 ani 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 102 şi 107 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; 

- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 24/2004 privind aprobarea Standardelor 

minime obligatorii pentru centrele de zi; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3, 

 În temeiul art. 46 alin. 1 şi art. 95 alin. 2 lit. i), lit. n) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, modificată şi 

completată 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico – economică pentru 

lucrări de construcŃie, amenajare şi extinderea etajului II la imobilul 

din str. NiŃă Elinescu nr. 64, sector 3 în vederea înfiinŃării Centrului 

de zi pentru copii cu vârste între 0-3 ani . 

 

 Art. 2 Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a 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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 10/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru lucrări 

de construcŃie, in vederea amenajării spaŃiilor de joacă la 

Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie şi AsistenŃă Socială 

“Crinul Alb”, sector 3 din str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, 

Complexul de Servicii pentru Copiii Seropozitivi “Casa Soarelui”, 

sector 3 din str. Plt. Marin Pazon nr. 2A, sector 3, Adăpostul de Zi 

şi Noapte pentru Copiilor Străzii “Casa Noastră” din str. Rotundă 

nr. 2, sector 3, Centrul de Tip Familial “Sf. Nicolae”, sector 3 din 

str. Jean Steriadi nr. 40A, sector 3, Centrul de Zi “Licurici”, sector 3 

din str. Vasile Lucaciu nr. 34, sector 3, Complex de Servicii pentru 

Copilul cu DizabilităŃi din str. Codrii NeamŃului nr. 4, sector 3 şi 

Centrul Maternal “Sf. Andrei” din str. NiŃă Elinescu nr. 64 

 

 Avînd în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 21/2004 privind aprobarea Standardelor 

minime obligatorii privind protecŃia copilului de tip rezidenŃial; 

- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 24/2004 privind aprobarea Standardelor 

minime obligatorii pentru centrele de zi; 
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- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3, 

 În temeiul art. 46 alin. 1 şi art. 95 alin. 2 lit. i), lit. n) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, modificată şi 

completată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă documentaŃia tehnico – economică pentru 

lucrări de construcŃie, în vederea amenajării spaŃiilor de joacă la 

Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie şi AsistenŃă Socială 

“Crinul Alb”, sector 3 din str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, 

Complexul de Servicii pentru Copiii Seropozitivi “Casa Soarelui”, 

sector 3 din str. Plt. Marin Pazon nr. 2A, sector 3, Adăpostul de Zi 

şi Noapte pentru Copiilor Străzii “Casa Noastră” din str. Rotundă 

nr. 2, sector 3, Centrul de Tip Familial “Sf. Nicolae”, sector 3 din 

str. Jean Steriadi nr. 40A, sector 3, Centrul de Zi “Licurici”, sector 3 

din str. Vasile Lucaciu nr. 34, sector 3, Complex de Servicii pentru 

Copilul cu DizabilităŃi din str. Codrii NeamŃului nr. 4, sector 3 şi 

Centrul Maternal “Sf. Andrei” din str. NiŃă Elinescu nr. 64. 

 

 Art. 2 Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 



276 

 

 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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 11/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru lucrări 

de constructie imobil în vederea înfiinŃării Centrului de îngrijire  

şi asistenŃă pentru persoane vârstnice „Sf. Ana” 

în str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 8 lit. b) şi art. 21 alin. (2), lit. c din Legea nr. 

17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

- H.G. nr. 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; 

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

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3; 
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- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3, 

 În temeiul art. 46 alin. 1 şi art. 95 alin. 2 lit. i), lit. n) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală modificată şi 

completată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico – economică pentru 

pentru lucrări de construcŃie imobil în vederea înfiinŃării Centrului 

de îngrijire şi asistenŃă pentru persoane vârstnice „Sf. Ana” în str. 

Marin Pazon nr. 2B, sector 3 

 

 Art. 2 Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a 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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr.12/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

Centrului Comercial „TITAN” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3; 

- avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată, prin Legea. 286/2006. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea 

Centrului Comercial „TITAN”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 13/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

PieŃei „BOBOCICA” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3; 

- avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată prin Legea nr. 286/2006 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea PieŃei 

„BOBOCICA”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 14/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

Complexului Comercial Agroalimentar  

„PIAłA 1 DECEMBRIE 1918” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3; 

- avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată prin Legea nr. 286/2006. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea 

Complexului Comercial Agroalimentar „PIAłA 1 DECEMBRIE 

1918”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PRESEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 15/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

PieŃei Agroalimentare „IOSIF ALBU” 

 

 Având în vedere: 

-referatul Secretarului sectorului 3;  

-avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată prin Legea nr. 286/2006. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea PieŃei 

Agroalimentare „IOSIF ALBU”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 16/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

PieŃei Agroalimentare „TRAPEZULUI” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3;  

-avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată prin Legea nr. 286/2006. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea PieŃei 

Agroalimentare „TRAPEZULUI”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 17/30.01.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

Complexului Agroalimentar „TITAN I” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3;  

-avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată prin Legea nr. 286/2006. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea 

Complexului Agroalimentar „TITAN I”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 18/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

Bazarului „SFÂNTUL ILIE” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3;  

-avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată prin Legea nr. 286/2006. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea 

Bazarului „SFÂNTUL ILIE”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 19/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

PieŃei Agroalimentare „ALEXANDRU VLAHUłĂ” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3;  

-avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată prin Legea nr. 286/2006. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea PieŃei 

Agroalimentare „ALEXANDRU VLAHUłĂ”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 20/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

PieŃei Agroalimentare „OZANA” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3;  

-avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată prin Legea nr. 286/2006. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea PieŃei 

Agroalimentare „OZANA”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 21/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

PieŃei Agroalimentare „23 AUGUST” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3;  

-avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată prin Legea nr. 286/2006. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea PieŃei 

Agroalimentare „23 AUGUST”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 22/30.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

PieŃei Volante „RM-SĂRAT 2” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3;  

-avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. Nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) şi art. 95 alin.(2) lit. “o” 

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

completată şi modificată prin Legea nr. 286/2006. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1 Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea PieŃei 

Volante „RM-SĂRAT 2”, conform anexei ce 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 strada Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 23/30.01.2007 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 
 
Sumar 
 

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 25.01.2007 privind aprobarea unor Planuri 

urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice şi/sau 

juridice şi terenuri domeniul privat al municipiului Bucureşti situate în 

municipiul Bucureşti- sectorul 4…………………………………………………. 

 

 

 

302 

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 25.01.2007 privind aprobarea „Programului de 

aprovizionare a populaŃiei sectorului 4” cu principalele produse alimentare şi 

nealimentare, în caz de mobilizare sau război ………………………………… 

 

 

305 

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 25.01.2007 privind aprobarea planului de ocupare a 

funcŃiilor publice din cadrul Primăriei Sector 4………………………………….. 

 

307 

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 25.01.2007 privindaprobarea 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........................ 

 

 

 

312 

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 25.01.2007 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcŃii şi R.O.F. ale DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale sector 4 

(anexă pe CD)……………………………………………………………………… 

 

 

315 

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 25.01.2007 privind modificarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 aprobat prin HCL nr. 36/20.04.2006 Consiliul 

Local al sectorului 4;........................................................................................ 

 

 

 

317 

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 25.01.2007 privind alocarea unei suprafete de 500 

m2 din terenul situat in Str. Aliorului 8A în vederea realizarii unui lacas de cult, 

paraclis-capela (anexă pe CD)......................................................................... 

 

 

319 

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 25.01.2007 privind aprobarea Regulamentului de 

funcŃionare al Complexului Agroalimentar Timpuri Noi………………………….. 

 

322 

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 25.01.2007 privind aprobarea modelului de 

autorizaŃie de funcŃionarepentru pieŃele din sectorul 4………………………….. 

 

324 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu 

 pe terenuri proprietate privata persoane fizice şi/sau juridice  

şi terenuri 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 şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, 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 25.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

 SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 1/25.01.2007 
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Anexă la hotărârea nr.1/25.01.2007 

 
Nr. 
crt. 

