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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificărilor şi completărilor criteriilor de 

stabilire a ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinŃelor  

pe baza Legii nr. 114/1996, republicată  

 

Având în vedere: 

 -Raportul de specialitate al Serviciului SpaŃiu Locativ nr 

4762/10.07.2007; 

-H.C.L.S 3 nr. 3/2004 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate. 

În temeiul prevederilor art. 45 al. 1  şi art. 81 al. 2 lit. n din 

Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia publică 

locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă modificările şi completările criteriilor de 

stabilire a ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinŃelor pe 

baza Legii nr. 114/1996, republicată, conform anexelor nr. 1 şi 2 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Viceprimarul Sectorului 3, serviciile de specialitate şi 

membrii comisiei 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.: 76/31.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii comisiei pentru acordarea subvenŃiei 

prevăzută în Programul naŃional privind sprijinirea construcŃiei de 

locuinŃe proprietate personală, aprobat de O.U.G.nr.51/2006 

 

Având în vedere: 

 -raportul de specialitate al Serviciului Spatiu Locativ; 

 -avizele comisiilor de specialitate. 

În baza prevederilor art.1 alin.4 din Norma metodologică 

pentru punerea în aplicare a Programului naŃional privind 

sprijinirea construcŃiei de locuinŃe proprietate personală, aprobat 

de O.U.G.nr.51/2006. 

În temeiul prevederilor art.45 alin. 1 şi art. 81 alin.4 din Legea 

nr.215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă constituirea comisiei pentru acordarea 

subvenŃiei privind sprijinul pentru construirea de locuinŃe 

proprietate personală, aprobat de O.U.G.nr.51/2006, conform 

anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Viceprimarul sectorului 3 şi serviciile de specialitate vor 

lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 3 Prezenta hotărare intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei sectorului 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr.: 77/31.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

HOTĂRÂRE 

privind numirea domnului Mureşanu Andrei în funcŃia de 

Director la Creşa Titan II şi a doamnei David Leana 

în funcŃia de Director la Creşa Titan IV 

 

Având în vedere : 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 3; 

-Prevederile H.C.L.S. 3 nr. 35/31.07.2001, privind preluarea 

creşelor din Sectorul 3 şi reorganizarea acestora ca instituŃii cu 

personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 3; 

-Prevederile H.C.L.S. 3 nr. 49/24.04.2007 privind necesitatea 

organizării unui concurs în vederea ocupării funcŃiei de director la 

Creşa Titan II şi Creşa Titan IV respectiv a aprobării procedurilor şi 

criteriilor de desfăşurare ; 

-Avizele comisiilor de specialitate. 

În temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. 2 lit „h” din Legea 

215/2001 republicată privind AdministraŃia Publică Locală,  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Cu data prezentei este numit domnul Mureşanu Andrei 

în funcŃia de Director la Creşa Titan II urmare a concursului din 

data de 30.05.2007, admis cu nota 7,5. 

 

Art. 2 Cu data prezentei este numită doamna David Leana în 

funcŃia de Director la Creşa Titan IV urmare a concursului din data 

de 30.05.2007, admisă cu nota 8,46. 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 3, şefii compartimentelor din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului, Creşa Titan II şi Creşa 

Titan IV vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primariei Sector 3 din str. Parfumului nr.2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr.: 78/31.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenŃei reprezentanŃilor 

Conşiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a 

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

 

Având în vedere expunerea de motive a unui grup de 

consilieri locali precum şi raportul de specialitate al consilierului 

juridic din aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4;  

 Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4 nr. 3 şi 7 ; 

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

societăŃilor comerciale; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi art.81 alin.(4) din Legea 

nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1. Cu data prezentei se modifică componenŃa 

reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea 

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

urmează: 

1. Antonel TĂNASE 
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2. Nicolae VÂRTEJARU 

3.  Ioan NASTEA  

 

 Art. 2. ReprezentanŃii Consiliului Local împreună cu 

Secretarul Sectorului 4 şi Serv. Monitorizare acte administrative, 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 38/05.07.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata obligaŃiilor bugetare 

datorate de Societatea Comercială LEOSER S.A. 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

Luând în considerare Referatul de specialitate al DirecŃiei 

Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

nr.18644/15.05.2007 privind acordarea de înlesniri pentru 

Societatea Comercială LEOSER S.A.; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 

şi 7 ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

łinând seama de prevederile Legii nr. 190/2004 privind 

stimularea privatizării şi dezvoltării societăŃilor comerciale din 

domeniul agriculturii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul OUG nr.26/2005 privind abrogarea dispoziŃiilor 

legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaŃiilor 

bugetare restante;  

În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 

(4) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se aprobă scutirea SocietăŃii Comerciale Leoser 

S.A. de la plata obligaŃiilor bugetare restante în cuantum de 

78.523,33 RON potrivit certificatului fiscal nr. 1 J 

84737/15.06.2004 emis de DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 4. 

 

Art.2 Primarul sectorului 4 prin DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a sectorului 4 va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 39/05.07.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor beneficiarilor de abonamente lunare şi 

cartele magnetice, acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

1309/25.06.2007 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4. 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Conşiliului Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/18 decembrie 

2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, precum şi art.3 din Anexa la HCL 15/28.02.2007, privind 

aprobarea Metodologiei de acordare a gratuităŃii transportului 

urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaŃă şi cu 

metroul, 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art. 81 alin.2 lit.n din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală republicată; 
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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 perioada18 mai - 22 iunie 2007, pentru persoanele cu 

handicap accentuat şi grav persoanele cu handicap vizual precum 

şi pentru aşistenŃii personali sau însoŃitorii acestora care sunt 

nominalizate în Anexa 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 18 mai – 22 iunie 

2007, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 

persoanele cu handicap vizual precum şi pentru aşistenŃii 

personali sau însoŃitorii acestora care sunt nominalizate în Anexele 

nr. 3) şi 4) ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de către DirecŃia Generală de AşistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 
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Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 40/05.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

Privind funcŃionarea serviciului „LocuinŃe protejate pentru adulŃii cu 

probleme de sănătate mintală” şi alocarea de fonduri conform 

bugetului anexat acestui proiect 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului 

sectorului 4 – dl. Radu Silaghi ;  

 Luând în considerare referatul de specialitate cu 

nr.DE/82/27.03.2007 al DirecŃiei Generale de AşistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4; 

      Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

17/23.08.2006 şi Hotărârea Consiliului General al Municipilui 

Bucureşti nr. 291/2001, privind abilitarea Consiliilor locale 1-6 să 

se asocieze cu persoane juridice române şi străine; 

      łinănd cont de Hotărârea de Guvern 1175/29.09.2005 privind 

Strategia naŃională pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea 

socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, „Şanse 

egale pentru persoanele cu handicap – către o societate fără 

discriminări” 

       În conformitate cu prevederile Legii nr 487/11.07.2002 a 

sănătăŃii mintale şi a protecŃiei persoanelor cu tulburări psihice şi 
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cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru centre rezidenŃiale pentru persoane adulte cu 

handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, 

locuinŃe protejate pentru persoane adulte cu handicap; 

       łinând seama de OrdonanŃa 68/2003 privind serviciile sociale 

şi prevederile Legii nr.448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap;  

       łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1, 4 şi 7; 

       În temeiul prevederilor art.45 alin1, art. 81 alin.2 lit n) şi q) din 

Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul şi funcŃionarea serviciului 

„LocuinŃe protejate pentru adulŃii cu probleme de sănătate mintală” 

pentru anul 2007, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă Anexa 2- Raportul pe anul 2006 privind 

derularea proiectului „LocuinŃe protejate pentru adulŃii cu probleme 

de sănătate mintală” 
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Art. 3. Se aprobă Anexa 3 – Metodologia de întocmire a 

bugetului şi bugetul proiectului conform Anexei 4, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Pentru funcŃionarea serviciului se aprobă alocarea 

de fonduri din bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 conform bugetului proiectului din 

Anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta.  

 

Art. 5. Se aprobă ConvenŃia de Colaborare dintre DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 şi 

FundaŃia Estuar, încheiată în vederea derulării proiectului aprobat 

la Art.1, conform Anexei nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 6. Se împuterniceşte Directorul Executiv al DGASPC 

Sector 4 – Dna. Mihaela DIMITRESCU să semneze convenŃia de 

colaborare între DGASPC Sector 4 şi FundaŃia ESTUAR. 

 

Art. 7. Compartimentele de specialitate din cadrul 

Conşiliului Local Sector 4 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 4 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 41/05.07.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind autorizarea agenŃilor economici 

care desfăşoară activitate de alimentaŃie publică 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi raportul DirecŃiei de Control –Serviciul Autorizare 

Liberă IniŃiativă nr.V/19/511/21.05.2007; 

           łinând cont de avizele comisiilor de specialitate nr.6 şi 7 ale 

Consiliului Local Sector 4 ; 

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.300/07.12.2006 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, 

pentru anul 2007; 

 În baza art.268 alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr.571 din 2003 

privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 

precum şi al H.G.nr.1861 din 2006 pentru modificarea şi 

completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571 din 

2003 privind Codul Fiscal, pct.159¹, alin.(1) şi alin.(2); 

 În temeiul art.81 alin.(2) lit.r şi art.45 alin.(1) din Legea 

nr.215 din 2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Cu data prezentei agenŃii economici care desfăşoară  

activitate de alimentaŃie publică - potrivit clasificării activităŃilor din 

economia naŃională în clasa 5530 (restaurante) şi 5540 (baruri) – 

vor fi autorizaŃi de către Primăria Sectorului 4. 

 

Art.2. AutorizaŃia prevăzută la art.1. va fi emisă de către 

Primarul Sectorului 4 şi eliberată/vizată anual în urma achitării unei 

taxe în valoare de 3000 lei. 

Pentru eliberarea/vizarea autorizaŃiei susmenŃionate agenŃii 

economici vor îndeplini condiŃiile legale prevăzute în anexa 1 la 

prezenta. 

 

Art.3.  Se aprobă modelul autorizaŃiei de funcŃionare 

conform anexei 2. 

 

Art.4. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din această 

hotărâre. 

 

Art.5.  Primarul, Secretarul sectorului 4 împreună cu 

DirecŃia de Control şi DirecŃia Economică vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei conform competenŃelor lor.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 42/05.07.2007  
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Anexa 1 

La HCLS4 nr.42/05.07.2007 

 

CondiŃii legale pentru obŃinerea autorizaŃiei de funcŃionare 

- este înmatriculat în registrul comerŃului şi deŃine certificat de 

înregistrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- deŃine certificat constatator sau anexă la certificatul de 

înregistrare pentru punctul de lucru în care se desfăşoară 

activitatea de alimentaŃie publică; 

- deŃine un act legal de folosire a spaŃiului în care se desfăşoară 

activitatea; 

- deŃine autorizaŃie de mediu în cazul în care capacitatea 

restaurantului este mai mare de 100 de locuri; 

- a depus declaraŃia pe propria răspundere privind încadrarea pe 

tipuri a unităŃilor de alimentaŃie publică; 

- deŃine acordul proprietarului clădirii sau al asociaŃiei de 

proprietari şi în mod obligatoriu al proprietarilor cu care se 

învecinează pe orizontală sau pe verticală în cazul în care 

activitatea se desfăşoară în spaŃii care au avut destinaŃie de 

locuinŃă şi sunt situate în clădiri colective; 

- are contract cu o societate de salubrizare; 

- achită taxa legală de autorizare stabilită prin HCGMB. 

 

Preşedinte de şedinŃă, 

 

Cornel POTERAŞU 
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Anexa 2 

La HCLS4 nr. 42/05.07.2007 

AUTORIZAłIE DE FUNCłIONARE 

 

Nr. ........ / ........................... 

emisă în baza H.C.L.S. 4 nr. ……../……………. 

Se autorizează S.C./A.F..……………………………………………  

cu sediul în .................................................................................. 

având nr. de înregistrare în Registrul ComerŃului ......................... şi 

CUI ..…………….…..,  să desfăşoare activităŃi de alimentaŃie 

publică,clasa CAEN ………………………, în  spaŃiul  amplasat în 

Bucureşti,  

MenŃiuni: 

 Prezenta autorizaŃie este valabilă cu respectarea condiŃiilor 

de funcŃionare prevăzute de lege. 

 SancŃiunile de suspendare/interzicere a activităŃii aplicate 

de alte instituŃii atrage de drept suspendarea/anularea prezentei 

autorizaŃii. 

P R I M A R, 

 

 

Preşedinte de şedinŃă, 

Cornel POTERAŞU 
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VIZE ANUALE 

 

Nr. 

crt. 
Data Nr.chitanŃă Nume inspector 

Semnatura şi 

ştampila 

 

1     

2     

3     

4     

5     
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentelor de funcŃionare 

ale Complexului Comercial Aleea Castanilor şi Complexului 

MultifuncŃional Autovit 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al DirecŃiei de 

Control – Serviciul Autorizare Liberă IniŃiativă 

nr.V/19/514/22.05.2007; 

           łinând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 

4 şi de avizele de specialitate ale comisiilor nr.6 şi 7 ale Consiliului 

Local al Sectorului 4 ; 

 În temeiul art.9 alin.(2), art.24 alin.(1) şi art.36 din 

H.G.nr.348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi 

servicii de piaŃă în unele zone publice; 

 În conformitate cu prevederile art.45 alin.(1) şi art.81 

alin.(2) lit.r din Legea nr.215 din 2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată; 

 

CONŞILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 
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 Art.1. Se avizează regulamentul de funcŃionare al Complexului 

Comercial Aleea Castanilor situat în Şos.OlteniŃei nr.83B, sector 4, 

Bucureşti conform Anexei 1. 

 

 Art.2. Se avizează regulamentul de funcŃionare al Complexului 

MultifuncŃional  Autovit situat în Str.Splaiul Unirii nr.450, sector 4, 

Bucureşti conform Anexei 2. 

 

Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din această 

hotărâre. 

 

Art.4.  Primarul şi Secretarul sectorului 4 prin serviciile de 

specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.43/05.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei la H.C.L.S 4 nr. 6 din 31.01.2006 

 

Având în vedere Expunerea de motive a viceprimarului 

Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei de Administrare 

a Pietelor Sectorul 4; 

Luând act de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4 numere 1, 3 şi 7; 

În temeiul art. 30 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanŃele 

publice locale şi art. 282 din Legea nr. 571/ 2003 – Codul Fiscal al 

României; 

Având în vedere dispoziŃiile H.C.G.M.B nr. 239/ 24.09.2001 

privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare; 

łinând cont de cuprinsul art. 19 şi 20 din O.G. nr. 71/ 2002 

privind organizarea şi functionarea serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2, lit. c, art. 81 

alin. (2), lit. d) şi art. 81 alin. (3) din Legea 215/2001 republicată 

privind administraŃia publică locală; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r â ş t e: 

 

Art. 1. Începând cu data de 15.06.2007 se modifică anexa 

de la Hotărârea Consiliului Local Sectorul 4 nr. 6/ 31.01.2006, 

conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 44/05.07.2007 
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ANEXA 

LA H.C.L.S. 4 NR. 44/ 05.07.2007 

Tarife pentru utilizarea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât aceea de 

locuinŃă şi a terenurilor aferente 
Nr. 
crt. 