Nr./dată 
registratură 

Solicitant Adresa 
poştală 

Denumire  
investiŃie 

Teren 
proprietate 
privată 
persoane 
fizice/jur. 

Teren domeniul 
privat MB 

Teren 
dom.
public 
MB 

Aviz 
Com 
Nr.2 

Aviz 
Com.  
Nr.7 

Obs. 

1 67560/ 
31.10.06 

SC.COMTIM 
INTERNAłIONAL  
SRL 

B-dul 
Gheorghe 
Şincai 
nr.13, bl.5 

CONCESIO- 
NARE 
TEREN ŞI 
EXTINDERE 
PERGOLA 
ACOPERITĂ 

 St=473,15 mp    Pers. 
Jur. 

2 60130/ 
11.01.2007 

STOICIU MIHAIL 
STOICIU 
STELIANA 

Str.Iarba 
Câmpului 

CONSOLI-
DARE 
EXTINDERE 
SUPRA-
ETAJEARE 
P+1E 

St=100,00     Pers. 
Fiz. 

3 60339/ 
19.01.07 

SAEID 
ESFANDIARI 

B-dul 
Dimitrie 
Cantemir 
nr.8, bl.3, 
sc.A, P, 
apt.2 

ACCES 
EXTERIOR ÎN 
BALCON 

St=45,39 
mp 
Aparta-
ment 
St=5,00 
mp 
Balcon  

    Pers. 
fiz. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Programului de aprovizionare a populaŃiei  

sectorului 4” cu principalele produse alimentare şi nealimentare, 

 în caz de mobilizare sau război  

 

łinând seama de expunerea de motive a Viceprimarului 

sectorului 4; 

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

IX.29/09/16.01.2007 al DirecŃiei resurse umane - Biroul evidenŃă 

militară, protecŃia muncii; 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

Conform art.47 lit.d din Legea nr.477/2003 privind pregătirea 

economiei naŃionale pentru apărare şi ale art.31 din Ordinul 

Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale nr.109/2003; 

În temeiul dispoziŃiilor art.95, alin. 4 coroborat cu art.46 

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

modificată şi completată
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă „Programul de aprovizionare a populaŃiei 

sectorului 4” cu principalele produse alimentare şi nealimentare, în 

caz de mobilizare sau război conform anexelor 1, 2 şi 3, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 să asigure 

repartizarea sarcinilor către agenŃii economici, privind distribuirea 

produselor alimentare, nealimentare şi de higienă, pentru populaŃia 

sectorului 4.  

 

Art.3 Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de 

specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

 SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 2/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcŃiilor publice  

din cadrul Primăriei Sector 4 

 

łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

Analizând referatul de specialitate nr. IX/27/27/17.01.2007 

al DirecŃiei Resurse Umane 

Văzând avizele comisiilor de specialitate; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 46 alin. 1 şi 95 alin. 4 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 Se aprobă planul de ocupare a funcŃiilor publice al 

Primăriei Sector 4 pentru anul 2007, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2006. 
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Art.3 Primarul sectorului 4 şi Secretarul sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

 SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 3/25.01.2007 
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Anexă la HCL nr.3/25.01.2007 

 
FuncŃia publică Nr. 

maxim 
de 
funcŃii 
publice 

Nr.de  
funcŃii 
publice 
ocupate 

Nr. de  
funcŃii 
publice 
vacante 

Nr. maxim 
de funcŃii  
publice care  
vor fi înfiinŃate 

Nr.maxim  
de funcŃii 
publice 
supuse 
reorganizării 

Nr. maxim de 
funcŃii publice 
rezervate 
promovării 

Nr. maxim de 
funcŃii publice 
rezervate 
promovării rapide 

Nr.maxim de 
funcŃii publice 
care vor fi 
ocupate prin 
recrutare 

Secretar al 
consiliului local 

1 1       

Director executiv 
în cadrul 
aparatului 
propriu al 
autorităŃilor 
administraŃiei 
publice locale 

9 7 2     2 

Şef serviciu 25 22 3     3 
Şef birou 3 2 1     1 
Total categoria 
funcŃionari 
publici de 
conducere 

38 32 6     6 

Auditor clasa I 
grad profesional 
asistent 

4  4     4 

Auditor clasa I 
grad profesional 
principal 

7 5 2  1   2 

Auditor clasa I 
grad profesional 
superior 

4 1 3 1  1  3 

Consilier juridic 
clasa I grad 
profesional 
debutant 

4 2 2     2 
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Consilier juridic 
clasa I grad 
profesional 
asistent 

10 8 2     2 

Consilier juridic 
clasa I grad 
profesional 
principal 

4 2 2     2 

Consilier juridic 
clasa I grad 
profesional 
superior 

2  2     2 

Consilier clasa I 
grad profesional 
debutant 

4 2 2     2 

Consilier clasa I 
grad profesional 
asistent 

17 7 10  1   10 

Consilier clasa I 
grad profesional 
principal 

31 14 17 1 6 1  17 

Consilier clasa I 
grad profesional 
superior 

51 44 7 6  4 2 7 

Total funcŃii 
publice clasa I 

138 85 53 8 8 6 2 53 

Referent de 
specialitate 
clasa II grad 
profesional 
asistent 

2 1 1     1 

Referent de 
specialitate 
clasa II grad 
profesional 
principal 
 

1  1     1 
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Referent de 
specialitate 
clasa II grad 
profesional 
superior 

7 4 3     3 

Total funcŃii 
publice clasa II 

10 5 5     5 

Referent clasa 
III grad 
profesional 
debutant 

1  1     1 

Referent clasa 
III grad 
profesional 
asistent 

14 7 7  6   7 

Referent clasa 
III grad 
profesional 
principal 

26 9 17 6 6 1 5 17 

Referent clasa 
III grad 
profesional 
superior 

85 77 8 6  1 5 8 

Total funcŃii 
publice clasa III 

126 93 33 12 12 2 10 33 

Total funcŃii 
publice execuŃie 

274 183 91 20 20 8 12 91 

Total funcŃii 
publice 

312 215 97 20 20 8 12 97 

 

PREŞEDINTE 

Gheorghe SĂVULESCU 
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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. 

123/19.01.2007 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 Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

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, 

precum si pentru asistenŃii personali ai acestora, aprobate prin 

Ordinul comun nr. 290/609/2003; 
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 În temeiul prevederilor art.46 alin.1 şi art.95 alin.2 lit.n 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. Se aprobă listele beneficiarilor de gratuităŃi pentru 

transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaŃă 

pentru perioada 14 decembrie 2006 - 18 ianuarie 2007, pentru 

persoanele cu handicap accentuat şi grav, persoanele cu handicap 

vizual precum şi pentru asistenŃii personali sau însoŃitorii acestora  

care sunt nominalizate in 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 14 decembrie 2006 - 

18 ianuarie 2007 pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 

persoanele cu handicap vizual precum şi pentru asistenŃii 

personali sau însoŃitorii acestora care sunt nominalizate în Anexa 

nr. 3) ce face 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 25.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

 SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 4/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi R.O.F.  

ale DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sector 4; 

 Având în vedere referatul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale sector 4 nr. 3 / 12.01.2007; 

 Luând în considerare avizul AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarului Public; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 272/05.12.2002 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 46 alin. 1 coroborat cu art. 95 alin. 

2 lit. „e” 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 (1) Se aprobă organigrama DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale sector 4 conform anexei nr. 1. 

   (2) Se aprobă statul de funcŃii al DirecŃiei Generale 

de Impozite şi Taxe Locale sector 4 conform anexei nr. 2. 

             (3) Numărul total de posturi aprobate este de 294, 

din care: 238 posturi funcŃii publice, 56 funcŃii contractuale. 
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 Art. 2 Regulamentul de Organizare si FuncŃionare al 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale sector 4 se modifică 

şi se completează în consecinŃă, conform anexei nr. 3 la prezenta. 

 

 Art. 3 Anexele nr. 1, 2 şi 3  fac parte integrantă  din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art. 4 Şefii compartimentelor care au preluat şi alte atribuŃii 

îşi păstrază funcŃia de conducere. 