Modul de utilizare a structurilor 
de vânzare şi servicii prestate 

U.M. Taxa 
în 
LEU 

1. Taraba pentru producători 
agricoli 

Buc./ zi 8,00 

2. Taraba pentru agenŃi 
economici 

Buc./ zi 
Buc./ 
lună 

13,50 
350,00 

3. Vitrina cu cântar electronic 
destinată comercializării 
laptelui şi produselor lactate 
(pentru producători individuali) 

Buc./ zi 15,00 

4. Închiriat halat Buc./ zi 3,00 
5. Închiriat cântar Buc./ zi 3,50 
6. Depozitare sac sau lada Buc./ zi 1,00 
7. Depozitare boxpaleŃi Buc./ zi 5,00 
8. Depozitare în butoaie sau alŃi 

recipienŃi 
Buc./ zi 2,50 

9. Rezervare tarabă de către 
producatori agricoli 

Buc./ 
luna 

70,00 

10. Parcare Loc/ ora 1,00 

 

* Prezentele tarife includ utilităŃile şi prestaŃiile aferente 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel POTERAŞU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurii de închiriere a spaŃiilor cu altă 

destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea DirecŃiei 

de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

Având în vedere Expunerea de motive a viceprimarului 

Sector 4 şi Raportul de specialitate al Directorului DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sectorul 4; 

Luând act de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4 numere 3, 6 şi 7. 

Potrivit H.G 348/ 1998 – privind exercitarea comerŃului cu 

produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice, Legea nr. 

213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

şi H.G. nr. 955/2004 - privind aprobarea regulamentului cadru 

privind organizarea şi funcŃionarea  serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

În baza HCGMB nr. 239/ 2001 şi HCGMB nr. 51/ 2003 

privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti şi art.15 din HCGMB nr. 

32/ 20.02.2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale 

privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât acea de locuinŃă aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

În temeiul HCL Sector 4 nr. 58/ 2004 privind înfiinŃarea 
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DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, art. 81 alin. (2), 

lit. f) şi r) din Legea 215/2001 republicată privind administraŃia 

publică locală; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r â ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă procedura de închiriere prin licitaŃie publică 

deschisă, pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă 

aflate în administrarea directă a DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4, prevăzută în Anexa 1.  

 

Art. 2. Tarifele de pornire a licitaŃiei vor fi cele stabilite de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin hotărâre privind 

tarifele pentru utilizarea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât aceea de 

locuinŃă, în vigoare la data derulării procedurii. 

 

Art. 3. Tarifele de pornire a procedurilor vor fi cele stabilite 

de Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin hotărâre privind 

tarifele pentru utilizarea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât aceea de 

locuinŃă, în vigoare la data derulării procedurii. 

Art. 4. SpaŃiile cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă 

vacante cât şi cele care se vor construi vor fi atribuite conform 

prezentei hotărâri. 
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Art. 5. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 45/05.07.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONŞILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobărea instrucŃiunilor privind licitaŃia publică 

pentru concesionarea terenurilor aflate în administrarea DirecŃiei 

de Administrare a PieŃelor Sector 4 transmise prin H.C.L.S.4 

nr.22/30.03.2006 precum şi a termenului pentru realizarea 

acesteia 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate întocmit de DirecŃia de 

Administrare a PieŃelor Sector 4; 

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

Consiliului Local Sector 4; 

Văzând dispoziŃiile cuprinse în H.C.L.S 4 nr.22/30.03.2006 

şi HCGMB nr. 51/06.03.2003 privind măsuri de îmbunătăŃire a 

activităŃii în pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile cuprinse la art. 8 şi art.16 

alin.(1) lit.d) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, 

modificată şi completată prin Legea nr. 528/2004; 

łinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 - privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, Legii nr. 50/1991, 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, 

cu completarile şi modificările ulterioare, ale O.U.G. nr. 

54/28.07.2006 - privind regimul contractelor de concesiune a 
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bunurilor proprietate publică - aprobată cu modificării prin Legea 

nr. 22/2007, H.G. nr. 168/14.02.2007 - pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.G. nr. 54/2006 şi H.C.G.M.B. nr. 

211/30.08.2006 - privind aprobarea metodologiei de evaluare a 

terenurilor aparŃinând domeniului public şi privat al Municipiului 

Bucureşti, 

În temeiul prevederile cuprinse la art. 45, alin 1 şi art. 81, 

alin. 2, lit. f), 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 instrucŃiunile privind licitaŃia publică 

pentru concesionarea terenurilor aflate în administrarea DirecŃiei 

de Administrare a PieŃelor Sector 4 conform anexei 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se aprobă modificarea studiului de oportunitate 

aprobat prin H.C.L.Sector 4 nr.76/27.07.2006 în sensul că 

,,anunŃul de licitaŃie publică, procedura de licitaŃie propriu-zisă şi 

încheierea contractului de concesiune să se realizeze până la 

31.12.2007”.  

 

Art. 3 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 
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conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

                                                                                                                             

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 46/05.07.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONŞILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de impozit pe clădire a Casei de Ajutor Reciproc a 

pensionarilor din sectorul 4 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4;  

Luând în considerare Referatul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

nr.5223/22.05.2007; 

łinând seama de adresa nr. 98/15.03.2007 a Casei de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1 şi 7; 

În temeiul prevederilor art. 250 alin.19 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În baza dispoziŃiilor art.45 alin.2 lit. c coroborat cu art.81 

alin.2 lit. d din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă scutirea de la impozitul pe clădire a Casei 

de Ajutor Reciproc a pensionarilor din sectorul 4, cu suma de 2409 

lei pe perioada 01.06.2007-31.12.2007. 

 

Art. 2 Primarul sectorului 4 prin DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a sectorului 4 va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri conform competenŃtelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 47/05.07.2007  

 



 42

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONŞILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziŃia 

Consiliului Local al Sectorului 4 pentru finanŃarea unor cheltuieli 

impuse de situaŃia de urgenŃă datorita fenomenelor meteorologice 

cu risc major 

 

          Văzănd : 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

  Raportul de specialitate privind utilizarea fondului de 

rezervă bugetară la dispoziŃia Consiliului Local al Sectorului 4 

pentru finanŃarea unor cheltuieli impuse de situaŃia de urgenŃă 

datorita fenomenelor meteorologice cu risc major, nr. 

III.10/863/28.06.2007 al DirecŃiei Economice ; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, din Legea nr. 

273/2006, privind finanŃele publice locale; 

Având în vedere adresa nr. A. IV/49/18.06.2007, 

înregistrată la Primăria Sectorului 4 sub nr. 31/382/18.06.2007, a 

AutorităŃii de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;  

Văzând adresele Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative nr. 9626/VPD/25.06.2007, precum şi cea a 
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InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

17906/P/25.06.2007, înregistrată la Primăria Sector 4 sub nr. 

31/402/25.06.2007, coroborată cu adresa n. 

17318/SP.2/24.06.2007, înregistrată la Primăria Sector 4 sub 

nr.31/399/25.06.2007;  

 În temeiul  art. 45, alin. 1 şi 2 lit. “a” coroborat cu art. 81, 

alin. 2, lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. – Se aprobă utilizarea sumei de 500,00  mii lei din 

fondul de rezervă la dispoziŃia Consiliului Local Sector 4 ; 

 

Art. 2. Se aprobă diminuarea prevederilor bugetare ale 

subcapitolului 54.02.05  - « Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziŃia autorităŃilor locale »  – cu suma de 500,00 mii lei RON 

adică de la suma de 1.176,00 mii lei la 676,00 mii lei RON conform 

anexei 3.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 3. Se aprobă majorarea prevederilor bugetare ale 

subcapitolului 70.02.05.01 „Alimentare cu apă” cu suma de 500,00 

mii lei dupa cum urmează:  

-Titlul 70 – cheltuieli de capital: 

-art. 71.01.03 – 500,00 mii lei – achiziŃionare cismele stradale, 

conform anexei 4.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre ; 

 

Art. 4. Sumele rămase neutilizate vor reîntregi fondul de 

rezervă bugetară la dispoziŃia Consiliului Local Sector 4; 

 

Art. 5. Se aprobă bugetul local al sectorului 4 pe anul 2007 

structurat pe capitole şi subcapitole bugetare conform anexelor 1, 

2, 3, 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art. 6. Se aprobă Listele de Investitii completate, aferente 

bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4 conform anexelor 7, 7.1, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de DirecŃia Economică din Primăria Sectorului 4 şi va fi 



 45

comunicată de Serviciul Electoral, Monitorizare Acte 

Administrative, conform competenŃelor.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 48/05.07.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONŞILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu 

pe terenuri proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice, 

terenuri domeniul privat şi domeniul public al municipiului 

Bucuresti 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 Comişiei 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 
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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 ;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

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, domeniul privat şi domeniul public 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 . 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 49/05.07.2007  
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Anexa la hotărârea nr. 49/05.07.2007 
                                                                         

DIRECłIA DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORULUI 
 
Nr. 
Crt 

Nr./data 
registratură 

Solicitant Adresa poştală Denumire 
investiŃie 

Teren 
proprietate 

privată 
persoane 
fizice/jur 

Teren 
domeniul 
privat MB 

Teren 
dom. 
Publ. 
M B 

Aviz 
Com 
nr.2. 

Aviz 
Com 
Nr.7. 

OBS. 
 

1. 64500 
/14.06.07 
 

Jolanda Erika 
Serv SRL                                                                                                                                      

Str.Constantin 
Radulescu Motru 
nr.29,bl.33,sc2,a
p.36 
                                                                                                                                    

Acces din 
exterior 

spatiu 
comercial          

St=63,58   
 

27.06 28.06 Pers.jur 

2. 61377 
/27.02.07 
 

SABOU 
GHEORGHE 

Str.Intrarea 
Naruja nr.4 
                                                                                                                             

Locuinta 
S+P+1E+M                 

St= 297,00 
mp 

  
 

27.06 28.06 Pers.fiz 

3. 63569 
/17.05.07 
 

SC 
GR.EDIT.DE 
PRESA 

Str.OlteniŃei 
nr.216 
                                                                                                                                   

Amplasare 
chioşc presă                      

   
St= 
14,60 

27.06 28.06 Pers.jur 
 
 

4. 68614 
/12.12.06 

SC HANNER 
RD SRL 

Str. Pajiştei nr. 
30 

LocuinŃe 
P+10E,+P12

E 

St=10622,0 
mp 

  27.06 28.02 Pers.jur 

5. 64872 
/26.06.07 

SC MEGA 
IMAGE SRL 

Str.StrăduinŃei 
nr.1 

Extindere 
SpaŃiu 

comercial 

St=1642,58 
mp 

  27.06 28.06 Pers.jur 

6. 62536 
/10.04.07 

GOCI  
MARIANA 

Str. Sălcetului 
nr.42-44 

Extindere şi 
supraetajare 

concesionare 
 

St= 145mp St= 
145mp 

 27.06 31.05 Pers.fiz 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Poteraşu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONŞILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2007 

 

Văzănd:  

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local 

al sectorului 4 pe anul 2007, nr. III.10/804/19.06.2007 al DirecŃiei 

Economice; 

łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4 ; 

 Având în vedere prevederile art. 19., alin. 2, din Legea  nr. 

273/2006, privind finanŃele publice locale;   

- Văzând Hotărârea nr. 550/26.04.2007 emisa de Comisia 

de Autorizare a Împrumuturilor Locale din Ministerul Economiei şi 

FinanŃelor; 

- Luând în considerare prevederile Hotărârilor nr. 

575/13.06.2007, privind repartizarea unor sume din transferuri din 

bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul 

Ministerului EducaŃiei, Cercetarii şi Tineretului, pentru finanŃarea în 
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anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale UnităŃilor de InvaŃământ 

preşcolar de stat din municipiul Bucureşti, 

 - În temeiul art. 45, alin. 2 , lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 

2 lit. “d”  din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicata: 

  

CONŞILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, rectificat de 

la valoarea de 331.216,45 mii lei la valoarea de  334.748,45 mii lei, 

adică majorat cu suma de 3.532,00 mii lei, atât la partea de 

venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art. 2. Se aprobă bugetul propriu al DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de InvaŃămînt, Sanitare şi Creşe, capitolul 

51.02.01.03, rectificat de la valoarea de 4.300,00 mii lei la 

valoarea de 4.350,00 mii lei adică majorat cu suma de 50,00 lei 

conform anexei 3.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre ;  

 

Art. 3. Se aprobă bugetul propriu al DirecŃiei Generale de 



 52

Administrare a UnităŃilor de InvaŃămant, Sanitare şi Creşe, 

capitolul 51.11.01.03 în afara bugetului local – Fond de Rulment – 

rectificat de la valoarea de 4.746,00 mii lei la valoarea de 200,00 

mii lei adică diminuat cu suma de 4.546,00 mii lei conform anexei 

8.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;  

 

Art. 4. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvaŃămant, Sanitare şi Creşe, 

capitolul 65.02, derulat prin Ordonatorul Secundar de Credite în 

valoare de 14.612,00 mii lei conform anexelor : 4.1.1.1, 4.1.1.1.1, 

4.1.1.1.2, 4.2.1.1, 4.2.1.3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre ; 

 

Art. 5  Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de InvăŃământ, Sanitare şi Creşe, 

capitolul 65.11, în afara bugetului local – Fond de Rulment - 

derulat prin Ordonatorul Secundar de Credite la valoarea de 

4.246,00 mii lei conform anexelor : 9.1.1, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2, 

9.1.2.1, 9.1.2.1.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art. 6. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvaŃământ, Sanitare şi Creşe, 

capitolul 65.02, derulat prin unităŃile şcolare în valoare de 
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122.400,00 mii lei conform anexelor : 4.1.1.2, 4.1.1.2.1, 4.1.1.2.2, 

4.2.1.2, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.3.1.1,  care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre ; 

 

Art. 7. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvaŃămant, Sanitare şi Creşe, 

capitolul 65.11, în afara bugetului local – Fond de Rulment - 

derulat prin unităŃile şcolare în valoare de 14.724,00 mii lei 

conform anexelor : 9.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art. 8. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de InvaŃămant, Sanitare şi Creşe, 

capitolul 65.02, conform anexelor : 4, 4.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art. 9. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de InvaŃămant, Sanitare şi Creşe, 

capitolul 65.11, în afara bugetului local – Fond de Rulment- 

conform anexelor : 9, 9.1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre ; 

 

Art. 10. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 
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Administrare a UnităŃilor de InvaŃămant, Sanitare şi Creşe, 

capitolul 68.02 – Creşe rectificat la aceeaşi valoare de 7.500,00 

mii lei conform anexelor : 5, 5.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre ; 

 

Art. 11. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 pe anul 

2007 rectificat conform anexelor : 2, 3, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre ; 

 

Art. 12. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local pentru anul 2007 - Fond de 

Rulment - rectificat prin virare de credite bugetare, la aceeaşi 

valoare de 91.403,00 mii lei conform anexelor : 6, 7, 8, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art. 13. Se aprobă listele de investiŃii aferente DirecŃiei 

Generale de Administrare a UnităŃilor de InvaŃămant, Sanitare şi 

Creşe modificate şi completate conform anexelor : 17, 17.1, 17.2, 

17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre ; 

 

Art. 14. Se aprobă bugetul aferent liniei de finanŃare pentru 

anul 2007 rectificat de la valoarea de 22.139,00 mii lei, la valoarea 
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de 98.765,77 mii lei, adică majorat cu 76.626,77 mii lei, conform 

anexelor : 11, 12, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art. 15. Se aprobă listele de investiŃii modificate pentru 

bugetul creditelor interne conform anexelor: 16, 16.1, 16.2, 16.3, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art. 16. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite din Primăria 

Sectorului 4, direcŃiile descentralizate implicate în rectificarea 

bugetară şi comunicate de Serviciul Electoral, Monitorizare Acte 

Administrative. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Conşiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 50/05.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONŞILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de impozit pe clădire a AsociaŃiei Ateliere Protejate 

din sectorul 4 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4;  

Luând în considerare Referatul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

nr.269101/24.04.2007; 

łinând seama de adresa nr. 22/27.02.2007 a AsociaŃiei 

Ateliere Protejate sector 4; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1 şi 7; 

În temeiul prevederilor art. 250 alin.19 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În baza dispoziŃiilor art.45 alin.2 lit. c coroborat cu art.81 

alin.2 lit. d din Legea administraŃiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Articol unic Nu se aprobă scutirea de la impozitul pe 

clădire a AsociaŃiei Ateliere Protejate din sectorul 4, cu suma de 

3222,38 lei pe perioada 01.06.2007-31.12.2007. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Conşiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 51/05.07.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONŞILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spaŃiile cu 

alta destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea 

DirecŃiei de Administrare 

a PieŃelor Sector 4 

 

Având în vedere Expunerea de motive a viceprimarului 

Sector 4 şi Raportul de specialitate al Directorului DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sectorul 4; 

Luând act de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4 numere 1, 3, 6 şi 7. 

Potrivit O.G 14/ 1998 privind utilizarea veniturilor solicitate 

de instituŃiile publice finanŃate integral din venituri extrabugetare 

aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/ 1999; 

În baza HCGMB nr. 239/ 2001 şi HCGMB nr. 51/ 2003 

privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti şi art.15 din HCGMB nr. 

32/ 20.02.2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale 

privind spaŃiile cu alta destinatie decât acea de locuinŃă aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

În temeiul HCL Sector 4 nr. 58/ 2004 privind înfiinŃarea 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 
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(2), lit. f) şi r) din Legea 215/2001 republicată privind administraŃia 

publică locală; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Articol unic Nu se împuterniceşte DirecŃia de Administrare 

a PieŃelor Sector 4 să prelungească începând cu 01.07.2007 

termenele din contractele cu agenŃii economici din pieŃele aflate în 

administrarea directă, pe o perioada de 5 ani fără însă a depăşi 

data de 31.12.2012 cu excepŃia celor prevăzute la art. 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 52/05.07.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONŞILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2007 

 

Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local 

al sectorului 4 pe anul 2007, nr. III.10/942/10.07.2007 al DirecŃiei 

Economice; 

łinând seama de avizele comişiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4 ; 

 Având în vedere prevederile art. 19., alin. 2, din Legea  nr. 

273/2006, privind finanŃele publice locale;       

În temeiul art. 45, alin. 2 , lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 

lit. “d”  din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată: 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, rectificat de 

la valoarea de 334.748,45 mii lei la valoarea de  341.748,45 mii lei, 
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adică majorat cu suma de 7.000,00 mii lei, atât la partea de 

venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al capitolului 

51.02.01.03 – buget propriu al Primăriei Sectorului 4 de la 

valoarea de 23.583,00 mii lei la valoarea de 23.613,00 mii lei adică 

majorat cu 30,00 mii lei, conform anexei 3.1, care face parte  

integrantă din prezenta hotărâre ;   

 

Art. 3 Se aprobă bugetul rectificat  al Serviciului Public 

Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor, capitolul 54.02.10 de la 

valoarea de 3.069,00 mii lei la valoarea de 3.075,02 mii lei, adică 

majorat cu suma de 6,02 mii lei, conform  anexei 4.1. care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre ;  

 

Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat  al Centrului Militar 

Zonal Sector 4, capitolul 60.02.02 de la valoarea de 1.850,00 mii 

lei la valoarea de 1.555,98 mii lei adica diminuat cu suma de 

294,02 mii lei conform  anexei 5, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre ; 

 

Art 5. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 rectificat , 

conform anexelor : 2, 3, 4, 6, 6.1, 7 , care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre ;  
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Art. 6 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli evidenŃiate 

în afara bugetului local – Fond de Rulment - rectificat la aceeaşi 

valoare de 91.403,00 mii lei prin virări de credite bugetare conform 

anexelor : 8, 9, 10, 10.1 , 10.2 , 11, 11.1 ,11.1.1, 12,12.1, 13, 

13.1 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art. 7. Se aprobă Listele de InvestiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4 modificate şi completate conform 

anexelor : 14, 14.1, 14.2 , care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre ; 

 

Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite din Primăria 

Sectorului 4, direcŃiile descentralizate implicate în rectificarea 

bugetară şi comunicate de Serviciul Electoral, Monitorizare Acte 

Administrative. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 53/17.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe 

anul 2006 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Luând în considerare:   

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

- Raportul de specialitate privind încheierea excerciŃiului bugetar 

pe anul 2006 al DirecŃiei Economice Nr. III.10/676/23.05.2007 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4 nr. 1 şi 7; 

 Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 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; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind 

finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit „d”, coroborat cu 

art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local, atât 

la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe ordonatori de 

credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor 

nr. 1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 

2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.7, 2.7.1, 

2.7.2, 28, 2.8.1, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.2, 2.8.3, 

2.8.4, 2.9, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.11, 2.11.1, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuŃie al veniturilor şi 

cheltuielilor evidenŃiate în afara bugetului local (fond de rulment), 

atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe 

ordonatori de credite, capitole, subcapitole, conform anexelor nr. 3, 

4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.5.1, 

4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8, 4.8.1, 

4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.9, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.10, 4.10.1, 4.11, 

4.11.1, 4.11.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuŃie al creditelor interne 

conform anexelor 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 6, 6.1, 7, 7.1, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuŃie al instituŃiilor publice 
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şi activităŃilor finanŃate parŃial din venituri proprii, conform anexelor 

8, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 10, 11, 12, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. Se aprobă contul de execuŃie al instituŃiilor publice 

şi activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii, conform 

anexelor  13, 14, 14.1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate de 

Serviciul Electoral, Monitorizare Acte Administrative. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 

4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 54/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2007 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 : 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local al 

sectorului 4 pe anul 2007, nr. III.10/1048/26.07.2007 al DirecŃiei 

Economice; 

 łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4 ; 

 Având în vedere prevederile art. 19., alin. 2, coroborate cu 

prevederile art. 49 din  din Legea  nr. 273/2006, privind finanŃele 

publice locale;  

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 

lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată: 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, rectificat la 

aceeaşi valoare de 341.748,45 mii lei, prin virări de credite, atât la 

partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al capitolului 

51.02.01.03 – buget propriu al Primariei Sectorului 4 de la 

valoarea de  23.613,00 mii lei la valoarea de 23.943,00 mii lei, 

adică majorat cu 330,00 mii lei, conform anexei 3.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat al capitolului 

51.02.01.03  - DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 

4, rectificat la aceeaşi valoare de 7.250,00 mii lei prin virare de 

credite conform anexei 3.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre , precum şi Listele de InvestiŃii modificate şi completate 

conform anexelor : 23, 23.1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre ; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat al Serviciului Public 

Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor, capitolul - 54.02.10 de la 

valoarea de 3.075,02 mii lei, la valoarea de 3.705,52 mii lei adică 

majorat cu suma de 630,50 mii lei, conform anexei 4.1. care face 
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parte integrantă din prezenta hotărâre ;  

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul rectificat al Centrului Militar 

Zonal Sector 4, capitolul 60.02.02 la aceeaşi valoare de 1.555,98 

mii lei prin virare de credite, conform anexei 5, care face parte  

integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul rectificat al Biroului de Prevenire 

a Incendiilor şi ProtecŃie Civilă Sector 4- capitolul 61.02.05, 

rectificat de la valoarea de 1.160,00 mii lei la valoarea de 1.210,00 

mii lei, adică majorat cu suma de 50,00 mii lei conform anexei 6.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul rectificat al PoliŃiei Comunitare 

Sector 4 – capitolul 61.02.03.04, rectificat la aceeaşi valoare de 

12.943,00 mii lei, prin virare de credite, conform anexei 6.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre , precum şi Listele de 

InvestiŃii modificate şi completate conform anexelor : 24, 24.1, care 

fac parte  integrantă din prezenta hotărâre :   

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul rectificat al Centrului de Îngrijire 

şi AsistenŃă nr. 1, capitolul - 68.02.04, rectificat la aceeaşi valoare 

de 2.911,00 mii lei, prin virare de credite, conform anexei 7.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul rectificat al Centrului Medico-
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Social Sf. Luca, capitolul - 66.02.06 şi capitolul - 68.02.12, 

rectificat la aceeaşi valoare de 2.010,00 mii lei, prin virare de 

credite conform anexelor : 7.2 ; 7.3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul rectificat al Centrului Cultural 

Nicolae Bălcescu, capitolul - 67.02.03.30, rectificat la aceeaşi 

valoare de 1.250,00 mii lei, prin virare de credite, conform anexei 

8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul rectificat al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, capitolul - 68.02.AS, de 

la valoarea de 51.125,46 mii lei, la valoarea de 51.135,46 mii lei, 

adică majorat cu suma de 10,00 mii lei conform anexelor : 9 ; 9.1, 

9.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre , precum şi 

Listele de InvestiŃii modificate şi completate conform anexelor : 25, 

25.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :   

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 rectificat 

conform anexelor : 2,  3,  4, 4.2, 6, 7, 10, 10.1, 11, 11.1, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre ;  

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local – Fond de Rulment - rectificat la 

aceeaşi valoare de 91.403,00 mii lei prin virări de credite bugetare 

conform anexelor : 12, 13, 14, 14.1 , 15, 15.1 ,15.2, 16,16.1 , care 
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fac parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 14. Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi a  

activităŃilor finantate parŃial din venituri proprii, pentru Centrul 

Medico-Social Sf. Luca rectificat la aceeasi valoare de 176,39 mii 

lei, prin virare de credite, conform anexelor : 17, 18, 19, 19.1, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi a 

activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii, DirecŃia de 

Administrare a PieŃelor rectificat la aceeaşi valoare de 8.883,00 mii 

lei prin virare de credite, conform anexelor : 20, 21, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre , precum şi Listele de InvestiŃii 

modificate şi completate, conform anexelor : 26, 26.1, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre ;  

 

 Art. 16. Se aprobă Listele de InvestiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4 modificate şi completate conform 

anexelor : 22(1a), 22.1, 22.2 , 22.3, 22.4, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 17. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite din Primăria 

Sectorului 4, direcŃiile descentralizate implicate în rectificarea 

bugetară şi comunicate de Serviciul Electoral, Monitorizare Acte 

Administrative. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 55/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind înfiinŃarea compartimentului „Cabinetul primarului” şi 

completarea Statului de funcŃii al aparatului de specialitate 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de expunerea de motive Primarului 

sectorului 4, precum şi de prevederile art. 66 alin. 1 coroborate cu 

cele ale art. 69 alin. 1 şi ale art. 83 alin.1 din Legea nr. 215/2001 

republicată privind administraŃia publică locale şi de cele ale 

O.G.nr. 10/2007; 

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane – Serviciul organizare, salarizare nr. IX/27/708/19.07.2007; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. e 

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

locală, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Cu data prezentei se înfiinŃează compartimentul 

„Cabinetul Primarului” (al demnitarului) format dintr-un număr de 3 

consilieri ai Primarului sectorului 4, aflaŃi sub directa coordonare a 

acestuia. 

 

 Art. 2. (1) Cu aceeaşi dată se completează Statul de funcŃii 

al aparatului de specialitate, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Numărul total de posturi aprobat este de 484. 

 

 Art. 3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, statul 

de funcŃii aprobat prin H.C.L.S.4. nr. 35/20.04.2006 îşi încetează 

valabilitatea. 

 

 Art. 4. AtribuŃiile compartimentului „Cabinetul primarului” 

vor fi stabilite prin dispoziŃia Primarului sectorului 4. 

 

 Art. 5. Încadrarea şi salarizarea personalului din cadrul 

compartimentului „Cabinetul primarului” se va face prin dispoziŃia 

Primarului sectorului 4, cu respectarea prevederilor legale în 
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vigoare. 

 

 Art. 6. Primarul şi Secretarul 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 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 56/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare demisia d-lui COSTEL CAŞCAVAL 

înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 281/03.07.2007 

 łinând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul 

şi Secretarul sectorului 4; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 4 şi 7 

ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziŃiilor art. 9 alin. 2 lit. ”a” coroborat cu art. 12 

din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi 

completată;   

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată;   

   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic Cu data prezentei, Consiliul Local sector 4 ia 

act de încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul 

Consiliului Local al sectorului 4 al domnului COSTEL CAŞCAVAL 

şi totodată vacantarea locului acestuia în Consiliul Local sector 4. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 57/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea a 2 reprezentanŃi ai Consiliului Local al sectorului 4 

în cadrul Consiliului Consultativ al  Spitalului de Bolnavi Cronici şi 

Geriatrie „Sf. Luca”, sector 4 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al 

Secretarului sectorului 4 nr.262/19.06.2007 ; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 4 şi 7 

ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând cont de Adresa Spitalului de Bolnavi Cronici şi 

Geriatrie „Sf. Luca”, sector 4, înregistrată la Cabinet Secretar 

Sector 4 cu nr. 242/30.05.2007; 

 În conformitate cu prevederile art. 186 al. 1 din Legea nr. 

95/2006, privind reforma în domeniul sănătăŃii;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art.81 alin. 2 lit. j din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală,  

republicată;   
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă numirea dnei. Alina JILETCOVICI şi a 

dlui. Traian MOLDOVEANU în Consiliul Consultativ ce va 

funcŃiona în cadrul Spitalului de Bolnavi Cronici şi Geriatrie „Sf. 

Luca”, sector 4. 

 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi persoanele numite 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 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

     

Nr. 58/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea a 2 reprezentanŃi ai Consiliului Local al sectorului 4 

în cadrul Consiliului Consultativ al Spitalului Clinic Dermato-

Venerice „Prof.Dr. Scarlat Longhin”, sector 4 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al 

Secretarului sectorului 4 nr. 261/19.06.2007; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 4 şi 7 

ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând cont de Adresa Spitalului Clinic Dermato-Venerice 

„Prof.Dr. Scarlat Longhin”, sector 4, înregistrată la Registratura 

Primăriei Sectorului 4 cu nr. 120042/01.06.2007; 

 În conformitate cu prevederile art. 186 al. 1 din Legea nr. 

95/2006, privind reforma în domeniul sănătăŃii;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. j 

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

republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă numirea dnei Diana ANGHEL şi a dlui 

Sorin MĂRGĂRIT în Consiliul Consultativ ce va funcŃiona în cadrul 

Spitalului Clinic Dermato-Venerice „Prof. Dr. Scarlat Longhin”, 

sector 4. 