 

 Art. 5 Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 

14/23.02.2006  îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 6 Primarul Sectorului 4 prin compartimentele de 

specialitate 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 25.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

 SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 5/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 aprobat prin HCL nr. 36/20.04.2006 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere expunerea de motive a a unui grup de 

consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

107DJ/18.01.2007 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4. 

Vazand H.C.L.Sect 4 NR.110/18.12.2006, prin care s-a 

aprobat organigrama si statul de functii al D.G.A.S.P.C Sect. 4; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile art.art. 6 din Anexa la HGR nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul cadru de organizare 

şi funcŃionare a DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului  

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

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală modificată 

şi completată  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentulului  de 

Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 conform Anexei, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, serviciile de 

specialitate împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

 SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 6/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea unei suprafete de 500 m2 din terenul 

 situat în Str. Aliorului 8A 

 în vederea realizarii unui lăcaş de cult, paraclis-capelă 

 

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

110DJ/18.01.2007 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a 

Viceprimarului sectorului 4; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare HCGMB nr. 49/2000 şi HCL Sector 4 

nr. 9/2000  

Văzând şi Anexa nr. 11426/22.11.2006 emisă de 

Arhiepiscopia Bucureştilor  

 În temeiul prevederilor art.46 alin.1, art.95 alin. 2 lit.f) si s) şi 

art. 95 alin. 4 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. Se aprobă alocarea unei suprafeŃe de 500 mp din 

terenul în suprafaŃă de 2300 mp situat în Bucureşti, str. Aliorului , 
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nr. 8A, Sector 4, unde funcŃionează Centrul de zi „Eu şi Prieteni 

Mei”, în vederea realizării unui paraclis-capelă, conform planului 

Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Acest lăcaş de cult se va edifica numai din fonduri 

extrabugetare, respectiv donaŃii şi sponsorizări. 

 

Art. 3. Realizarea lăcaşului de cult menŃionat la art. 1 va 

avea ca scop oferirea serviciilor religioase, consiliere spirituală şi 

sprijin socio-uman  copiilor din centrele DirecŃie Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 precum şi 

celorlalte categorii de beneficiari ai serviciilor sociale acordate de 

această instituŃie publică. 

 

Art. 4. Lăcaşul de cult descris la art. 1, după edificare, va fi 

înregistrat în patrimoniul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4. 

 

Art. 5. Lăcaşul de cult prevăzut la art. 1 se va supune 

Statutului pentru Organizarea şi FuncŃionarea Bisericii Ortodoxe 

Române în condiŃiile prevăzute de art. 179. 

 

Art. 6. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, serviciile de 

specialitate împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector vor duce 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 25.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

 SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 7/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de funcŃionare 

al Complexului Agroalimentar Timpuri Noi 

 

Având în vedere Raportul de Specialitate al DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 266/19.01.2007 privind 

necesitatea elaborării regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor din 

sectorul 4 in conformitate cu necesităŃile socio-economice şi de 

dezvoltare urbană; 

łinând cont de expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4 şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Sector 4; 

În temeiul art. 1 din hotărârea C.G.M.B. nr. 239/2001 

privind unele măsuri de imbunătăŃire a activităŃii in pieŃele 

agroalimentare din Municipiului Bucureşti şi conform dispoziŃiilor 

art. 9 alin. (2) din H.G. nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerŃului 

cu produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice, al art. II din 

H.G. nr. 1334/2004 privind modificarea si completarea unor 

hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei 

comerciale în pieŃele agroalimentare, al art. I din H.G. nr. 164/2005 

pentru abrogarea şi modificarea unor prevederi ale Hotarârii 

Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a 

certificatului de producător şi ale Hotarârii Guvernului nr. 348/ 
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2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă 

în unele zone publice;  

În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1), art. 95 alin 

(2) lit. f) si r) 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 Regulamentul de funcŃionare al 

Complexului Agroalimentar Timpuri Noi situat în Str. V.V.Stanciu 

nr. 213, sector 4, Bucureşti conform Anexei 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 şi 

Secretarul Sectorului  4, prin serviciile de specialitate 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 25.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

 SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 8/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului de autorizaŃie de funcŃionare 

pentru pieŃele din sectorul 4 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 şi raportul de specialitate al Directorului DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 267/19.01.2007 

łinând cont de avizele comisiei de specialitate a Consiliului 

Local al Sector 4; 

În temeiul prevederilor art. 9 din H.G. nr. 348/2004 privind 

exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone 

publice; 

În baza art. 46, alin. 1, şi art. 95, alin. 2, lit. o) şi r), şi art. 

95, alin. 4 din Legea 215/2001 modificată privind administraŃia 

publică locală; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1. Se aprobă modelul de autorizaŃie de funcŃionare 

pentru pieŃele din sectorul 4 conform anexei 1 care face parte 

integrantă din hotărâre. 
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Art. 2. Se aprobă lista cu documentele necesare autorizării 

pieŃelor din sectorul 4 conform anexei 2 care face parte integrantă 

din hotărâre. 

 

Art. 3. AutorizaŃia de funcŃionare se eliberează de Primarul 

Sectorului 4, în condiŃiile prezentei. 

 

Art. 4. Primarul şi DirecŃia de administrare a pieŃelor din 

Sectorul 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 25.01.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

 SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 9/25.01.2007 
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Anexa 1 la H.C.L.S. 4 nr.9/25.01.2007 

 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Primăria Sectorului 4 

B-dul George Coşbuc nr.6-16 

 

 

 

AUTORIZAłIE DE FUNCłIONARE 
  

Se autorizează funcŃionarea pieŃei agroalimentare 

……………………………….situată în Str……………………………. 

Sector 4, administrată de ……………………………………………în 

vederea comercializării produselor şi serviciilor de piaŃă conform 

regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr…………din …………………………. 

 Totodată se aprobă orarul de funcŃionare 

……………………….conform regulamentului. 

 Prezenta a fost emisă în conformitate cu dispoziŃiile cuprinse 

în H.C.L. Sector 4 nr. ……………………………. 

 

PRIMAR, 

Adrian INIMĂROIU 

 

DIRECłIA DE CONTROL 

                                                                     DIRECTOR 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Gheorghe SĂVULESCU 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 
Sumar……………………………………………………………………327 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
 
Sumar 
 

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 25.01.2007 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă……………………………………………………………………………….. 

 

332 

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 25.01.2007 pentru aprobarea virării la bugetul local a  

sumelor încasate de către AdministraŃia Domeniului Public Sector 6………. 333 

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 25.01.2007  privind reglementarea încasării şi virării 

sumelor provenite din  activitateaServiciului de Administrare a Cartierului 

“Constantin Brâncuşi………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 4 din 25.01.2007 privind finanŃarea serviciilor medico-

sociale de calitate pentru un număr de trei copii cu deficienŃe neuro-motorii 

aflaŃi în plasament la Centrul Specializat pentru Copii cu DizabilităŃi Profunde 

al FundaŃiei „Copii în Dificultate”………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA Nr. 5 din. 2501.2007 privind alocarea sumei de 17.100 lei de 

la bugetul local pe anul 2007, pentru proiectul educaŃional “Prietenie”, cu 

sprijinul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti……………………………………………………………………………. 

 

 

 

340 

HOTĂRÂREA Nr.6 din 25.01.2007 privind participarea la cursuri de 

perfecŃionare profesională a aleşilor locali ai Sectorului 6 Municipiul 

Bucureşti…………………………………………………………………………….. 