 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi persoanele numite 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 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 59/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea a 2 reprezentanŃi ai Consiliului Local al sectorului 4 

în cadrul Consiliului Consultativ al Spitalului Clinic de UrgenŃă 

„Sfântul Ioan”, sector 4 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al 

Secretarului sectorului 4 nr. ………….; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 4 şi 7 

ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând cont de Adresa Spitalului Clinic de UrgenŃă 

„Sf.Ioan”, sector 4, înregistrată la Registratura Primăriei Sectorului 

4 cu nr. 15099/28.06.2007; 

 În conformitate cu prevederile art. 186 al. 1 din Legea nr. 

95/2006, privind reforma în domeniul sănătăŃii;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. j 

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

republicată;   
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă numirea dlui Daniel POPESCU în  

Consiliul Consultativ ce va funcŃiona în cadrul Spitalului Clinic de 

UrgenŃă „Sfântul Ioan”, sector 4. 

 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi persoanele numite 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 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 60/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea d-lui Oundjian Hrant în funcŃia publică de 

conducere de Director General al DirecŃiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de expunerea de motive Primarului 

sectorului 4 precum şi de prevederile H.C.L. sector 4 nr. 

98/30.11.2006 privind aprobarea procedurii de numire, precum şi a 

criteriilor generale de selecŃie a conducătorilor instituŃiilor şi 

serviciilor publice de interes local din sectorul 4; 

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane nr. IX.27/666/09.07.2007; 

 łinând seama de rezultatele finale ale concursului 

organizat în zilele de 26-27.06.2007 pentru ocuparea funcŃiei 

publice de conducere vacantă de Director General al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, consemnate în 

procesul-verbal nr. IX-27/633/29.06.2007, potrivit căruia 

dl.Oundjian Hrant a fost declarat admis ; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.1 şi art.81 alin. 2 lit.h din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Cu data prezentei se numeşte dl.Oundjian Hrant în 

funcŃia publică de conducere de Director General al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4. 

 

 Art. 2. Drepturile salariale rămân cele stabilite prin 

DispoziŃia Primarului Sectorului 4. 

 

 Art. 3. Primarul, Secretarul sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate şi DirecŃia Generală de de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 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 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 61/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Statului de FuncŃii al  

PoliŃiei Comunitare Sector 4 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti ; 

 łinând seama de raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Resurse Umane; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată şi ale Legii nr. 53/2003 - 

Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În baza prevederilor O.G.R. nr. 85/2003 pentru modificarea 

şi completarea O.U.G.R. nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi 

instituŃiile publice ;  

 Conform prevederilor Anexei nr. V/2 din OrdonanŃa nr. 

6/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 

personalului bugetar. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) din Legea 

215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 
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completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă suplimentarea statului de funcŃii al 

PoliŃiei Comunitare Sector 4 cu 10 funcŃii de şoferi conform noilor 

prevederi legislative, prezentată în anexă, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Numărul total de posturi din cadrul PoliŃiei 

Comunitare Sector 4 este de 518 posturi, din care 411 funcŃii 

publice, 107 funcŃii în regim contractual. 

 

 Art. 3. PoliŃia Comunitară Sector 4, 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 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 62/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor beneficiarilor de abonamente lunare şi 

cartele magnetice, acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 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. 

1552/23.07.2007 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. 448/18 decembrie 

2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, precum si art.3 din Anexa la HCL 15/28.02.2007, privind 

aprobarea Metodologieide acordare a gratuităŃii transportului urban 

cu mijloacele de transport în comun de suprafaŃă şi cu metroul, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n 

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 
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republicată; 

 

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 22 iunie – 20 iulie 2007, pentru persoanele cu 

handicap accentuat şi grav persoanele cu handicap vizual precum 

şi pentru asistenŃii personali sau însoŃitorii acestora care sunt 

nominalizate in Anexa 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 22 iunie – 20 iulie 

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. 3) şi 4) ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

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

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 63/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea contractului de comodat între Centrul Cultural 

„Nicolae Bălcescu” 

şi Filiala de Cruce Roşie a Sectorului 4 

 

 Având in vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de specialitate al Centrului 

Cultural „Nicolae Bălcescu” nr. 383 / 24.07.2007 şi Hotărârea 

Consiliului de AdministraŃie al Centrului; 

 Având în vedere cererea SocietăŃii NaŃionale de Cruce 

Roşie din România, Filiala Sectorului 4, Bucureşti, CRR S4/276/ 

24.05.2007 ; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4 nr. 4 şi 7; 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 139 / 

1995, Legea SocietăŃii NaŃionale de Cruce Roşie din România; 

 În temeiul art. 45, alin. 1 si art. 81, alin. 2, lit. f din Legea nr. 

215 / 2001 a administraŃiei publice locale, republicată ; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de comodat între 

Centrul Cultural „Nicolae Bălcescu” şi Filiala de Cruce Roşie a 

Sectorului 4, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, până la obŃinerea unui spaŃiu similar din partea 

Primăriei Municipiului Bucureşti.  

 

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

Centrul Cultural „Nicolae Bălcescu” şi Serviciul monitorizare acte 

administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor legale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 64/30.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor 

Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privată 

persoane fizice şi/sau juridice, terenuri domeniul privat şi domeniul 

public 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 si 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 
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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 ;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

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, domeniul privat şi domeniul public 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 . 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel Poteraşu Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 65/30.07.2007 
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DIRECłIA DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

ANEXA LA HOT NR. 65/30.07.2007 
Nr. 
crt. 

Nr./data 
registratura 

Solicitant Adresa 
poştală 

Denumire 
InvestiŃie 

Teren 
proprietate 
privată 
persoane 
fizice/jur. 

Teren 
domeniu 
privat MB 

Teren dom. 
public 
M B 

Aviz 
Com. 
Nr.2 

Aviz 
Com. 
Nr.7 

OBS. 
 

 
1. 

63682 
/22.05.07 

Aldea  
Nicoleta 

Str. 
Grâului nr. 
4 
 

LocuinŃe 
S+P+2E+M 

St=225,6mp 
 

  26.07 30.07 Pers.fiz 
 

2 
 

65001 
/28.06. 07 

ConsorŃiu 
Imobiliar  
Rogest – 
Temelia 
Confort 

Calea 
Văcăreşti  
nr. 379-
381 

imobil de 
birouri şi 
locuinŃe 
s+p+16p,p+2e 
(modificare 
pud Calea 
Văcăreşti 369 

St=10506,7
3mp. 

  26.07 30.07 Pers.jur 

3 64676 
/21.06. 07 

şcoala 
generală 
nr. 308 

Str. Raul 
Şoimului  
nr. 8 

sala de sport şi 
vestiare P+1E 

  St=3923mp 26.07 30.07 Pers.jur 

4 64678 
/21.06. 07 

Şcoala 
generală 
nr. 119 

Str. 
Almaşu 
Mic nr.4 

corp vestiare 
p+1e, ghenă 
ecologică 
parter şi 
gospodărie de 
apă 

  St=6122,10
mp. 

26.07 30.07 Pers.jur 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

CORNEL POTERAŞU 
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Sumar 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între D.G.A.S.P.C. 

Sector 6 în parteneriat cu AdministraŃia Şcolilor şi Şcolile Generale 

nr. 191, 157 şi 153 de pe raza Sectorului 6 în vederea dezvoltării 

activităŃilor desfăşurate de Centrul de zi aflat în subordinea 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a consilierilor locali; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Sector 6; 

 Prevederile art. 107 şi 108 şi art. 111 din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; prevederile 

Anexei nr. 2 la H.G. nr. 1438/2004 privind aprobarea 

regulamentelor cadru de organizare şi funcŃionare a serviciilor de 

prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de 

protecŃie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de 

ocrotirea părinŃilor săi; precum şi cele cuprinse în art. 45 alin 2, lit. 

„f” art. 81, alin. 2 lit. „j” şi „n” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare între 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 în parteneriat cu AdministraŃia Şcolilor şi 

Şcolile Generale nr. 191, 157 şi 153 de pe raza Sectorului 6 în 

vederea dezvoltării activităŃilor desfăşurate de Centrul de zi aflat în 

subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

 

 Art. 2 D.G.A.S.P.C. şi ADMINISTRAłIA ŞCOLILOR vor 

încheia în acest sens convenŃii de colaborare cu şcolile 

identificate, cu încadrare în sumele alocate anual prin bugetul 

D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 194/05.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ 

ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 

SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME, 

PROIECTE ŞI RELAłII CU ONG 

 

PROIECT 

 

CENTRU DE ZI PENTRU COPII  

PROGRAM DUPĂ SCOALĂ 

 

SCOP 

 Prevenirea instituŃionalizării copiilor aflaŃi în dificultate pe 

raza sectorului 6 şi a abandonului şcolar prin asigurarea unei 

îngrijiri complexe pe timpul zilei prin activităŃi de tip educaŃional, 

socializare, consiliere şi orientare şcolară. 

 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

 Proiectul îşi propune să vină în sprijinul copiilor proveniŃi din 

familii sărace, cu risc de abandon şcolar sau familial, precum şi 

altor copii care au nevoie de îngrijiri complete pe timpul zilei, în 

vederea prevenirii instituŃionalizării copiilor aflaŃi în dificultate de pe 

raza sectorului 6 şi a abandonului şcolar, prin asigurarea unei 

îngrijiri complete pe timpul zilei prin activităŃi de tip educaŃional, 

socializare, consiliere şi orientare şcolară. În sectorul 6 la 1 iulie 
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2006 au fost înregistraŃi 36.710 copii de vârstă şcolară (6-18 ani). 

 FuncŃionarea acestui Centru este reglementată prin Legea 

272/2004, art. 107 şi în Standardele Minime obligatorii pentru 

centrele de zi (Ordinul 24/2004) ca formă de sprijin şi asistenŃă 

,pentru prevenirea separării copilului de părinŃii săi. 

 Loc de desfăşurare: Şcoala generală nr. 191, Şcoala 

generală nr. 157 şi Şcoala generală nr. 153.  

 

OBIECTIVE 

 

 Obiectivul principal al proiectului este înfiinŃarea unui centru 

de zi şi îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii copiilor aflaŃi în situaŃii de risc 

care provin din familii cu o situaŃie financiară precară, familii 

monoparentale sau familii dezorganizate, precum şi a altor copii 

care au nevoie de îngrijiri complete pe timpul zilei. 

Obiective specifice: 

-Identificarea copiilor cu grad de risc de abandon de pe raza 

sectorului 6; 

-Crearea unui serviciu multifuncŃional în sprijinul copiilor din familii 

sărace cu mulŃi copii; 

-Prevenirea instituŃionalizării; 

-Prevenirea abandonului şcolar/recuperarea copiilor cu risc de 

repetenŃie; 

-Responsabilizarea părinŃilor. 

-Ajutor pentru copiii lipsiŃi de supraveghere după orele de curs. 
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BENEFICIARI DIRECłI: 

  În fiecare Centru beneficiari vor fi 30 copii/pe schimb (8-12 

copii între 11-14 ani selectaŃi din cls V-VII; 12-18 elevi între 6-10 

ani selectaŃi din clasele I-IV) care vor fi cu prioritate dintre elevii 

şcolilor nr.191,157 si 153. 

• Din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică; 

• În situaŃii şcolare limită; 

• În risc de abandon şcolar; 

• Din familii foarte sărace; 

• LipsiŃi de posibilităŃi de supraveghere şi suport din partea 

familiilor, din motive obiective (fără parinŃi, crescuŃi de 

bunici, părinŃi bolnavi, neşcolarizaŃi etc.) 

 

BENEFICIARI INDIRECłI: 

• Familiile copiilor beneficiari; 

• Membrii comunităŃii 

 

ACTIVITĂłI: 

-Oferirea unei mese zilnice pentru copiii care provin din familii cu 

situaŃie financiară precară; 

-Copiii vor beneficia de asistenŃă de specialitate în pregătirea 

lecŃiilor, în vederea aprofundării cunoştinŃelor dobândite în cadrul 

orelor de curs, de suport pentru orientarea şcolară şi profesională; 

-MeditaŃii în vederea susŃinerii unor verificări sau examene; 

-Vor fi dezvoltate activităŃi recreative cu scop educativ (activităŃi 

muzicale, sportive, foto etc) 
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-Consiliere psihologică (pentru copii şi părinŃi); 

-AsistenŃă medicală de urgenŃă (prin cabinetele medicale ale 

şcolilor); 

-IniŃiere în utilizarea computerului; 

-Organizarea unor prelegeri pe teme privind delincvenŃa juvenilă, 

drepturile copilului, atribuŃiile familiei, codul familiei, educaŃia 

rutieră etc. 

-Ajutor material – rechizite, îmbrăcăminte şi altele. 

 

Personal 

PROFESIA ŞCOALA 

NR. 191 

ŞCOALA 

NR. 157 

şCOALA 

NR. 153 

TOTAL 

Psiholog 1 1 1 3 

Îngrijitor 1/ schimb 1/ schimb 1/ schimb 3/ schimb 

Educator 2/ schimb 2/schimb 2/schimb 6/schimb 

Asistent 

social 

1 1 1 3 

NOTĂ: ÎNTRE ORA 12 ŞI 14 VOR FI TOłI 4 EDUCATORII  

ASISTENTUL SOCIAL VA FI PREZENT ÎNTRE ORELE 8-

16 SAU 10-18 

PREZENłA PSIHOLOGULUI VA FI NECESARĂ ÎN 

CENTRU LA CEREREA ASISTENTULUI SOCIAL 

 Echipa pluridisciplinară va participa la un program de 

formare iniŃială şi continuă în care se va urmări: dobândirea 

achiziŃiilor în vederea desfăşurării activităŃii în echipă, dobândirea 

cunoştintelor în vederea depăşirii situaŃiilor de impas şi criză şi se 
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va stabili posibilitatea de intervenŃie specializată pe baza unui plan 

personalizat adaptat condiŃiilor fiecărui copil. 

 

METODOLOGIA 

 Admiterea în Centru se va realiza la cererea beneficiarului 

sau la sesizarea altor persoane din comunitate. Procedurile de 

înregistrare, evaluare şi admitere a solicitantului includ: 

1. cererea solicitantului/reprezentantului legal 

2. întocmirea dosarului (acte necesare) 

3. ancheta socială 

4. evaluare iniŃială 

5. întocmirea unui plan personalizat de intervenŃie 

6. evaluare periodică 

7. evaluare finală 

8. monitorizarea evoluŃiei copilului în familie după reintegrarea 

acestuia 

 Fiecare copil va beneficia de un plan personalizat de 

intervenŃie, bazat pe elementele raportului şi anchetei realizate în 

fiecare caz, care va cuprinde obiective operaŃionale, etape şi 

activităŃi concrete, responsabilităŃi şi evaluare. 

 Prin structura sa, proiectul va dezvolta un sistem adecvat de 

cabinete de orientare, consiliere şi suport. 

 Responsabilul de caz monitorizează realizarea planului de 

servicii, respectiv progresele care se înregistrează în soluŃionarea 

situaŃiei copilului. 

 Personalul responsabil pentru implementarea proiectului are 
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obligaŃia de a întocmi rapoarte de monitorizare lunar sau de câte 

ori este nevoie. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Impactul estimat asupra grupurilor Ńintă: 

• îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii copiilor care provin din familii cu 

o situaŃie financiară precară, prin oferirea unei mese zilnice 

în cadrul Centrului de zi 

• prevenirea săvârşirii de fapte antisociale de către copii care 

provin din familii cu potenŃial de risc, pentru care 

săvârşirea unor astfel de fapte apare ca o necesitate sau 

ca un mod de rezolvare a problemelor financiare 

• prevenirea abandonului şcolar, înlăturarea riscului de 

repetenŃie şi îmbunătăŃirea rezultatelor şcolare prin sprijinul 

acordat copiilor de către educatori în pregătirea lecŃiilor, în 

aprofundarea cunoştintelor dobândite în cadrul orelor de 

curs 

• recuperarea deficienŃelor educaŃionale ale copiilor aflaŃi în 

situaŃii de risc şi care nu au mai frecventat cursurile şcolare 

din cauza situaŃiei financiare precare a familiei 

• realizarea unei relaŃii interpersonale adecvate pentru inserŃia 

socială 

• integrarea şcolară a copilului 

• îmbunătăŃirea relaŃiilor cu familia 

• valorificarea laturilor compensatorii şi orientarea către alte 

activităŃi (instructiv-educative, culturale, sportive). 
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 Parteneri: AdministraŃia Şcolilor a Municipiului Bucureşti, 

Şcolile 191, 157 şi 153 din sectorul 6, DGASPC Sector 6. 

ResponsabilităŃi parteneri: 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 se obligă: 

-Asigură personalul necesar funcŃionării Centrului; 

-SelecŃionează copiii care vor beneficia de suportul material şi 

educational oferit de Centru împreună cu direcŃia şcolii în care 

funcŃionează centrul 

-Efectuează anchetele sociale ale copiilor proveniŃi din familii 

sărace, beneficiari ai programului în vederea identificării nevoilor 

familiilor din care provin; 

-Asigură mâncare gratuită, de la firme de catering, pentru copiii 

foarte săraci, în condiŃiile legii; 

-Efectuează igienizarea spaŃiului Centrului de Zi; 

-Participă la evaluările periodice şi finale ale proiectului 

 AdministraŃia Şcolilor se obligă: 

Să doteze cu mobilierul necesar sălile fiecărui Centru: 

Sala de studiu: 

 5 mese hexagonale modulare 

 1 dulap tip şifonier cu rafturi 

-1 dulap tip bibliotecă 

-mochetă 3x5 mp 

-25 scaune 

-3 computere, un televizor, un videoproiector, un casetofon, 

-Material didactic specific vârstei (cărŃi de colorat, planşe cu litere, 
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animale, cărŃi de poveşti 

Sala de mese: 

-5 mese hexagonale modulare 

-25 scaune 

-1 masă  

-un cuptor cu microunde 

-un grill 

-un încălzitor apă 

-un frigider 

 Şcolile generale se obligă: 

• să pună la dispoziŃie spaŃiul necesar funcŃionării Centrului, 

respectiv 2 Săli, una pentru studiu şi una pentru servirea 

mesei 

• să asigure un cadru didactic (consilier şcolar) care să 

urmărească respectarea criteriilor de selecŃie şi 

desfăşurarea activităŃilor în centru 

• identifică copiii care vor beneficia de suportul educaŃional şi 

material oferit de Centru 

• să respecte criteriile de selecŃie stabilite de parteneri 

• să participe la evaluările periodice şi finale ale proiectului 

împreună cu partenerii 

CRITERII DE SELECłIE: 

• beneficiarii să domicilieze pe raza sectorului 6, Bucureşti 

• familia să dorească includerea în acest program 

• copiii să provină din familii sărace, monoparentale, cu 

venituri minime de existenŃă, cu mulŃi copii sau în situaŃii de 
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criză (lipsiŃi de posibilităŃi de supraveghere şi suport din 

partea familiilor, din motive obiective (fără părinŃi, crescuŃi 

de bunici, părinŃi bolnavi, neşcolarizaŃi etc. 

• vârsta copiilor să fie între 6-14 ani 

• beneficiarii să nu fie cuprinşi în alte programe de asistenŃă 

socială 

• copiii nu trebuie să prezinte afecŃiuni transmisibile sau boli 

cronice grave 

• solicitantul să prezinte toate actele necesare admiterii în 

program  

• să fie selectaŃi cu prioritate dintre elevii şcoliilor în care 

centrele îşi desfăşoară activitatea 

• prezenŃa în centru să fie permisă numai dacă elevul a 

frecventat şi cursurile obligatorii 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

I. PĂRłILE 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 6 cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr.18, sector 6 

reprezentată prin dl. Leonardo Brăila în calitate de Director 

Executiv; 

 

 AdministraŃia Şcolilor cu sediul în Bucureşti, Str. Fabricii nr. 

22, sector 6 reprezentată prin Dl. Mugur Cristea în calitate de 

Director Executiv; 
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 BENEFICIARI     

 Parteneriatul se adresează copiilor proveniŃi din familii 

sărace, cu risc de abandon şcolar sau familial, precum şi altor copii 

care au nevoie de îngrijiri complete pe timpul zilei. Copiii 

beneficiari vor fi cu prioritate selectaŃi dintre elevii şcolii . 

 

III. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 Protocolul se încheie în scopul asigurării cadrului de 

colaborare între cele două părŃi, în vederea prevenirii 

instituŃionalizării copiilor aflaŃi în dificultate de pe raza sectorului 6 

şi a abandonului şcolar prin asigurarea unei îngrijiri complete pe 

timpul zilei prin activităŃi de tip educaŃional, socializare, consiliere şi 

orientare şcolară. 

 

IV. OBLIGAłIILE PĂRłILOR 

 

DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECłIA COPILULUI 

 

1. Asigură personalul necesar funcŃionării Centrului; 

2. SelecŃionează copiii care vor beneficia de suportul material 

şi educaŃional oferit de Centru împreună cu direcŃia şcolii în 

care funcŃioneză centrul 

3. Efectuează anchetele sociale ale copiilor proveniŃi din familii 

sărace, beneficiari ai programului în vederea identificării 

nevoilor familiilor din care provin; 
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4. Asigură mâncare gratuită, de la firme de catering, pentru 

copiii foarte săraci, în condiŃiile legii; 

5. Efectuează igienizarea spaŃiului Centrului de Zi; 

6. Participă la evaluările periodice şi finale ale proiectului 

 

ADMINISTRAłIA ŞCOLILOR 

 Dotează cu mobilierul necesar sălile fiecărui Centru de zi din 

Şcolile generale nr.153, 157 şi 191 Bucureşti sector 6: 

Sala de studiu: 

                  -     5 mese hexagonale modulare 

 -   1 dulap tip şifonier cu rafturi 

- 1 dulap tip bibliotecă 

- mochetă 3x5 mp 

- 25 scaune 

- 3 computere, un televizor, un videoproiector, un 

casetofon, material didactic specific vârstei (cărŃi 

de colorat, planşe cu litere, animale, cărŃi de 

poveşti) 

Sala de mese: 

                  -     5 mese hexagonale modulare 

- 25 scaune 

- 1 masă  

- un cuptor cu microunde 

- un grill 

- un încălzitor apă 

- un frigider 
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V. OBLIGAłII COMUNE 

 

• stabilesc de comun acord metodele de păstrare a 

confidenŃialităŃii datelor despre copii 

• promovează imaginea celor două instituŃii prin acŃiuni 

comune cu şcoala 

• participă la întâlniri de lucru care vizează aspecte de 

interes comun, întâlniri la care participă şi 

reprezentantul şcolii desemnat de consiliul de 

administraŃie 

• participă la evaluările periodice şi finale ale proiectului, 

împreună cu reprezentanŃii şcolii 

•  

VI. APLICAREA PROTOCOLULUI 

 Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 3 ani şi 

va intra în vigoare la data semnării lui. 

 Anual, de comun acord, părŃile vor face o reevaluare 

Protocolului şi vor consemna modificările într-un act adiŃiona 

 

 VII. DENUNłAREA PROTOCOLULUI 

 Oricare dintre cele două părŃi semnatare poate notifica 

celeilalte părŃi denunŃarea protocolului cu 30 de zile înainte. 

 Protocolul nu poate fi denunŃat înaintea finalizării 

programului sau proiectului comun pentru care s-au făcut deja 

cheltuieli de către părŃi. 

 VIII. LITIGII 
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 Toate litigiile care pot apărea din aplicarea sau interpretarea 

prezentului protocol se vor rezolva pe cale amiabilă. 

 Prezentul protocol s-a încheiat azi...............................în 2 

(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

semnatară. 

 

DGASPC SECTOR 6 

INSPECTOR ŞCOLAR 

LEONARDO BRĂILA 

 

ADMINISTRAłIA ŞCOLILOR 

DIRECTOR EXECUTIV 

IONESCU CRISTIAN 
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CERERE 

De primire a copilului în Centrul de zi-Şcoala generală nr............. 

 

Persoana care face sesizarea/cererea referitoare la copil 

NUME ŞI PRENUME................................................................... 

ADRESA............................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

TELEFON/E-MAIL.......................................................................... 

Motivul care justifică 

cererea..............................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

......................................................................... 

Adresa la care locuieşte în prezent copilul 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.............................. 

Numele şi prenumele persoanei care a primit/înregistrat cererea 

..........................................................................................................
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............................................. 

Concluzii asupra sesizării/cererii de protecŃie şi recomandări 

privind demersurile pentru soluŃionarea situaŃiei 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.................. 

 

DATA....................................  

SEMNĂTURA



 121

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRARE 

privind aprobarea, pentru anul 2007, a criteriilor pentru 

repartizarea, în baza Legii nr. 114/1996, a locuinŃelor sociale, 

locuinŃelor din fondul locativ de stat şi 

locuinŃelor de necesitate şi a punctajelor pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate întocmit de Serviciului 

Repartizare, Reglementare SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată în decembrie 1997, modificată şi completată prin 

Legea nr. 145/1999, ale OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 40/1999 

republicată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, 

completată şi modificată prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 68/2006, 

aprobată prin Legea nr. 515/2006, precum şi ale Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (2) lit. “n” din Legea 
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nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată;  

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă criteriile pentru repartizarea, în baza Legii 

nr. 114/1996 a locuinŃelor sociale, locuinŃelor din fondul locativ de 

stat şi locuinŃelor de necesitate şi punctajele pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃă, conform 

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

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul Repartizare, 

reglementare spaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.:195/05.07.2007
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ANEXA Nr. 1 

La H.C.L.S. 6 Nr. 195/05.07.2007 

 

 

A. CRITERII RESTRICTIVE PENTRU ATRIBUIREA 

DE LOCUINłE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT 

 

 De atribuirea locuinŃelor cu chirie, din fondul locativ de stat 

pot beneficia persoanele/familiile care se încadrează în una/unele 

dintre situaŃiile de mai jos: 

 1. Au domiciliul cu neîndeplinirea normei locative prevăzută 

de Anexa nr. 1, punctul B din Legea nr. 114/1996 (tolerat de 

părinŃi, tolerat la copii); 

 2. Au domiciliul cu îndeplinirea normei locative prevăzută la 

Anexa nr. 1, punctul B din lege, în condiŃiile în care coabitarea 

colocatarilor nu este posibilă, existând neînŃelegeri dovedite pe 

bază de declaraŃie pe propria răspundere, susŃinută însă de 

documente doveditoare, eliberate de către organele competente 

(poliŃie, judecătorie, autoritatea tutelară şi altele similare); 

 3. La adresa de domiciliu au pierdut drepturile locative ca 

urmare a evacuării din locuinŃă retrocedată fostului proprietar, 

divorŃului, vânzării locuinŃei de către părinŃi sau evacuarea 

părinŃilor pentru neplata cotelor de întreŃinere sau chiriei; 

 4. Au domiciliul la proprietar, cu forme legale (contract de 

închiriere); 

 5. Au domiciliul la proprietar, cămin sau locuinŃă de serviciu, 
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de unde solicitantul a fost evacuat, prin hotărâre judecătorească, 

din motive neimputabile solicitantului; 

 6. Sunt salariaŃi ai Primăriei Sectorului 6 sau serviciilor 

publice subordonate acesteia, indiferent de domiciliul stabil avut la 

data depunerii cererii; 

 7. De prevederile legii, beneficiază doar familiile constituite 

din membrii-persoane cu cetăŃenie română şi în condiŃiile în care 

solicitantul şi, după caz, membrii familiei acestuia (soŃ-soŃie, copii), 

după 01.01.1990 nu au deŃinut şi nu deŃin locuinŃă în proprietate 

sau din fondul locativ de stat. 

 

B.CRITERII RESTRICTIVE 

PENTRU ATRIBUIREA DE LOCUINłE SOCIALE 

 

 Sunt aceleaşi cu cele de la locuinŃă cu chirie din fondul 

locativ de stat. 

 De locuinŃă socială beneficiază persoanele sau familiile cu 

un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, mai mic cu 

20% decât salariul mediu net lunar pe persoană, comunicat de 

Institutul NaŃional de Statistică pentru anul anterior celui pentru 

care se întocmeşte lista cu ordinea de prioritate a solicitanŃilor. 

 

C.CRITERII RESTRICTIVE PENTRU 

ATRIBUIREA DE LOCUINłE DE NECESITATE 

 

 De atribuirea locuinŃelor de necesitate pot beneficia 
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persoanele/familiile care se încadrează în una/unele dintre 

situaŃiile de mai jos: 

 1. DeŃinerea unei locuinŃe ce a devenit inutilizabilă în urma 

unei catastrofe naturale sau accident, până la repararea locuinŃei, 

dar nu mai mult de 2 ani; 

 2. DeŃinerea unei locuinŃe supusă demolării în vederea 

realizării de lucrări de utilitate publică; 

 3. DeŃinerea unei locuinŃe supusă unor lucrări de reabilitare 

ce nu se pot efectua în cladirea ocupată de locatari, până la 

terminarea lucrărilor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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                             ANEXA Nr. 2 La H.C.L.S. 6 Nr. 195/05.07.2007 

 

PUNCTAJE 

PENTRU STABILIREA LISTEI CU ORDINEA DE PRIORITATE A 

SOLICITANłILOR ÎNDREPTĂłIłI LA REPARTIZAREA DE 

LOCUINłE CU CHIRIE DIN FONDUL 

LOCATIV DE STAT, LOCUINłE SOCIALE SAU LOCUINłE DE 

NECESITATE 

 

 1. SITUAłIA LOCATIVĂ ACTUALĂ: 

 a) Norma locativă, conform Anexei 1, punctul B 

  - 1 persoană/1 cameră; 

  - 2 persoane/2 camere; 

  - 3 sau 4 persoane/3 camere; 

  - 5 sau 6 persoane/4 camere; 

  - 7 sau 8 persoane/5 camere. 

 Punctaj:  2 puncte  

 Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al 

familiei solicitantului care nu are asigurată norma locativă, familia 

fiind definită prin “art.17” din Legea nr. 114/1996; 

 b) SiguranŃa construcŃiei - dacă nu prezintă siguranŃă în 

exploatare şi are un grad înaintat de risc. 