 

 

342 

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu – “Calea Giuleşti f.n.”, Sector 6,pentru construire parcare auto 

supraterană , pe un teren în suprafaŃă de 1500 m.p.,domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti (anexe pe CD)………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA Nr. 8 din 25 .01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu – “Aleea Romancierilor f.n”, Sector 6,pentru construire parcare auto 

supraterană, pe un teren în suprafaŃă de 5400 m.p.,domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti (anexe pe CD)…………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 9 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu – “Intr. Gheorghe Caranda  f.n”, Sector 6, pentru construire parcare 

auto supraterană, pe un teren în suprafaŃă de 4100 m.p.,domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti (anexe pe CD)………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA Nr. 10 din 25 .01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Str. Valea Călugărească f.n”, Sector 6,pentru construire parcare 

auto supraterană pe un teren în suprafaŃă de 3700 m.p.,domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti (anexe pe CD)………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA Nr. 11 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 356 
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de Detaliu – “B-dul Regiei nr. 6A”, Sector 6,pentru construire spaŃiu 

comercial, pe un teren în suprafaŃă de 1009,89 m.p.,proprietate particulară 

persoană fizică/juridică (anexe pe CD)…………………………………………… 

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Drum Belşugului nr. 134”, Sector 6,pentru construire locuinŃe, 

pe un teren în suprafaŃă de 651,48 m.p.,proprietate particulară persoane 

fizice (anexe pe CD)………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 13 din 25 01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “PUD modificator –B-dul Vasile Milea nr. 2P”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare locuinŃe[ pe un teren în suprafaŃă de 342 

m.p.,proprietate particulară persoane fizice (anexe pe CD)…………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 14 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu – “Str. Cătinei nr. 42”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 524,09 m.p.,proprietate particulară persoane fizice (anexe pe 

CD)………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 15 din 25 01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Intr. PunŃii nr. 8”, Sector 6,pentru construire locuinŃă[, pe un 

teren în suprafaŃă de 676,8 m.p.,proprietate particulară persoane fizice 

(anexe pe CD).................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr. 16 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Str. Negel Gheorghe nr. 28”, Sector 6,pentru consolidare şi 

supraetajare locuinŃă[, pe un teren în suprafaŃă de 178, 69 m.p.,proprietate 

particulară persoane fizice (anexe pe CD)……………………………………….. 
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HOTĂRÂREA Nr. 17 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Str. Negel Gheorghe nr. 26”, Sector 6,pentru extindere şi 

supraetajare locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 184,7 m.p.,proprietate 

particulară persoane fizice (anexe pe CD)……………………………………….. 
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HOTĂRÂREA Nr. 18 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Drum Belşugului nr. 100B”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 517, 20 m.p.,proprietate particulară persoane 

fizice (anexe pe CD)………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 19 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Str. Viscolului nr. 45”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 315 m.p.,proprietate particulară persoane fizice (anexe 

pe CD)………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 20 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 109”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 499,56 m.p.,proprietate particulară persoane 

fizice (anexe pe CD)………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 21 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Drum Mânăstirea Govora nr. 21”, Sector 6, pentru construire 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 800,35 m.p.,proprietate particulară 

persoană fizică (anexe pe CD)…………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 22 din 25.01. 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Str. Marin Calciu nr. 9”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, pe 

un teren în suprafaŃă de 273 m.p.,proprietate particulară persoane fizice 

(anexe pe CD)……………………………………………………………………… 

 

 

 

389 

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 270A”, Sector 6,pentru construire 

sediu firmă, pe un teren în suprafaŃă de 1499,55 m.p.,proprietate particulară 

persoană fizică (anexe pe CD)…………………………………………………….. 

 

 

 

392 

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Str. MurguŃa nr. 27”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 264 m.p.,proprietate particulară persoane fizice (anexe 

pe CD)………………………………………………………………………………. 

 

 

 

395 

HOTĂRÂREA Nr. 25 din 25.01.2007  privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Drum Podu Pitarului nr. 8”, Sector 6,pentru construire birouri şi 

servicii, pe un teren în suprafaŃă de 268,30 m.p.,proprietate particulară 

persoane fizice (anexe pe CD) .......................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr. 26 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Str. Cărămidăriei Nr. 58”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, pe 

un teren în suprafaŃă de 328,07 m.p.,proprietate particulară persoană fizică 

(anexe pe CD)……………………………………………………………………… 

 

 

 

401 

HOTĂRÂREA  Nr. 27 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 126E”, Sector 6,pentru construire atelier 

piese auto şi comerŃ, pe un teren în suprafaŃă de 550 m.p.,proprietate 

particulară persoane fizice (anexe pe CD)…………………………………… 

 

 

 

404 

HOTĂRÂREA Nr 28 din 25.01.2007. privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Str. Costişa nr. 31”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 238 m.p.,proprietate particulară persoane fizice (anexe 

pe CD)………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 29 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr.122A”, Sector 6,pentru construire 

birouri, pe un teren în suprafaŃă de 1281,86 m.p.,proprietate particulară 

persoane fizice (anexe pe CD)………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 30 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Drum Belşugului nr. 49 C”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 300 m.p.,proprietate particulară persoane fizice… 
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(anexe pe CD)…………………………………………………………………….. 413 

HOTĂRÂREA Nr. 31 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Drum Timonierului nr. 4B”, Sector 6,pentru construire locuinŃă 

pe un teren în suprafaŃă de 389 m.p.,proprietate particulară persoane juridice 

(anexe pe CD)……………………………………………………………………… 

 

 

 

416 

HOTĂRÂREA Nr. 32 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 23”, Sector 6, pentru construire 

locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 1716,54 m.p.,proprietate particulară 

persoane juridice (anexe pe CD)……………………………………………… 

 

 

 

419 

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 422”, Sector 6,pentru construire staŃie 

GPL, pe un teren în suprafaŃă de 400 m.p.,proprietate particulară persoane 

juridice (anexe pe CD)……………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 34 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Drum Ciorogârla nr. 309”, Sector 6,pentru construire clădire 

showroom, birouri şi hală depozitare, pe un terenîn suprafaŃă de 4942,05 

m.p., proprietate particulară persoane juridice (anexe pe 

CD)…………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 35 din 25.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Drum Ciorogârla nr. 325-327”, Sector 6,pentru construire birouri 

şi hale, pe un teren în suprafaŃă de 71135,83 m.p,proprietate particulară 

persoane juridice (anexe pe CD)…………………………………………………. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 În temeiul art. 37 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: 

 

 Articol unic: Se alege dl consilier Pieptea Cornel în funcŃia 

de preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, până la data de 

31.03.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

În temeiul art. 48 din Legea 
nr.215/2001 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

SECRETAR, 
Popescu Cristian Victor 

Piedone 
Gheorghe Floricică 

Nr.:1/25.01.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea virării la bugetul local a sumelor încasate  

de către AdministraŃia 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; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

În conformitate cu art. 46 alin. 2, lit. ,,a” şi art. 95 alin. 2 lit. 

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

modificările şi completările ulterioare; 

łinând cont de prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 - privind 

finanŃele publice locale; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

  Art. 1: Se aprobă virarea la bugetul local a sumelor 

încasate de către AdministraŃia Domeniului Public Sector 6 

rezultate din: taxele plătite pentru parcarea de reşedinŃă, taxele 

încasate în urma avizelor pentru branşament şi devize lucrări 
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executate de A.D.P. Sector 6, sumele încasate ca plată a 

contractelor de închiriere a domeniului public. Se virează la 

bugetul local şi soldul neutilizat din activitatea de autofinanŃare la 

finele anului 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. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 2/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind reglementarea încasării şi virării sumelor provenite  

din  activitateaServiciului de Administrare a Cartierului  

“Constantin Brâncuşi” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6;  

łinând seama de Raportul de Specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În baza prevederilor H.G. nr. 1263/18.10.2005, privind 

transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din 

administrarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe în proprietatea 

publică sau, după caz, în proprietatea privată a Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 

Bucureşti, H.C.G.M.B. nr. 214/29.09.2005 art. 2, H.C.S. 6 nr. 

233/03.11.2005 şi H.C.L. S. 6 nr. 235/09.11.2005. 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 - privind 

finanŃele publice locale şi în conformitate cu art. 46 alin. 2, lit. “a” şi 

al art. 95 alin. 2 lit. „d”  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 virarea în contul AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 6 nr. RO25TREZ7065004XXX000071 

deschis la Trezoreria Sector 6 a sumelor încasate de către 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 6 rezultate din activitatea 

Serviciului de Administrare a Cartierului “Constantin Brâncuşi”. 

Încasările care vor fi virate în acest cont provin din cotele de 

întreŃinere plătite de chiriaşii locuinŃelor din Cartierul “Constantin 

Brâncuşi”; iar plăŃile care urmează să fie făcute din acest cont sunt 

cele către furnizori – (pentru utilităŃi, servicii, materiale de 

întreŃinere şi gospodărire, reparaŃii) şi către personalul angajat 

(femei de servici, fochişti) care deserveşte această activitate a 

Serviciului de Administrare a Cartierului “Constantin Brâncuşi”. 