 Punctaj: 3 puncte  

Notă: Îndeplinirea acestui criteriu trebuie dovedită cu raport de 

expertiză de către organele abilitate. 

 c) Calitatea în care solicitantul locuieşte cu domiciliul stabil: 

 - chiriaş în locuinŃă retrocedată fostului proprietar -15 puncte 
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 - chiriaş la particular,în locuinŃă de serviciu, în cămin- 2 

puncte 

 - tolerat la părinŃi/tolerat la copii- 1 punct 

d) Persoane care figurează cu domiciliul stabil într-o locuinŃă 

unde au pierdut drepturile locative ca urmare a divorŃului 

 Punctaj:  1punct 

 Nota: În cazul prevăzut la lit. (c), alin. 1, sunt incluse şi 

persoanele care, din motive neimputabile lor, nu beneficiază de un 

contract de închiriere valabil încheiat cu proprietarul căruia i s-a 

restituit imobilul (proprietarul a refuzat prelungirea sau reînoirea 

contractului). 

 e) Data la care solicitantul şi-a stabilit domiciliul în Bucureşti: 

 Punctaj:  2 puncte – de la 1 la 3 ani; 

       3 puncte – de la 3 la 5 ani 

 5 puncte – peste 5 ani. 

 2. NUMĂRUL DE COPII : 

 Punctaj: 1punct  – pentru fiecare copil. 

 3. STAREA SĂNĂTĂłII – (boala de care suferă solicitantul, 

soŃul/soŃia, copiii şi părinŃii cu care gospodăresc): 

a) Invaliditate(handicap): 

Punctaj:   5 puncte – invaliditate gr.I (handicap grav); 

               4 puncte – invaliditate gr.II (handicap 

accentuat); 

             3 puncte -  invaliditate gr.III (handicap mediu); 

b) Certificat medical de boală, avizat de medicul de familie, cu 

drept la o cameră în plus (conform O.U.G. nr. 40/1999, Anexa nr. 

2) 

Punctaj:   1 punct  

 Notă: Pentru fiecare act medical (certificat handicap 
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/invaliditate, certificat medical) prezentat pentru membrii familiei 

(solicitant, soŃ/soŃie, copii) se acordă punctaj, urmând ca acestea 

să se cumuleze. Se iau în calcul certificatele medicale, certificatele 

de handicap/invaliditate pentru părinŃii solicitanŃilor numai în cazul 

în care aceştia urmează să locuiască efectiv împreună cu titularul 

cererii de locuinŃă. 

4. VENIT MEDIU NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE: 

Punctaj: 0 puncte – cei ce nu realizează venituri  

                          – pentru venit mediu net de peste 700 RON; 

-6 puncte – cei ce nu depăşesc venitul mediu net/membru de 

familie de 150 RON 

-5 puncte – pentru venit mediu net între 150,01 RON – 400 RON 

-4 puncte – pentru venit mediu net între 400,01 RON – 500 RON 

-3 puncte – pentru venit mediu net între 500,01 RON – 600 RON 

-2 puncte –  pentru venit mediu net între 600,01 RON – 700 RON 

 5.VECHIMEA CERERII : 

 Punctaj:  8 puncte – peste 7 ani; 

       4 puncte – între 5 şi 7 ani; 

       3 puncte – între 3 şi 5 ani; 

       2 puncte – între 2 şi 3 ani; 

       1 punct   – între 1 şi 2 ani; 

       0 puncte – până într-un an  

 Notă: - 1 an = 12 luni  

 6. VÂRSTA SOLICITANTULUI 

 Punctaj:  1 punct    – între 18 ani - 35 ani; 

      3 puncte  – între 35 ani şi 60 ani; 

     10 puncte – peste 60 ani 

 7. STUDII ABSOLVITE 

 Punctaj: 3 puncte  – studii superioare 
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       2 puncte – studii medii, postliceale 

       1 punct   –  alte studii 

       Fără studii – nu se punctează  

 8. CRITERII SPECIALE 

 8.1. TINERI CU VÂRSTA PÂNĂ ÎN 25 ANI, PROVENIłI DIN 

INSTITUłII DE OCROTIRE SOCIALĂ 

 Punctaj: 3 puncte 

 8.2. EVACUAłI DIN LOCUINłĂ ÎN VIRTUTEA UNOR 

PREVEDERI CONTRACTUALE LEGALE, CARE NU DEPIND DE 

VOINłA ŞI COMPORTAMENUL ACESTORA (locuinŃe de serviciu, 

înstrăinarea locuinŃei unde au locuit în calitate de toleraŃi sau 

chiriaşi şi alte situaŃii similare),  

 Punctaj: 5 puncte  

 8.3. NOTIFICAłI/EVACUAłI DIN CASE RETROCEDATE 

FOŞTILOR PROPRIETARI 

 Punctaj: 30 puncte 

 8.4. BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004, BENEFICIARII 

DECRETULUI - LEGE NR. 118/1990, republicat în 1998, 

VETERANII ŞI VĂDUVELE DE RĂZBOI CONFORM LEGII NR. 

44/1994, 

 Punctaj: 2 puncte 

 8.5.FUNCłIONARI PUBLICI  

 Punctaj: 2 puncte 

Notă: FuncŃionarul public este definit prin Legea nr. 188/1999. 

N O T Ă:  

- La egalitate de puncte, prioritatea se stabileşte în ordinea 

numărului de înregistrare a cererii;- în cazul îndeplinirii a două sau 
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mai multe dintre condiŃiile prevăzute la criteriile speciale, punctajul 

se cumulează. 

- SolicitanŃii, evacuaŃi din locuinŃe retrocedate foştilor proprietari, 

precum şi solicitanŃii chiriaşi în locuinŃe retrocedate foştilor 

proprietari, care au fost notificaŃi sau împotriva cărora s-a 

pronunŃat o hotărâre judecătorească de evacuare în favoarea 

fostului proprietar, vor beneficia de prioritatea la atribuirea unei 

locuinŃe stabilită de art. 15 din O.U.G. nr. 40/1999 modificată şi 

aprobată prin Legea nr. 241/2001, modificată prin O.U.G. nr. 

68/2006, aprobată prin Legea nr. 515/2006. Precizăm că 

hotărârea/notificarea privind evacuarea sau evacuarea efectivă nu 

trebuie să se datoreze unor motive imputabile chiriaşului (ex. 

neplata cotelor de întreŃinere, neplata cu rea credinŃă a chiriei ş.a.) 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la exprimarea în formă nominală a consimŃământului 

Consiliului Local  Sector 6, în calitate de reprezentant legal, pentru 

continuarea participării copiilor în cadrul Programului Bucharest 

Early Intervention 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi Protectia Copilului Sector 6; 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 Prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al 

adopŃiei, Art. 23 alin. 3 lit. “b”: “drepturile şi obligaŃiile părinteşti 

sunt exercitate de către Consiliul JudeŃean sau, după caz, 

Consiliul Local al sectorului Municipiului Bucureşti în a cărui rază 

teritorială domiciliază copilul”, precum şi Referatul nr. 

D/12748/25.05.2007 întocmit de către Şef Serviciu Monitorizare 

Sinteză în ProtecŃia Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. S. 6. 

 În temeiul art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. “j” şi 

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

republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se încuviinŃează participarea următorilor copii la 

Programul Bucharest Early Intervention, al FundaŃiei Tulane, 

având ca scop identificarea asemănărilor şi deosebirilor în 

dezvoltarea şi comportamentul copiilor, în funcŃie de locul unde 

sunt crescuŃi în instituŃie, acasă cu proprii părinŃi, în asistenŃă 

maternală sau în familiile adoptive: 

� Didim Florentin-Dan, născut la data de 27.01.2000, faŃă 

de care s-a dispus încuviinŃarea deschiderii procedurii adopŃiei 

interne, prin sentinŃa civilă nr. 258/15.02.2007 pronunŃată de către 

Tribunalul Bucureşti SecŃia a IV-a Civilă; 

� Vasilache Florin, născut la data de 20.08.2000, faŃă de 

care s-a dispus încuviinŃarea deschiderii procedurii adopŃiei 

interne, prin sentinŃa civilă nr. 256/15.02.2007 pronunŃată de către 

Tribunalul Bucureşti SecŃia a IV-a Civilă; 

�Rusu Adrian, născut la data de 24.04.2001, faŃă de care 

s-a dispus încuviinŃarea deschiderii procedurii adopŃiei interne, prin 

sentinŃa civilă nr. 257/15.02.2007 pronunŃată de către Tribunalul 

Bucureşti SecŃia a IV-a Civilă. 
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 Art. 2 Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 196 /05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire 

Ghencea nr. 163 A,  Sector 6”, pentru construire locuinŃă pe un 

teren în suprafaŃă de 387,83 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: “Prelungire Ghencea 

nr. 163 A, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 2167/2/11; 27.02.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. S.T. 821/25.06.2007. 

 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 
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Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Prelungire 

Ghencea nr. 163 A, Sector 6”, pentru construire locuinŃă pe un 

teren în suprafaŃă de 387,83 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 197/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Ioan V. 

Culcer nr. 48, Sector 6”, pentru extindere şi supraetajare 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: “Str. Ioan V. Culcer nr. 

48, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 10757/4/5; 21.05.2007 şi raportul Comisia nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. S.T. 819/25.06.2007; 

 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. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Ioan V. 

Culcer nr. 48, Sector 6”, pentru extindere şi supraetajare locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 300 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 198/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Ioan V. 

Culcer nr. 35A, Sector 6”, pentru extindere locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 163,4 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. Ioan V. Culcer nr. 

35A, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 2519/4/4;21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. S.T. 823/25.06.2007; 

 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. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Ioan V. 

Culcer nr. 35 A, Sector 6”, pentru extindere locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 163,4 m.p., proprietate particulară persoane fizice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 199/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti 

nr. 337, Sector 6”, pentru construire ansamblu rezidenŃial pe un 

teren în suprafaŃă de 15.803 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice/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: “Calea Giuleşti nr. 337 

”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 8095/3/11;27.03.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. ST 624/ 31.05.2007. 

 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 
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Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001 republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Calea 

Giuleşti nr. 337, Sector 6”, pentru construire ansamblu rezidenŃial, 

pe un teren în suprafaŃă de 15.803 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice/juridice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 200/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul 

IndependenŃei nr. 295, Sector 6”, pentru construire birouri şi 

servicii pe un teren în suprafaŃă de 310,85 m.p., 

domeniul privat al Municipiului Bucureşti – în vederea 

concesionării pentru extinderea limitei proprietăŃii  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Splaiul IndependenŃei 

nr. 295, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisiei Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 7679/4/45;21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 814/25.06.2007.  

 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. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat 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. 81 alin. (2) litera “i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Splaiul 

IndependenŃei nr. 295, Sector 6”, pentru construire birouri şi 

servicii, pe un teren în suprafaŃă de 310,85 m.p., domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti - în vederea concesionării pentru extinderea 
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limitei proprietăŃii . 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 201/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard 

Timişoara nr. 16 - 16 A, Sector 6”, 

pentru desfiinŃare staŃie de betoane şi realizarea unui ansamblu ce 

va cuprinde locuinŃe, cămine studenŃeşti, spaŃii pentru servicii şi 

comerŃ pe un teren în suprafaŃă de  34.514,3 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: “Bulevard Timişoara 

nr.16 - 16 A, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 11987/4/14;21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local Sector 6 nr. S.T. 824/25.06.2007. 

 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Bulevard 

Timişoara nr. 16-16 A, Sector 6”, pentru desfiinŃare staŃie de 

betoane şi realizarea unui ansamblu ce va cuprinde locuinŃe, 

cămine studenŃeşti, spaŃii pentru servicii şi comert, pe un teren în 

suprafaŃă de 34.514,3 m.p., proprietate particulară persoane 

juridice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr:202/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada 

Boişoara nr. 32, Sector 6”, pentru construire locuinŃă D+P+2E+M, 

pe un teren în suprafaŃă de 329,35 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: “Strada Boişoara nr. 

32”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 14963/4/39/21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. S.T. 820/25.06.2007. 

 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. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat 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. 81 alin. (2) litera “i”, combinat 

cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - 

“Strada Boişoara nr. 32, Sectorul 6”, pentru construire locuinŃă 

D+P+2E+M, pe un teren în suprafaŃă de 329,35 m.p., proprietate 

particulară persoane fizice. 



 154

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 203/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Săbăreni 

nr. 101 - 125, Sector 6”, pentru construire locuinŃe S+P+6E, pe un 

teren în suprafaŃă de 13.706,92 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 Săbăreni nr. 101 

- 125, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 7784/4/41; 21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. S.T. 826/25.06.2007.  

 łinând seama de prevederile : 

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

construcŃii republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucuresti 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. 81 alin. (2) litera i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Săbăreni nr. 101 - 125, Sector 6”, pentru construire locuinŃe, 

S+P+6E pe un teren în suprafaŃă de 13.706,92 m.p., proprietate 

particulară persoană fizică. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 204/05.07.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea 

Cricovului nr. 68, Sector 6”, pentru construire locuinŃe pe un teren 

în suprafaŃă de 984,84 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 Cricovului 

nr. 68, Sector 6”;  

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 4828/11/38; 11.12.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local Sector 6 nr. S.T. 808/25.06.2007.  

 Tinând 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. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

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. 68, Sector 6”, pentru construire locuinŃe pe un teren 

în suprafaŃă de 984,84 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 



 160

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 205/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum 

Belşugului nr. 66-68, Sector 6”, pentru construire locuinŃe pe un 

teren în suprafaŃă de 1.995,36 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 Belşugului nr. 

66-68, Sector 6”;  

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 1182/2/5; 27.02.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. S.T. 620/31.05.2007. 

 Tinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

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. 66-68, Sectorul 6”, pentru construire locuinŃe pe un 

teren în suprafaŃă de 1.995,36 m.p., proprietate particulară 
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persoane juridice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 206/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Preciziei nr. 

24, Sector 6”, pentru construire locuinŃe colective şi hotel pe un 

teren în suprafaŃă de 40.000 m.p.,  

proprietate particulară persoană juridică 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Preciziei nr.  24, 

Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 5644/3/14; 27.03.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. S.T. 809/25.06.2007. 

 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, constructiilor şi turismului nr. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Preciziei 

nr. 24, Sector 6”, pentru construire locuinŃe colective şi hotel pe un 

teren în suprafaŃă de 40.000 m.p., proprietate particulară persoană 

juridică. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 207/05.07.2007



 167

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire 

Ghencea nr. 173, Sector 6”, pentru construire locuinŃe colective şi 

parter comercial pe un teren în suprafaŃă de  

3.070,54 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: “Prelungire Ghencea 

nr. 173, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 5797/11/27; 11.12.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local Sector 6 nr. S.T. 815/25.06.2007. 

 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Prelungire 

Ghencea nr. 173, Sector 6”, pentru construire locuinŃe colective şi 

parter comercial, pe un teren în suprafaŃă de 3070,54 m.p., 
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proprietate particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 208/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Negel 

Gheorghe nr. 29, Sector 6”, pentru construire locuinŃe, pe un teren 

în suprafaŃă de 176,678 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.  29, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 11368/4/13; 21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local Sector 6 nr. S.T. 810/25.06.2007. 

 Tinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului 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. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

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. 29, Sector 6”, pentru construire locuinte, pe un teren 

în suprafaŃă de 176,678 m.p., proprietate particulară persoane 
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fizice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 209/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard Iuliu 

Maniu nr. 119, Sector 6”, pentru construire birouri şi locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 1987,26 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: “Bulevard Iuliu Maniu 

nr. 119, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 8851/3/21; 27.03.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. S.T. 822/25.06.2007. 

 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Bulevard 

Iuliu Maniu nr. 119, Sector 6”, pentru construire birouri şi locuinte, 

pe un teren în suprafaŃă de 1987,26 m.p., proprietate particulară 



 175

persoane juridice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 210/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str.Valea 

Oltului nr. 171, Sector 6”, pentru construire locuinŃe colective pe un 

teren în suprafaŃă de 3.000,42 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: “Str.Valea Oltului 171, 

Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 52996/8/13; 24.08.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local Sector 6 nr. S.T. 626/31.05.2007. 

 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. 



 177

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str.Valea 

Oltului 171, Sector 6”, pentru construire locuinŃe colective, pe un 

teren în suprafaŃă de 3000,42 m.p., proprietate particulară 

persoane juridice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 
nr.215/2001 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

SECRETAR, 
Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 211/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Pădurarilor 

nr. 19, Sector 6”, pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 225 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. Pădurarilor nr. 19, 

Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 846/11/24;11.12.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. S.T. 621/31.05.2007. 

 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 
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Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 

Pădurarilor nr. 19, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 225 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
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urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 212/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Boişoara 

nr. 26-28, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 610 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. Boişoara nr. 26-

28, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 2146/11/18; 11/12/2006 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local sector 6 nr. S.T. 622/31.05.2007; 

 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 
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Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 

Boişoara nr 26-28, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 610 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 213/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Drajna 

nr. 3-5, Sector 6”, pentru construire locuinŃe colective, comerŃ şi 

servicii, pe un teren în suprafaŃă de  3.167 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: “Strada Drajna nr. 3-5, 

Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 9894/4/6; 21/05/2007 şi raportul Comisia nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6 nr. S.T. 807/25.06.2007; 

 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 
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Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Drajna nr 3-5, Sector 6”, pentru construire locuinŃe colective, 

comerŃ şi servicii, pe un teren în suprafaŃă de 3167 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 214/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Topor 

Ion nr. 11, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 171 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: “Strada Topor Ion nr. 

11 ”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 12497/4/2; 21/05/2007 şi raportul Comisei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6 nr. S.T. 812/25.06.2007; 

 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, constructiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 

art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Topor Ion nr. 11”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 171 m.p., proprietate particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
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urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 215/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti 

nr. 226, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 257,64 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: “Calea Giulesti nr. 226, 

Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 5620/2/41;27.03.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6 nr. S.T. 799/25.06.2007; 

 łinând seama de prevederile : 

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

construcŃii republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor 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. 81 alin.(2) litera „i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Calea 

Giuleşti nr. 226, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 257,64 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referirela adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 216/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Poiana 

Lacului nr. 56 - 58, Sector 6”, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 5.000 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: “Intrare Poiana Lacului 

nr. 56 - 58, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 5525/3/16; 27.03.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6 nr. S.T. 818/26.06.2007; 

 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrare 

Poiana Lacului nr. 56 - 58, Sector 6”, pentru construire locuinŃe, pe 

un teren în suprafaŃă de 5000 m.p., proprietate particulară 
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persoane fizice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 217/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum 

Ciorogârla nr. 359 - 361 A, Sector 6”, pentru construire hală 

depozitare şi birouri, pe un teren în suprafaŃă de 9864,41 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. 

359 - 361 A, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 4719/4/8; 21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6 nr. S.T. 806/25.06.2007; 

 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 
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nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr.1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- P.U.G. – Municipiul Bucuresti 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. 81 alin.(2) litera „i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

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. 359 - 361 A, Sector 6”, pentru construire hală 

depozitare şi birouri, pe un teren în suprafaŃă de 9864,41 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 218/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “George Vâlsan 

nr. 53 A, Sector 6”, pentru construcŃie locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 150 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: “George Vâlsan nr. 53 

A”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 52976/9/7; 25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6 nr. S.T. 801/25.06.2007; 

 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. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr.1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera „e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “George 

Vâlsan nr. 53 A, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 150 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 219/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare 

Carnavalului nr. 8, Sector 6”, pentru construcŃie locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 250 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: “Intrare Carnavalului nr. 

8, Sector 6”; 

  Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 3412/4/15; 21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. S.T./811/25.06.2007; 

  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 
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nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

  Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrare 

Carnavalului nr. 8, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 250 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 

 

  Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
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urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

  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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tugulea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 220/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Podu 

IlfovăŃului nr. 23, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 517,3 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 IlfovăŃului 

nr. 23, Sector 6”; 

 Văzând avizele obŃinute de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 6789/4/1; 21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. S.T. 623/31.05.2007. 

 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, constructiilor şi turismului nr. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “ Drum Podu 

IlfovăŃului nr. 23, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 517,3 m.p., proprietate particulară persoane fizice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 221/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard 

Ghencea nr. 79, Sector 6”, pentru construire ansamblu locuinŃe, pe 

un teren în suprafaŃă de 31.963 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: “Bulevard Ghencea nr. 

79, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 12441/4/3; 21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6 nr. S.T. 813/25.06.2007; 

 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului 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. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Bulevard 

Ghencea nr. 79, Sector 6”, pentru construire ansamblu locuinŃe, pe 

un teren în suprafaŃă de 31.963 m.p., proprietate particulară 
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persoane juridice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 222/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum 

Belşugului nr. 147 A, Sector 6”, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 8725,08 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. 

147 A, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 11321/4/18;21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6 nr. S.T. 816/25.06.2007; 

 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr.1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera „i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

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. 147 A, Sector 6”, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 8725,08 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire a adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 223/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. ChibzuinŃei 

nr. 2, Sector 6”, pentru construire cămine studenŃeşti, pe un teren 

în suprafaŃă de 11500 m.p., proprietate de Stat 

  

 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. ChibzuinŃei nr. 2, 

Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 13056/4/16; 21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. S.T. 817/25.06.2007; 

 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. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera „i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 

ChibzuinŃei nr. 2, Sectorul 6”, pentru construire cămine studenŃeşti, 

pe un teren în suprafaŃă de 11500 m.p., proprietate de Stat. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 224/05.07.2007
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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 birouri şi depozit, pe un teren în 

suprafaŃă de 2.100 m.p., concesionare 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”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 2749/11/20; 11.12.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local Sector 6 nr. S.T. 324/28.02.2007 ; 

 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. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- 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. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

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 birouri şi depozit, pe un 

teren în suprafaŃă de 2100 m.p., concesionare, domeniul public al 

Municipiului Bucureşti. 

 



 220

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 225/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Plevnei 

nr. 141, Sector 6”, pentru construire birouri S+P+7E – 8 retras, pe 

un teren în suprafaŃă de 426,41 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: “Calea Plevnei nr. 141”, 

Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la  Comisia Tehnică de Urbanism a 

sectorului 6 nr. 6740/4/38 21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6 nr. S.T. 827/25.06.2007 ; 

 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 
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nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr.1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin.(2) litera i, combinat cu art. 

45(2) litera e din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Calea 

Plevnei nr. 141, Sector 6”, pentru construire birouri S+P+7E – 8 

retras, pe un teren în suprafaŃă de 426,41 m.p., proprietate 

particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
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urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 226/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Săbăreni 

nr. 11, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 500 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 Săbăreni nr. 11, 

Sector 6”; 

 Văzând avizul şi raportul Comisiei Tehnice de Urbanism a 

sectorului 6 nr. 12844/4/37;21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6 nr. S.T. 829/25.06.2007; 

 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 
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Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat  HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera „i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Săbăreni nr. 11, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 500 m.p., proprietate particulară persoane juridice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 



 226

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil ługulea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 227/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Valea 

Cricovului nr. 113, Sector 6”, pentru construire locuinŃă P+1E,  pe 

un teren în suprafaŃă de 405,28 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: “Valea Cricovului nr. 

113, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism a 

sectorului 6 nr. 11541/4/40 21.05.2007 şi  raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6 nr. S.T. 825/25.06.2007; 

 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr.1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucuresti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera „i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Valea 

Cricovului nr. 113, Sector 6”, pentru construire locuinŃă P+1E, pe 

un teren în suprafaŃă de 405,28 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3 DocumentaŃiile de urbanism 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 228/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul. Iuliu 

Maniu nr. 78 - 92, Sector 6”, pentru supraetajare spaŃii comerciale, 

pe un teren în suprafaŃă de 133,60 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: “Iuliu Maniu nr.78 - 92, 

Sector 6”;  

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 44944/4/43; 21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6 nr. S.T. 802/25.06.2007; 

 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului 

nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera „i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Iuliu Maniu 

nr. 78 - 92, Sector 6”, pentru construire supraetajare spaŃii 

comerciale, pe un teren în suprafaŃă de 133,60 m.p., proprietate 

particulară persoane juridice. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 229/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea 

Moineşti nr. 5, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 558 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: “Intrarea Moineşti nr. 5, 

Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism a 

sectorului 6 nr. 10632/4/42 21.05.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6 nr. S.T. 803/25.06.2007 ; 

 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. 
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430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin.(2) litera „i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Moineşti nr. 5, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 558 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 230/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea 

Ghencea nr. 104, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 237,48 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: “Prelungirea Ghencea 

nr. 104, Sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică deUrbanism a 

sectorului 6 nr. 5863/4/44 21/05/2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6 nr. S.T. 804/25.06.2007; 

 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. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera „i”, combinat cu 

art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată. 

 

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. 104, Sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 237,48 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
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urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 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. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr. : 231/05.07.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii:“ConstrucŃie ansamblu de locuinŃe Dealul ługulea nr. 

27” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 



 240

obiectivului de investiŃii“ ConstrucŃie ansamblu de locuinŃe Dealul 

ługulea nr. 27” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi 

în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii.        

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.:232/05.07.2007
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ANEXA la H.C.L. nr. 232/05.07.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI“ConstrucŃie ansamblu de locuinŃe Dealul ługulea nr. 27” 

 

        

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  22.400.000,00 lei 

 - din care C + M  20.000.000,00 lei 

    

     

Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

 -anul 1 12.320.000/11.000.000 lei 

 -anul 2 10.080.000/9.000.000 lei 

        

        

CapacităŃi :    

 arie construită  2 mp 
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 regim de înălŃime  S+P+7-8 etaje 

 Apartamente:  132 apartamente 

 1 cameră  37 mp 

 2 camere  57 mp 

 3 camere  72 mp 

        

        

Durata de realizare a investiŃiei  18 luni 

        

        

        

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “ReparaŃii alei între blocuri: Aleea Valea Prahovei bl. 

F8, 7S14,OS14; Aleea łincani bl. 824, F12, Z19, F13; str. łincani 

bl. 823, Z28, Z24, Z25, E32, E20, 822, Z22; Aleea Compozitorilor 

Z28, Z20, Z21, Z45, F14, 821, OD15, 12, F11” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale. 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “ReparaŃii alei între blocuri: Aleea Valea 

Prahovei bl. F8, 7S14,OS14; Aleea łincani bl. 824, F12, Z19, F13; 

str. łincani bl. 823, Z28, Z24, Z25, E32, E20, 822, Z22; Aleea 

Compozitorilor Z28, Z20, Z21, Z45, F14, 821, OD15, 12, F11 şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 233/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 233/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"ReparaŃii curente şi întreŃinere pe alei spate blocuri" 

Aleea Valea Prahovei, Aleea Tincani, Str. Tincani, Aleea Compozitorilor 

         

 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  1.747.199,82 lei 

  - din care C + M  1.559.900,00 lei 

     

      

 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1.559.900/1.559.900 lei 
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 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime carosabil:  1.343,90 ml 

  lăŃime carosabil:  3,5 -  9,00 ml 

  lăŃime trotuare:  0,90 - 3,60 ml 

  suprafată totală carosabil:  8.554,05 mp 

  suprafaŃă trotuare:  1.999,36 mp 

  suprafaŃă alei pietonale:  1.839,17 mp 

         

 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a lucrării: 

Reabilitare termică la următorul condominiu: 

Aleea Politehnicii nr. 2, bl. 2 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, H.G. nr. 1735/2006 

privind modificarea Anexei la H.G. nr. 1070/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 174/2002 privind 

instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor 

clădiri de locuit multietajate; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată;. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a lucrării: 

„Reabilitare termică la următorul condominiu: Aleea Politehnicii nr. 

2, bl. 2”, şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea lucrării de execuŃie prevăzute la Art. 1 se 

face după cum urmează: 

• 34% - bugetul de stat 

• 33% - Consiliul Local 

• 33% - AsociaŃia de proprietari 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi Strategie şi 

DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 234/05.07.2007 
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                                                                                                    ANEXĂ la H.C.L. nr. 234/05.07.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIłII 

REABILITARE TERMICĂ A BLOCULUI NR. 2 

ALEEA POLITEHNICII NR. 2, SECTOR 6 BUCUREŞTI 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei, deviz general: 538.832 RON/163.282 EURO 

din care, construcŃii montaj:           468.853/142.077 EURO 

                                   utilaj: -/- 

2. Durata de realizare a investiŃiei: 6 luni, anul calendaristic 2007 

 3 luni, anul calendaristic 2008 

3. CapacităŃi:  20 apartamente reabilitate termic ( cu 2, 3 şi 4     

camere 

1875,00 mp Arie desfăşurată totală 

4. Indicii de investiŃii:   

• investiŃia specifică medie, la nivel de Deviz 23442,6 RON/apart./7103,8 EURO/apart. 
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pe obiect: 250,05 RON/mp Ad/75,77 EURO/mp Ad 

• idem, exclusiv TVA: 19699,7 RON/apart./5969,6 EURO/apart. 

 210,13 RON/mp Ad/63,67 EURO/mp Ad 

• investiŃia specifică medie totală, la nivel de 

Deviz General: 

26941,6 RON/apart./8164,1 EURO/apart. 

287,4 RON/mp Ad/87,08 EURO/mp Ad 

5. Reducerea facturii energetice: 35,1% 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a lucrării: 

Reabilitare termică la următorul condominiu: Aleea Callatis nr. 3, 

bl. A 14 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, H.G. nr. 1735/2006 

privind modificarea Anexei la H.G. nr. 1070/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 174/2002 privind 

instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor 

clădiri de locuit multietajate; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a lucrării: 

„Reabilitare termică la următorul condominiu: Aleea Callatis nr. 3, 

bl. A 14”, şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea lucrării de execuŃie prevăzute la Art. 1 se 

face după cum urmează: 

• 34% - bugetul de stat 

• 33% - Consiliul Local 

• 33% - AsociaŃia de proprietari 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi Strategie şi 

DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 235/05.07.2007 
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ANEXĂ la H.C.L. nr. 235/05.07.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIłII 

REABILITARE TERMICĂ A BLOC A14 

ALEEA CALLATIS NR. 3, SECTOR 6 BUCUREŞTI 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei, deviz general: 814.893 RON/246.937 EURO 

din care, construcŃii montaj:           722.255/218.865 EURO 

                                   utilaj: -/- 

2. Durata de realizare a investiŃiei: 6 luni, anul calendaristic 2007 

 3 luni, anul calendaristic 2008 

3. CapacităŃi:  60 apartamente reabilitate termic ( cu 1, 2 şi 3     

camere 

4443,6 mp Arie desfăşurată totală 

4. Indicii de investiŃii:   

• investiŃia specifică medie, la nivel de 12038 RON/apart./3648 EURO/apart. 
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Deviz pe obiect:       162,5 RON/mp Ad/49,25 EURO/mp Ad 

• idem, exclusiv TVA: 10116 RON/apart./3065 EURO/apart. 

         137 RON/mp Ad/41,38 EURO/mp Ad 

• investiŃia specifică medie totală, la nivel 

de Deviz General: 

13581,5 RON/apart./4115,6 EURO/apart. 