 

 Art. 2: Se aprobă virarea în contul AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 6 nr. RO25TREZ7065004XXX000071, pentru o 

perioadă de 3 luni, a sumei de 300.000 lei, reprezentând 

constituire avans plată facturi A.N.L. 

 

 Art. 3: Se aprobă virarea în continuare la bugetul local a 

sumelor încasate de către AdministraŃia Domeniului Public Sector 

6 rezultate din plăŃile chiriilor pentru locuinŃele din Cartierul 

“Constantin Brâncuşi”. 
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 Art. 4: Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 3/25.01.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind finanŃarea serviciilor medico-sociale de calitate  

pentru un număr de trei copii cu deficienŃe neuro-motorii aflaŃi  

în plasament la Centrul Specializat pentru Copii  

cu DizabilităŃi Profunde al FundaŃiei „Copii în Dificultate” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile H.C.G.M.B. nr. 239/12.10.2006;  

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 1 din Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şii promovarea drepturilor copilului; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 46, alin. 2 lit. “a”, 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 finanŃarea serviciilor medico-sociale de 

calitate pentru un număr de trei copii cu deficienŃe neuro-motorii 
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aflaŃi în plasament la Centrul Specializat pentru Copii cu DizabilităŃi 

Profunde al FundaŃiei „Copii în Dificultate”, în cuantum de 32.400 

lei pentru anul 2007. 

 

 Art. 2: 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. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.:4/25.01.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL Al SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea sumei de 17.100 lei de la bugetul local  

pe anul 2007, pentru proiectul educaŃional “Prietenie”, cu sprijinul 

Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali 

din partea Partidului Democrat şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei ÎnvăŃământ, Integrare, Sănătate, Cultură, Culte; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6 nr. 1, 4 şi 5; 

 În temeiul art. 95 (2) literele “j” şi “k” şi al art. 46 alin. 2 lit. “a” 

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 sumei de 17.100 lei de la bugetul 

local al Sectorului 6 pe anul 2007 pentru proiectul “Prietenie”. 
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 Art. 2: Primarul Sectorului 6, DirecŃia ÎnvăŃământ, Integrare, 

Sănătate, Cultură, Culte şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor 

aduce la îndeplinire, conform competenŃelor, prevederile prezentei 

hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 5/25.01.2007                                                                                                           
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind participarea la cursuri de perfecŃionare profesională  

a aleşilor locali ai Sectorului 6 Municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali 

din partea Partidului Democrat şii Raportul de specialitate al 

Serviciului Managementul Resurselor Umane; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6 nr. 1 şi 5; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 şi 51 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 În temeiul prevederilor art. 95 alin. 4 şi ale 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 participarea aleşilor locali ai Sectorului 6 la 

misiuni oficiale şi la cursurile de pregătire, formare şi perfecŃionare 

profesională în domeniul AdministraŃiei Publice Locale organizate 

de instituŃiile abilitate, cursuri cu durată de până la o lună . 
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 Art. 2: Contravaloarea cursurilor şi a celorlalte cheltuieli se 

va suporta din bugetul Sectorului 6. 

 

 Art. 3: Desemnarea consilierilor locali sector 6 se va face 

trimestrial de către fiecare grup de consilieri locali. 

 

 Art. 4: În urma participării la cursuri şi a îndeplinirii misiunilor 

oficiale, aleşii locali sunt obligaŃi să prezinte, la prima şedinŃă 

ordinară de consiliu, un raport scris privind deplasările efectuate. 

Termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile. În 

cazul nerespectării termenului, aleşii locali vor suporta cheltuielile 

deplasării. 

 

 Art. 5: Aleşii locali, DirecŃia Economic şi Administrativ şi 

Serviciul Managementul Resurselor Umane vor aduce la 

îndeplinire, conform competenŃelor, prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.:6/25.01.2007                             
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Calea Giuleşti f.n.”, Sector 6,pentru construire parcare auto 

supraterană , pe un teren în suprafaŃă de 1500 m.p., 

domeniul privat 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: “Calea Giuleşti f.n”, 

Sector 6; 

 Vâzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 423/10/14; 06.11.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 88/23.01.2007. 

 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; 

 



345 

 

- 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 - “Calea 

Giuleşti f.n”, Sector 6, pentru construire parcare auto supraterană, 

pe un teren în suprafaŃă de 1500 m.p., 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştal[ pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 7/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Aleea Romancierilor f.n”, Sector 6,pentru construire  

parcare auto supraterană, pe un teren în suprafaŃă de 5400 m.p., 

domeniul privat 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: “Aleea Romancierilor 

f.n”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 803/10/11; 06.11.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 1245/30.11.2006. 

   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; 

- 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(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 - “Aleea 

Romancierilor f.n”, Sector 6, pentru construire parcare auto 

supraterană, pe un teren în suprafaŃă de 5400 m.p., 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 8 /25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Intr. Gheorghe Caranda  f.n”, Sector 6, pentru construire  

parcare auto supraterană, pe un teren în suprafaŃă  

de 4100 m.p.,domeniul privat 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: “Intr. Gheorghe 

Caranda f.n.”, Sector 6; 

         Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 6 

nr. 801/10/9; 06.11.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 1244/30.11.2006 ; 

  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; 

- 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(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 - “Intr. 

Gheorghe Caranda f.n”, Sector 6, pentru construire parcare auto 

supraterană, pe un teren în suprafaŃă de 4100 m.p., 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poşal[ pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.9/25.01.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Str. Valea Călugărească f.n”, Sector 6,pentru construire  

parcare auto supraterană pe un teren în suprafaŃă de 3700 m.p., 

domeniul privat 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: “Str. Valea 

Călugărească  f.n”, Sector 6; 

         Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 803/10/11; 06.11.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 1243/30.11.2006. 

   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; 

- 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(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. Valea 

Călugărească  f.n”, Sector 6, pentru construire parcare auto 

supraterană, pe un teren în suprafaŃă de 3700 m.p., 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 10 /25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTOR ULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “B-dul Regiei nr. 6A”, Sector 6,pentru construire spaŃiu comercial, 

pe un teren în suprafaŃă de 1009,89 m.p., 

proprietate particulară persoană fizică/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: “B-dul Regiei nr. 6A”, 

Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 45413/6/29; 08.06.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 78/23.01.2007. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şii 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 - “B-dul 

Regiei nr. 6A”, Sector 6, pentru construire spaŃiu comercial, pe un 

teren în suprafaŃă de 1009,89 m.p., proprietate particulară 

persoană fizică/juridică.  

 

 Art. 2: Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3: DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 11/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum Belşugului nr. 134”, Sector 6,pentru construire locuinŃe,  

pe un teren în suprafaŃă de 651,48 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

 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: “Drum Belşugului nr. 

134”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 6 

nr. 52238/9/25; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 1185/23.11.2006; 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şii 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 administraŃieii 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 

Belşugului nr. 134”, Sector 6, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 651,48 m.p., proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 12/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “PUD modificator –B-dul Vasile Milea nr. 2P”, Sector 6,  

pentru extindere şi supraetajare locuinŃe[ pe un teren  

în suprafaŃă de 342 m.p.,proprietate particulară persoane fizice 

 

 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: “PUD modificator - B-

dul Vasile Milea nr. 2P”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 6 

nr. 3009/10/2; 06.11.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 93/23.01.2007. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şii 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 - “PUD 

modificator - B-dul Vasile Milea nr. 2P”, Sector 6, pentru extindere 

şi supraetajare locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 342 m.p., 

proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştal[ pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 13/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

“Str. Cătinei nr. 42”, Sector 6,pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 524,09 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

 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. Cătinei nr. 42”, 

Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 6 

nr. 58618/9/16 ; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 97/23.01.2007. 