183,38 RON/mp Ad/55,57 EURO/mp Ad 

5. Reducerea facturii energetice: 36,7% 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Porumbelului” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Porumbelului” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care 

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

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, Directia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 236/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 236/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Porumbelului” 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  548.576,00 lei 

  - din care C + M  489.800,00 lei 

      

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 489800/489800 lei 

    lei 

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  195,00 ml 
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  lăŃime stradă  5,50 ml 

  lăŃime trotuare  1,80 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  1.087 mp 

  suprafaŃă trotuare  702 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Aleea Potaisa” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Aleea Potaisa” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

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

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 237/05.07.2007 
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      ANEXA la H.C.L. nr. 237/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Aleea Potaisa 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  2.096.832,09 lei 

  - din care C + M  1.943.015,95 lei 

     

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 2096832.09/1943015.95 lei 

         

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  IV  

  lungime stradă:  600,00 ml 

  lăŃime stradă  6,50 ml 
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  lăŃime trotuare  1,30 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  3.900 mp 

  suprafaŃă trotuare  1.560 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Răsăritului” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str. Răsăritului” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 238/05.07.2007 
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      ANEXA la H.C.L. nr. 238/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Răsăritului" 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA)  

 

3.117.206,00 lei 

  - din care C + M  2.761.722,00 lei 

     

      

2 

Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din 

care:    

  -anul 1 3117206/2761722 lei 
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3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  760,00 ml 

  lăŃime stradă  7,00 ml 

  lăŃime trotuare  1,75 ml 

  suprafaŃa totală carosabil  3.300 mp 

  suprafaŃa trotuare  2.200 mp 

         

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  4 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Sfeclei” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str. Sfeclei” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

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

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 239/05.07.2007 
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      ANEXA la H.C.L. nr. 239/05.07.2007 

         

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Sfeclei " 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA)  

 

380.800,00 lei 

  - din care C + M  340.000,00 lei 

      

2 

Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din 

care:    

  -anul 1 340000/340000 lei 

    lei 
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3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  IV  

  lungime stradă:  206,06 ml 

  lăŃime stradă  6,60 ml 

  lăŃime trotuare  1,65 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  1.360 mp 

  suprafaŃă trotuare  680 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

                                               Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Str. Târgul NeamŃ” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al Directiei 

Investiti;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea  nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi comletată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 
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obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier,Str.Târgul NeamŃ” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 240/05.07.2007 
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      ANEXA la H.C.L. nr. 240/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Târgul NeamŃ " 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA)  

 

4.069.098,00 lei 

  - din care C + M  3.623.225,00 lei 

      

2 

Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din 

care:    

  -anul 1 3069098/3623225 lei 

    lei 
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3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  1.000,00 ml 

  lăŃime stradă  6,00 ml 

  lăŃime trotuare  1,25 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  3.800 mp 

  suprafaŃă trotuare  2.200 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  4 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Str. TopolovăŃ” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str. TopolovăŃ” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 241/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 241/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. TopolovăŃ " 

 

 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  504.032,26 lei 

  - din care C + M  450.000,00 lei 

      

 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 450.000/450.000 lei 

         

 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  309,00 ml 
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  lăŃime stradă:  4,55 ml 

  lăŃime trotuare:  1,00 ml 

  suprafaŃă totală carosabil:  1.408 mp 

  suprafaŃă trotuare:  567 mp 

  suprafaŃă parcări:  323,00     mp 

         

 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Str. Valea Calugărească” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, completată şi modificată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str.Valea 
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Calugărească” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi 

în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 242/05.07.2007 
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      ANEXA la H.C.L. nr. 242/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Valea Călugărească " 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  1.720.004,94 lei 

  - din care C + M  1.576.194,40 lei 

      

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1720004.94/1576194.4 lei 

     

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  IV  

  lungime stradă:  500,00 ml 
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  lăŃime stradă  6,00 ml 

  lăŃime trotuare  2,00 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  3.000 mp 

  suprafaŃă trotuare  2.000 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Ajustorului” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea  nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str. Ajustorului” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 243/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 243/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Ajustorului " 

         

 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  1.344.086,02 lei 

  - din care C + M  1.200.000,00 lei 

     

 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1.200.000/1.200.000 lei 

    lei 

 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  356,00 ml 
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  lăŃime stradă:  6,15 ml 

  lăŃime trotuare:  1,5 - 1,6 ml 

  suprafaŃă totală carosabil:  2.189,40 mp 

  suprafaŃă trotuare:  2.177,45 mp 

         

 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Agnita” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str. Agnita” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 
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parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 244/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 244/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Agnita " 

 

 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  1.941.218,64 lei 

  - din care C + M  1.733.120,00 lei 

     

 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1733120/1733120 lei 

     

         

 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  
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  lungime stradă:  563,50 ml 

  lăŃime stradă:  7,55 ml 

  lăŃime trotuare:  2,5 - 2,75 ml 

  suprafaŃă totală carosabil:  4.254,43 mp 

  suprafaŃă trotuare:  2.678,06 mp 

         

 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Valea lui Mihai” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str.Valea lui 

Mihai” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa 
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care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 245/05.07.2007 
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      ANEXA la H.C.L. nr. 245/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Valea lui Mihai " 

 

         

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  1.572.139,11 lei 

  - din care C + M  1.439.284,50 lei 

     

2 

Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din 

care:    

  -anul 1 1572139.11/1439284.5 lei 

    lei 
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3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  IV  

  lungime stradă:  500,00 ml 

  lăŃime stradă  6,00 ml 

  lăŃime trotuare  1,50 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  3.000 mp 

  suprafaŃă trotuare  1.500 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii:  “Reabilitare sistem rutier Str. Valea Lungă” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al Directiei 

Investitii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Valea Lungă” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 246/05.07.2007 
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      ANEXA la H.C.L. nr. 246/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Valea Lungă " 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  4.220.667,00 lei 

  - din care C + M  3.760.401,00 lei 

     

2 

Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din 

care:    

  -anul 1 4220667/3760401 lei 

    lei 

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  
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  lungime stradă:  800,00 ml 

  lăŃime stradă  10,00 ml 

  lăŃime trotuare  2,50 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  6.700 mp 

  suprafaŃă trotuare  2.000 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  4 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Pascal Cristian” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str.Pascal 
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Cristian” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 247/05.07.2007 
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      ANEXA la H.C.L. nr. 247/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Pascal Cristian " 

  

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  3.154.298,00 lei 

  - din care C + M  2.795.292,00 lei 

     

2 

Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din 

care:    

  -anul 1 3154298/2795292 lei 

    lei 

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  
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  lungime stradă:  600,00 ml 

  lăŃime stradă  8,00 ml 

  lăŃime trotuare  2,25 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  6.200 mp 

  suprafaŃă trotuare  3.200 mp 

         

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Nucşoara” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate, ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea  nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale. 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001  privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str. Nucşoara” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 248/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 248/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Nucşoara " 

 

 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  1.161.962,37 lei 

  - din care C + M  1.037.400,00 lei 

      

 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1.037.400/1.037.400 lei 

     

 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  364,00 ml 



 306

  lăŃime stradă:  7,45 ml 

  lăŃime trotuare:  2,05 ml 

  suprafaŃă totală carosabil:  2.711,80 mp 

  suprafaŃă trotuare:  1.438,08 mp 

         

 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii:“Reabilitare sistem rutier Str. Murelor” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al Directiei 

Investitii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea  nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str. Murelor” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 
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parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 249/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 249/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Murelor " 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  1.138.480,00 lei 

  - din care C + M  1.016.500,00 lei 

     

      

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1016500/1016500 lei 

     

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  
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  lungime stradă:  380,00 ml 

  lăŃime stradă  7,70 ml 

  lăŃime trotuare  2,00 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  2.926 mp 

  suprafaŃă trotuare  1.520 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Leaota” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr 

273/2006 privind Finantele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Leaota” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

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

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 250/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 250/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Leaota " 

 

 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  1.321.684,59 lei 

  - din care C + M  1.180.000,00 lei 

     

 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1.180.000/1.180.000 lei 

     

 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  325,15 ml 
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  lăŃime stradă:  6,90 ml 

  lăŃime trotuare:  1,2 - 1,4 ml 

  suprafaŃă totală carosabil:  2.243,54 mp 

  suprafaŃă trotuare:  845,39 mp 

         

 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Cara Anghel” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate, ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str. Cara Anghel” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 251/05.07.2007 
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                                ANEXA la H.C.L. nr. 251/05.07.2007  

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Cara Anghel " 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  2.021.600,00 lei 

  - din care C + M  1.805.000,00 lei 

     

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1805000/1805000 lei 

     

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  705,85 ml 
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  lăŃime stradă  6,00 ml 

  lăŃime trotuare  1,83 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  4.235 mp 

  suprafaŃă trotuare  2.583 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Calea Apeductului” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr.. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str.Calea 
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Apeductului” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii.  

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 252/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 252/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Calea Apeductului " 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  2.431.983,00 lei 

  - din care C + M  2.154.855,00 lei 

     

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 2431983/2154855 lei 

     

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  IV  

  lungime stradă:  610,00 ml 
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  lăŃime stradă  7,00 ml 

  lăŃime trotuare  2,25 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  4.400 mp 

  suprafaŃă trotuare  2.700 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
 

 

 



 323

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Aleea BăiuŃ” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală., modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Aleea BăiuŃ” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 253/05.07.2007 



 325

 

     ANEXA la H.C.L.  nr. 253/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Aleea BăiuŃ " 

 

 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  2.128.136,20 lei 

  - din care C + M  1.900.000,00 lei 

     

 Esalonarea investitiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1.900.000/1.900.000 lei 

     

 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  664,60 ml 
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  lăŃime stradă:  6,10 ml 

  lăŃime trotuare:  1,50 ml 

  suprafaŃă totală carosabil:  3.818,25 mp 

  suprafaŃă trotuare:  1.575,33 mp 

         

 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Azurului” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale. 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str. Azurului”  şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 
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parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 254/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 254/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Azurului " 

         

 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  1.320.508,51 lei 

  - din care C + M  1.178.950,00 lei 

     

 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1.178.000/1.178.000 lei 

     

 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  322,50 ml 
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  lăŃime stradă:  6,90 ml 

  lăŃime trotuare:  1,5 - 2,6 ml 

  suprafaŃă totală carosabil:  2.229,28 mp 

  suprafaŃă trotuare:  1.230,60 mp 

         

 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

         

   

PRESEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Aleea Ariniş” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale. 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Aleea Ariniş” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 255/05.07.2007 
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      ANEXA la H.C.L. nr. 255/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Aleea Ariniş " 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  1.485.512,00 lei 

  - din care C + M  1.326.350,00 lei 

     

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din    
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care: 

  -anul 1 1326350/1326350 lei 

     

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  598,00 ml 

  lăŃime stradă  6,00 ml 

  lăŃime trotuare  2,00 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  3.635 mp 

  suprafaŃă trotuare  2.392 mp 
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4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Aleea łibleş” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Aleea łibleş” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 
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parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 256/05.07.2007 
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      ANEXA la H.C.L. nr. 256/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Aleea łibleş " 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  2.199.176,00 lei 

  - din care C + M  1.944.155,00 lei 

     

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 2199176/1944155 lei 

     

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  400,00 ml 

  lăŃime stradă  10,00 ml 
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  lăŃime trotuare  4,25 ml 

  suprafaŃă totală carosabil  4.400 mp 

  suprafaŃă trotuare  3.200 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Fulga Adrian” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Str. Fulga Adrian” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care 
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face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 257/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L. nr. 257/05.07.2007  

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Fulga Adrian” 

 

         

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  748.160,00     lei 

  - din care C + M  668.000,00     lei 

     

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 668000/668000 lei 

     

3 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  
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  lungime stradă:  260,00 ml 

  lăŃime stradă  6,50 ml 

  lăŃime trotuare  1.7 ml 

  SuprafaŃă totală carosabil  1.810 mp 

  suprafaŃă trotuare  884 mp 

         

4 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Fabricii” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Fabricii” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 
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parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.:258/05.07.2007



 346

 

     ANEXA la H.C.L. nr. 258/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier Str. Fabricii " 

 

 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  2.198.583,11 lei 

  - din care C + M  1.962.895,00 lei 

     

 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 1962895/1962895 lei 

     

 CapacităŃi :    

  clasa tehnică  III  

  lungime stradă:  818,60 ml 



 347

  lăŃime stradă:  8,75 ml 

  lăŃime trotuare:  2,5 - 4 ml 

  suprafaŃă totală carosabil:  7.162,75 mp 

  suprafaŃă trotuare:  688,83 mp 

         

 Durata de realizare a investiŃiei  3 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
 

 

 



 348

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii:“Amenajare fântâni în intersecŃia B-dul. Iuliu Maniu – 

B-dul. Gen. Vasile Milea” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Amenajare fântâni în intersecŃia B-dul. 

Iuliu Maniu – B-dul. Gen. Vasile Milea” şi indicatorii tehnico-

economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.:259/05.07.2007
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      ANEXA la H.C.L. nr. 259/05.07.2007 

         

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

“Amenajare fântâni în intersecŃia Bdul. Iuliu Maniu - Bdul. Gen. Vasile Milea” 

1 Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA)  422.223,58 lei 

  - din care C + M  376.985,34 lei 

     

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care:    

  -anul 1 422223.58/376985.34 lei 

    lei 

3 CapacităŃi :    

  arie construită  30 mp 

  instalaŃii  38,00 duze 
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  dimensiuni  30,00 m 

      

4 Durata de realizare a investiŃiei  2 luni 

         

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii “Amenajare fântâni în intersectia Bdul. Iuliu Maniu - 

PiaŃa Leu” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 

nr.273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii „Amenajare fântâni în intersecŃia Bdul. Iuliu 
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Maniu - PiaŃa Leu” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

prezentaŃi în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 260/05.07.2007 
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     ANEXA la H.C.L.nr. 260/05.07.2007 

 

INDICATORITEHNICO-ECONOMIC 

Amenajare fântâni în intersecŃia Bdul. Iuliu Maniu - PiaŃa Leu 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 

628.190,83 lei 

 - din care C + M 560.884,67  

2 Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din 

care: 

  

 -anul 1 628190.83/560884.67  

3 CapacităŃi   

 arie construită 84 mp 
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 instalaŃii 46,00 duze 

 dimensiuni 84 m 

4 Durata de realizare a investiŃiei 2 luni 

    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 

 

 

 

I
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordării împuternicirii exprese 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru cooperarea 

cu persoane juridice române în vederea construirii unui spital 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6;  

 Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 163/06.07.2006 privind 

transmiterea unui teren aparŃinând domeniului privat al Municipiului 

Bucureşti situat în B-dul.Vasile Milea f.n., Sector 6, în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea realizării 

unor obiective de interes public; 

În temeiul art. 81, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se solicită acordarea împuternicirii exprese a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti prevăzută de art. 81, 
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alin. 2, lit. „q” din Legea nr. 215/2001 republicată, pentru realizarea 

unei cooperării în vederea construirii unui spital pe terenul în 

suprafaŃă de 11.382 m2 din B-dul Vasile Milea f.n. administrat de 

Consiliul Local al Sectorului 6. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 6 şi Directia Tehnică vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Danil Tulugea Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 261/05.07.2007 
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