 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. Cătinei 

nr. 42”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 524,09 m.p., proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 14/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Intr. PunŃii nr. 8”, Sector 6,pentru construire locuinŃă[,  

pe un teren în suprafaŃă de 676,8 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

 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: “Intr. PunŃii nr. 8”, 

Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 6 

nr. 58194/9/12; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 92/23.01.2007. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şii 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 pentu 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 administraŃieii 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 - “Intr. PunŃii 

nr. 8”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 676,8 m.p., proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 15/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Str. Negel Gheorghe nr. 28”, Sector 6,pentru consolidare  

şi supraetajare locuinŃă[, pe un teren în suprafaŃă de 178, 69 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

 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. Negel Gheorghe 

nr. 28”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 6 

nr. 60432/9/30; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 89/23.01.2007. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şii 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. Negel 

Gheorghe nr. 28”, Sector 6, pentru consolidare şi supraetajare 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 178,69 m.p., proprietate 

particulară persoane fizice.  

 

Art. 2: Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 



373 

 

 

Art. 3: DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 16/ 25.01.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Str. Negel Gheorghe nr. 26”, Sector 6,pentru extindere  

şi supraetajare locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 184,7 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

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. Negel Gheorghe 

nr. 26”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 

6 nr. 60431/9/29; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 98/23.01.2007. 

łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şii 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 

Ho t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Negel 

Gheorghe nr. 26”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 184,7 m.p., proprietate 

particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 17/25.01.2007 



377 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum Belşugului nr. 100B”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 517, 20 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

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: “Drum Belşugului nr. 

100 B”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 5187/11/15; 11.12.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 91/23.01.2007. 

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 

Ho t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drum 

Belşugului nr. 100 B”, Sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 517,20 m.p., proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 18/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Str. Viscolului nr. 45”, Sector 6,pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 315 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

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. Viscolului nr. 45”, 

Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 2145/11/22; 11.12.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. 94/23.01.2007. 

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. 

Viscolului nr. 45”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 315 m.p., proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 19/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum Valea Furcii nr. 109”, Sector 6,pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 499,56 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

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: “Drum Valea Furcii nr. 

109”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 52675/9/37; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 95/23.01.2007. 

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 te: 

 

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drum 

Valea Furcii nr. 109”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 499,56 m.p., proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 20/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

“Drum Mânăstirea Govora nr. 21”, Sector 6,  

pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 800,35 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: “Drum Mânăstirea 

Govora nr. 21”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 52235/9/54; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 77/23.01.2007. 

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; 

 



387 

 

- 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 complet[rile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drum 

Mânăstirea Govora nr. 21”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe 

un teren în suprafaŃă de 800,35 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 21/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Str. Marin Calciu nr. 9”, Sector 6,pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 273 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

Avînd 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. Marin Calciu nr. 9”, 

Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 2006/10/12; 06.11.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 79/23.01.2007. 

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. Marin 

Calciu nr. 9”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 273 m.p., proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 22/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Prelungirea Ghencea nr. 270A”, Sector 6, 

pentru construire sediu firmă, pe un teren  

în suprafaŃă de 1499,55 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: “Prelungirea Ghencea 

nr. 270 A”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 4992/11/5; 11.12.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 82/23.01.2007. 

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 Bucure~ti 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. 270A”, Sector 6, pentru construire sediu 

firmă, pe un teren în suprafaŃă 1499,55 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştal[ pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 23/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Str. MurguŃa nr. 27”, Sector 6,pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 264 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

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. MurguŃa nr. 27”, 

Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 

6 nr. 56320/9/33; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 86/23.01.2007. 

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. 

MurguŃa Nr. 27”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă 264 m.p., proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

   
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 24/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum Podu Pitarului nr. 8”, Sector 6,pentru construire birouri  

şi servicii, pe un teren în suprafaŃă de 268,30 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

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: “Drum Podu Pitarului 

nr. 8”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 54176/9/19; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 75/23.01.2007. 

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 - “Drum 

Podu Pitarului nr. 8”, Sector 6, pentru construire birouri şi servicii, 

pe un teren în suprafaŃă 268,30 m.p., proprietate particulară 

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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 25/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Str. Cărămidăriei Nr. 58”, Sector 6,pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 328,07 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. Cărămidăriei  Nr. 

58”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 57042/9/8; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 76/23.01.2007. 

łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi Ńcompletările 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. 

Cărămidăriei  nr. 58”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 328,07 m.p., proprietate particulară persoană 

fizică.  

 

Art. 2: Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 



403 

 

Art. 3: DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 26/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL  SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“B-dul Uverturii nr. 126E”, Sector 6,pentru construire  

atelier piese auto şi comerŃ, pe un teren  

în suprafaŃă de 550 m.p.,proprietate particulară persoane fizice 

 

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: “B-dul Uverturii nr. 

126E”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 53040/9/14; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 85/23.01.2007. 

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 - “B-dul 

Uverturii nr. 126E”, Sector 6, pentru construire atelier piese auto şi 

comerŃ, pe un teren în suprafaŃă 550 m.p. proprietate particulară 

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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 27/25.01.2007 



407 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Str. Costişa nr. 31”, Sector 6,pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 238 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

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. Costişa nr. 31”, 

Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 4797/11/7; 11.12.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 80/23.01.2007. 

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. 

Costişa nr. 31”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 238 m.p., proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 28/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCA AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Prelungirea Ghencea nr.122A”, Sector 6,pentru construire birouri, 

pe un teren în suprafaŃă de 1281,86 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

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. 122 A”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 

6 nr. 40259/4/4; 20.04.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 87/23.01.2007. 

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 

modific[rile 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. 122 A”, Sector 6”, pentru construire 

birouri, pe un teren în suprafaŃă 1281,86 m.p., proprietate 

particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 29/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum Belşugului nr. 49 C”, Sector 6,pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 300 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

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: “Drum Belşugului nr. 49 

C”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 44662/7/6; 26.06.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 84/23.01.2007. 

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 - “Drum 

Belşugului nr. 49C”, Sector 6, pentru construire locuinŃă pe un 

teren în suprafaŃă de 300 m.p., proprietate particulară 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 de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 30/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum Timonierului nr. 4B”, Sector 6,pentru construire locuinŃă  

pe un teren în suprafaŃă de 389 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice 

 

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: “Drum Timonierului nr. 

4B”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 

6 nr. 50360/9/45; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 1180/23.11.2006; 

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 - “Drum 

Timonierului nr. 4B”, Sector 6, pentru construire locuinŃă pe un 

teren în suprafaŃă de 389 m.p., proprietate particulară persoane 

juridice.  

 

Art. 2: Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3: DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 31/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum Valea Cricovului nr. 23”, Sector 6,  

pentru construire locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă  

de 1716,54 m.p.,proprietate particulară persoane juridice 

 

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: “Drum Valea Cricovului 

nr. 23”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 

6 nr. 2758/10/1; 06.11.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 1189/23.11.2006. 

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 - “Drum 

Valea Cricovului nr. 23”, Sector 6, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 1716,54 m.p., proprietate particulară 

persoane juridice.  

 

Art. 2: Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3: DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr. 32/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “B-dul Iuliu Maniu nr. 422”, Sector 6,pentru construire staŃie GPL, 

pe un teren în suprafaŃă de 400 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice 

 

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: “B-dul Iuliu Maniu nr. 

422”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 

6 nr. 51792/9/9; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 1250/30.11.2006.    

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 ot ă r ă ş t e: 

 

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “B-dul Iuliu 

Maniu nr. 422”, Sector 6, pentru construire staŃie GPL, pe un teren 

în suprafaŃă 400 m.p., proprietate particulară persoane juridice.  

 

Art. 2: Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3: DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 33/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum Ciorogârla nr. 309”, Sector 6,pentru construire clădire 

showroom, birouri şi hală depozitare, pe un teren în suprafaŃă  

de 4942,05 m.p., proprietate particulară persoane juridice 

 

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: “Drum Ciorogârla nr. 

309”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 2980/10/13; 06.11.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 96/23.01.2007. 

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 - “Drum 

Ciorogârla nr. 309”, Sector 6, pentru construire clădire showroom, 

birouri şi hală depozitare, pe un teren în suprafaŃă de 4942,05 

m.p., proprietate particulară[ persoane juridice.  

 

Art. 2: Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3: DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 34/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum Ciorogârla nr. 325-327”, Sector 6,pentru construire birouri 

şi hale, pe un teren în suprafaŃă de 71135,83 m.p, 

proprietate particulară persoane juridice 

 

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: “Drum Ciorogârla nr. 

325-327”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a Sectorului 

6 nr. 52995/8/14; 24.08.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 81/23.01.2007. 

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 - “Drum 

Ciorogârla nr. 325-327”, Sector 6, pentru construire birouri şi hale, 

pe un teren în suprafaŃă 71135,83 m.p., proprietate particulară 

persoane juridice.  

 

Art. 2: Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3: DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 48 din Legea 

nr. 215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Pieptea Cornel Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 35/25.01.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal  

a Municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu 

B3 – Timpul dintre notificarea înfundării unei guri de scurgere  

şi golirea acesteia 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – Timpul dintre notificarea 

înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, transmis la 

ARBAC de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 15.12.2005; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3, înanitat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul de Servicii: 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi a clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a-III-

a – Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre 

Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru 

Municipiul Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 
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153/2001; 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e 

 

 Art. 1 Se aprobă Scrisoarea de Certficare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – Timpul dintre notificarea 

înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, prezentată în 

Anexa, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2 a) În situaŃia în care pentru acelaşi incident (înfundare 

guri de scurgere) există mai multe notificări, Concesionarul le va 

înregistra în baza de date, dar la evaluarea Nivelului de Serviciu le 

va lua în calcul ca un singur incident. 

 În această situaŃie, durata de rezolvare va fi calculată între 

data/ora primei notificări şi data/ora desfundării gurii de scurgere. 

b)Cazurile de Excluderi Admisibile vor fi identificate, 

înregistrate, raportate, verificate şi aprobate conform procedurilor 

stabilite prin Decizia ARBAC nr. 23/2005 

 

 Art. 3 Constatrea ulterioară prezentei decizii a unor 

informaŃii care contrazic datele raportate de ANB privind perioada 

de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind 

Scrisoarea de Conformitate. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
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Nr. 1/03.01.2007 

 

Anexa la Decizia ARBAC nr. 1/03.01.2007 

 

Către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului  

de Serviciu B3 – Timpul dintre notificarea înfundării unei guri  

de scurgere şi golirea acesteia 

 

Stimate Domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

03.01.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii pentru Nivelul de Serviciu B3 - Timpul 

dintre notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea 

acesteia, transmis de ANB în data de 14.12.2006, s-au hotărât 

următoarele: 

1.Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 - Timpul dintre 

notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, 

având în vedere următoarele: 

a)Total notificări de înfundări guri de scurgere:5485 din care: 

- 4352 notificări s-au confirmat ca înfundări guri de scurgere, din 

care 235 sunt notificări multiple care au fost excluse din calcul, 

rezultând 4117 cazuri de înfundări guri de scurgere; 



435 

 

- 1209 notificări care nu s-au confirmat ca înfundări guri de 

scurgere din care 76 sunt de fapt cazuri de EA (guri de scurgere 

care nu pot prelua cantităŃile mari de apă la ploi cu caracter 

excepŃional, guri de scurgere acoperite/blocate de frunze sau 

zăpadă, atc) pentru care ANB nu a prezentat solicitarea şi 

documentaŃia doveditoare conform Deciziei ARBAC nr. 23/2005 

astfel încât acestea constituie cazuri neconforme, rezultând un 

număr de 1133 cazuri care nu se confirmă ca înfundări de guri de 

scurgere; 

b)Cazuri de înfundări guri de scurgere notificate şi rezolvate: 

- în ≤ 24 ore de la raportare : 3954 

- în ≤ 96 ore de la raportare: 4041 

- în > 96 ore de la raportare: 76 

c)Conformitatea realizată: 

Cazuri de înfundări guri de scurgere notificate şi rezolvate: 

- în ≤ 24 ore de la raportare: 96,04% din incidente faŃă de 

NSO prevăzut de Contractul de Concesiune de 75%; 

- în ≤ 96 ore de la raportare : 98,15% din incidente faŃă de 

NSO prevăzut de Contractul de Concesiune de 98%; 

- în > 96 ore de la raportare : 1,85% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut de Contractul de Concesiune de 2% 

2. În situaŃia în care pentru acelaşi incident (înfundare guri de 

scurgere) există mai multe notificări, Concesionarul le va înregistra 

în baza de date, dar la evaluarea Nivelului de Serviciu le va lua în 
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calcul ca un singur incident. 

În această situaŃie, durata de rezolvare va fi calculata între 

data/ora primei notificări şi data/ora desfundării guri de scurgere. 

3. Cazurile de Excluderi Admisibile vor fi identificate, înregistrate, 

raportate, verificate şi aprobate conform procedurilor stabilite prin 

Decizia ARBAC nr. 23/2005. 

Decizia Consiliului Executiv al ARBAC va fi transmisă imediat după 

redactare. 

 

Cu consideraŃie, 

Director General 

Adrian CRISTEA
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal  

a municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

privind aprobarea Scrisorii de Ceritificare a Continuării 

ConformitaŃii Nivelului de Serviciu 

B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări 

de canal colector 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B 4.3 – Eliminarea apelor 

reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector, 

transmis la ARBAC de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.la data de 

14.12.2006; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C.Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3, înaintat Consiliului 

Executiv al ARBAC de către Directorul de Servicii; 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a – Nivelele de Servicii de Concesiune 

dintre Municipiul Bucureşti şi S.C.Apa Nova S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii alimentare cu apă şi canalizare pentru 

Municipiul Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat HCGMB nr. 153/2001; 
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CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e 
 

 Art. 1 Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Servciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma 

unei prăbuşiri/înfundări de canal colector, prezentată în Anexa, 

care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2 a) În situaŃia în care, pentru acelaşi incident 

(înfundare/prăbuşiri canal collector) există mai multe notificări, 

Concesionarul le va înregistra în baza de date, dar la evaluarea 

Nivelului de Serviciu le va lua în calcul ca un singur incident. 

 În această situaŃie, durata de rezilvare va fi calculată între 

data/ora primei notificări şi data/ora reparaŃiei prăbuşirii sau 

înfundării de canal. 

  b) Pentru următoarele perioade de evaluare, ANB 

va evidenŃia distinct în baza de date notificările de inundare a 

străzilor şi/sau gospodăriilor datorită înfundării canalelor din cauza 

subdimensionării acestora sau altor probleme contructive sau de 

exploatare a canalelor. 

 

 Art. 3 Constatarea ulterioară prezentei decizii a unor 

informaŃii care contrazic datele raportate de ANB privind perioada 

de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind 

Scrisoarea de Conformitate. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

Nr. 2/03.01.2007 
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Anexă la Decizia ARBAC nr. 2/03.01.2007 

 

Către, S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului  

de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale  

în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector 

 

 Stimate Domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv ARBAC din data de 

03.01.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii pentru Nivelul de Serviciu B4.3.- 

Eliminarea apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de 

canal colector, transmis de ANB în data de 14.12.2006, s-au 

hotarât următoarele: 

1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de serviciu B4.3.- 

Eliminarea apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de 

canal colector, având în vedere următoarele: 

2. Total notificări cu risc de inundare sau extindere a 

inundării: 36 din care: 

- 35 notificări din înfundări canal colector cu risc de inundare, 

din care 7 sunt notificări multiple care au fost excluse din calcul, 

rezultând 28 cazuri de înfundări canal colector cu risc de inundare. 

 - 1 notificare din prăbuşiri canal colector cu risc de inundare; 
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 a) Cazuri la care s-a intervenit cu aranjament alternative în 

mai puŃin de 6 ore: 29 

 b) Conformitatea realizată : 100%, faŃă de conformitatea 

prevăzută de Contractul de Concesiune de 100% 

 3. În situaŃia în care pentru acelaşi incident 

(înfundare/prăbuşire canal colector) există mai multe notificări, 

Concesionarul le va înregistra în baza de date, dar la evaluarea 

Nivelului de Serviciu le va lua în calcul ca un singur incident. 

 În această situaŃie, durata de rezolvare va fi calculată între 

data/ora primei notificări şi data/ora reparaŃiei, prăbuşirii sau 

inundării sau înfundării de canal. 

 4. Pentru următoarele perioade de evaluare, ANB va 

evidenŃia distinct în baza de date notificările de inundare a străzilor 

şi/sau gospodăriilor datorită înfundării canalelor din cauza 

subdimensionării acestora sau altor probleme constructive sau de 

exploatare a canalelor. 

 

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC va fi transmisă 

imediat după redactare. 

 

Cu consideraŃie, 

Director General 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal  

a municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

privind aplicarea prevederilor clauzelor 28.9.3 şi 28.2.2 (b)  

din Contractul de Concesiune a serviciilor publice de alimentare  

cu apă şi canalizare din Municipiul Bucureşti, pentru lipsa 

prezentării rapoartelor de Evaluare IniŃială a ConformităŃii şi 

constatarea lipsei remedierii de către SC Apa Nova Bucureşti SA  

a Nivelului de Serviciu A8 – Facturi emise pe baza contoarelor  

ca procent din totalul facturilor 

 

 Având în vedere că la prima Evaluare IniŃială a ConformităŃii, 

din august-septembrie 2005, ARBAC a constatat Nerespectarea 

Nivelului de Serviciu A8 - Facturi emise pe baza contoarelor ca 

procent din totalul facturilor (NS A8), această Nerespectare fiind 

notificată Concesionarului prin Scrisoarea de Respingere a 

ConformităŃii din 26.10.2005 (scrisoarea aprobată prin Decizia nr. 

38/21.10.2005); 

 Având în vedere respingerea de către ARBAC, prin 

scrisoarea nr. 75/16.01.2006, a contestaŃiei ANB la Decizia 

ARBAC 38/21.10.2005, ca fiind neîntemeiată; 

 Având în vedere notificarea Concesionarului, prin scrisoarea 

nr. 76/16.01.2006, pentru a prezenta cel de-al doilea Raport IniŃial 

de Conformitate pentru NS A8; 
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 Având în vedere lipsa prezentării de către ANB a celui de-al 

doilea Raport IniŃial de Conformitate pentru NS A8, până la data 

de 06.02.2006, respectiv până la împlinirea termenului contractual 

de 3 luni de la data notificării Nerespectării NS A8, acest Raport 

fiind necesar constatării dacă Nerespectarea a fost remediată şi 

Nivelul de Serviciu a fost realizat, precum şi scrisoarea nr. 

662/03.02.2006 prin care se comunică refuzul prezentării acestui 

raport, ANB pretinzând, în mod subiectiv şi contrar realităŃii, că a 

respectat prevederile Contractuale, situaŃie în care ARBAC a emis 

Decizia nr. 6/2006 de penalizare a Concesionarului cu 1,5 mil. 

euro; 

 Având în vedere că la noua Evaluare IniŃială a ConformităŃii 

(EIC) efectuată de Arbac în luna octombrie 2006, s-a constatat de 

asemenea Nerespectarea Nivelului de Serviciu A8 – Facturi emise 

pe baza contoarelor ca procent din totalul facturilor (NS A8), 

această Nerespectare fiind notificată Concesionarului prin 

Scrisoarea de Respingere a ConformităŃii din 26.10.2006 şi 

Decizia nr. 26/26.10.2006, ceea ce dovedeşte lipsa remedierii 

serviciului pe durata a 4 perioade de EIC, deşi la evaluarea 

ARBAC au fost excluse din calcul cazurile de Excluderi Admisibile 

aprobate prin art. 7 din HCGMB nr. 69/2006; 

 Având în vedere respingerea de către ARBAC, prin 

scrisoarea nr. 1361/21.12.2006, a contestaŃiei ANB la Decizia 

ARBAC 26/26.10.2006, ca fiind neîntemeiată; 
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 Având în vedere referatul înaintat Consiliului Executiv al 

ARBAC de către responsabilul cu monitorizarea NS A8 şi avizat de 

Directorul Tehnic al ARBAC, cu nr. 27 din 16.01.2007, privind: 

a) analiza oportunităŃii şi necesităŃii aplicării clauzei 28.9.3 

privind nerespectarea de către Concesionar a prevederilor clauzei 

28.9.2, pentru lipsa prezentării de către ANB a rapoartelor de EIC 

a NS A8 în aprilie şi iulie 2006, pentru care Concesionarul are 

obligaŃia de a plăti penalităŃi de câte 1,5 milioane euro pentru 

fiecare încălcare, penalităŃi aplicabile în limita plafonului maxim de 

penalizare anual de 5 milioane euro; 

b) analiza oportunităŃii şi necesităŃii aplicării clauzei 28.2.2 (b) 

din Contractul de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti (CC), pentru lipsa 

remedierii serviciului timp de 12 luni de la notificarea nerespectării 

NS A8, respectiv în intervalul de patru perioade de trei luni de 

remediere prevăzute de clauza 28.2.2 (b) din Contractul de 

Concesiune, ceea ce determină obligaŃia Concesionarului de a 

plăti penalităŃi de câte 1,5 milioane euro pentru fiecare perioadă de 

evaluare în care nu a remediat serviciul, totalul penalităŃilor 

aplicabile fiind limitate la plafonul maxim de penalizare anual de 5 

milioane euro; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 1.1 şi 1.2 din Anexa 

A, Caietul de Sarcini, partea a III-a, Nivelele Serviciilor, prevederile 

anexei C, precum şi prevederile clauzelor 28.2.2 (b), 28.8.1, 

28.8.2, 28.9.1, 28.9.2, 28.9.3, 48.1.1, 48.1.2, 48.2.2 din Contractul 

de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare din Municipiul Bucureşti; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera d), art. 5.5, art. 6.6 şi art. 

7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 153/2001 şi 

HCGMB 233/2005; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e 

 

 Art. 1 Concesionarul SC Apa Nova Bucureşti SA este 

obligat să plătească Concedentului o sumă de 3.500.000 E (trei 

milioane cinci sute de mii de euro), în limita Plafonului maxim de 

penalizare totală de 5 milioane euro pe un an, cuprinzând: 

a) două penalităŃi de câte 1,5 milioane euro pentru lipsa 

prezentării Rapoartelor de Evaluare IniŃială a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A8 – Facturi emise pe baza contoarelor ca 

procent din totalul facturilor, care trebuiau prezentate de către ANB 

în lunile aprilie şi iulie 2006, corespunzător fiecărei perioade de 

evaluare de trei luni de la notificarea Respingerii ConformităŃii NS 

A8, ceea ce constituie nerespectări repetate ale prevederilor 

clauzei 28.9.2 din Contractul de Concesiune de către SC Apa 

Nova Bucureşti SA, situaŃie care impune aplicarea prevederilor 

clauzei 28.9.3 din Contractul de Concesiune, de penalizare a 

Concesionarului; 

b) o penalitate de 1,5 milioane euro pentru lipsa remedierii 

Nivelului de Serviciu A8 - Facturi emise pe baza contoarelor ca 

procent din totalul facturilor,constatată prin Scrisoarea de 

Respingere a ConformităŃii aprobată prin decizia ARBAC nr. 

26/26.10.2006, după trecerea mai multor perioade de Evaluare 
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IniŃială a ConformităŃii de la notificarea Concesionarului cu privire 

la Respingerea ConformităŃii NS A8, aprobată prin Decizia ARBAC 

nr. 38/26.10.2005, situaŃie care impune aplicarea prevederilor 

clauzei 28.2.2 (b) a Contractului de Concesiune, de penalizare a 

Concesionarului. 

 

 Art. 2 Concesionarul va remedia Nivelul de Serviciu A8 - 

Facturi emise pe baza contoarelor ca procent din totalul 

facturilor,în conformitate cu prevederile Contractului de 

Concesiune. 

 

 Art. 3 Prezenta Decizie va fi comunicată Primarului General, 

pentru punerea în aplicare a prevederilor cluazelor 25.4.1 (d), 

28.8.2 din Contractul de Concesiune a serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti, 

precum şi a prevederilor art. 4 (d) din statutul ARBAC prevăzut în 

anexa la Hotărârea CGMB nr. 233/2005. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 3/17.01.2007 


