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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind apobarea Strategiei locale în domeniul protecŃiei  

şi asistenŃei sociale pentru perioada 2007 – 2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei locale în domeniul protecŃiei şi asistenŃei sociale pentru 

perioada 2007-2013, propus de către Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate şi Nota de Fundamentare ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 2, serviciu public de interes local, aflat în 

coordonarea Consiliului Local Sector 2; 

- Raportul de specialitate al Comisiei de ProtecŃie Socială, 

Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea 

Legii nr. 114-1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiilor de Proprietari, 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

•  Hotărârea Guvernului nr.1175/2005 privind aprobarea 

Strategiei naŃionale pentru protecŃia, integrarea şi 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 

2006-2013; 
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•  Hotărârea Guvernului nr.541/2005 pentru aprobarea 

Strategiei naŃionale de dezvoltare a sistemului de asistenŃă 

socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008; 

•  Strategia NaŃională în domeniul protecŃiei şi promovării 

drepturilor copilului 2006-2013; 

•  Hotărârea nr.669/24.05.2006 privind aprobarea Strategiei 

naŃionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecŃie a copilului; 

•  Hotărârea nr.686/12.07.2005 pentru aprobarea Strategiei 

naŃionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului 

violenŃei în familie; 

•  Hotărârea nr.1.826/22.12.2005 pentru aprobarea Strategiei 

naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

•  Legea nr.47/2006 pentru aprobarea Sistemului NaŃional de 

AsistenŃă Socială; 

•  OrdonanŃa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările ulterioare; 

•  Hotărârea nr.723/07.06.2006 privind modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologoce de aplicare a prevederilor OrdonanŃei 

Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a 

Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale; 

•  Hotărârea nr.1.896/21.12.2006 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului; 
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•  Strategia NaŃională Antidrog pentru perioada 2005-2012; 

•  Hotărârea nr.616 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea 

Strategiei naŃionale privind migraŃia; 

•  Hotărârea nr.1.342 din 26 august 2004 privind aporbarea 

Strategiei naŃionale pentru supravegherea, controlul şi 

prevenirea cazurilor de infecŃie cu HIV/SIDA în perioada 

2004-2007; 

•  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

•  Hotărârea Guvernului nr.522/2006 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr.430/2001 privind 

adoptarea Strategiei Guvernului de îmbunătăŃire a situaŃiei 

romilor; 

•  Hotărârea nr.875/28 iulie 2005 privind aprobarea Strategiei 

pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională 

continuă 2005-2010; 

•  Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Strategia locală în domeniul protecŃiei şi 

asistenŃei sociale, pentru perioada 2007-2013, precum şi Planul 

operaŃional pentru perioada 2007-2013, ca parte integrantă a 

Strategiei locale în domeniul protecŃiei şi asistenŃei sociale, pentru 

perioada 2007-2013, conform anexei ce cuprinde un număr de 23 

file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în „Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti”. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 24/21.03.2007 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 
de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 
215/2001, republicată. 
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Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 24/21.03.2007  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia locală 

în domeniul protecŃiei şi asistenŃei sociale 

în perioada 2007 - 2013 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

POPA MARIA 
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I. MISIUNE 

ÎnfiinŃată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

43/17.12.2004, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, cu sediul in Bucureşti, Sector 2, Str. Olari nr. 

11-13, asigură, la nivelul sectorului 2 al municipiului Bucureşti, 

aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenŃă socială în domeniul 

protecŃiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane 

aflate în nevoie. 

 

În vederea realizării atribuŃiilor prevăzute de lege, 

DirecŃia Generală îndeplineşte, în principal, următoarele funcŃii: 

    a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei 

locale de asistenŃă socială, a planului de asistenŃă socială pentru 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a 

programelor de acŃiune anti-sărăcie, pe care le supune spre 

aprobare Consiliului Local Sector 2; 

b) de coordonare a activităŃilor de asistenŃă socială şi 

protecŃie a copilului la nivelul Sectorului 2; 

    c) de administrare a fondurilor pe care le are la 

dispoziŃie; 

    d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor şi instituŃiilor care au responsabilităŃi în domeniul 

asistenŃei sociale, cu celelalte servicii publice locale de asistenŃă 

socială, precum şi cu reprezentanŃii societăŃii civile care 

desfăşoară activităŃi în domeniu; 
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    e) de execuŃie, prin asigurarea mijloacelor umane, 

materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor 

cu privire la acŃiunile anti-sărăcie, prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, precum şi pentru soluŃionarea urgenŃelor 

sociale individuale şi colective la nivelul Sectorului 2; 

    f) de reprezentare a Consiliului Local Sector 2, pe plan 

intern şi extern, în domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului. 

În domeniul protecŃiei drepturilor copilului, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

1. întocmeşte raportul de evaluare iniŃială a copilului şi 

familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecŃie 

specială; 

2. monitorizează trimestrial activităŃile de aplicare a 

hotărârilor de instituire a măsurilor de protecŃie specială a copilului; 

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot 

lua în plasament copilul; 

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în 

plasament copii, pe toată durata acestei măsuri; 

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot 

deveni asistenŃi maternali profesionişti, în condiŃiile legii; încheie 

contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de 

asistenŃi maternali profesionişti atestaŃi; evaluează şi 

monitorizează activitatea acestora; 

6. acordă asistenŃă şi sprijin părinŃilor copilului separat de 

familie, în vederea reintegrării în mediul sau familial; 
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7. reevaluează, cel puŃin o data la 3 luni şi ori de câte ori 

este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecŃie specială şi propune, după caz, menŃinerea, modificarea 

sau încetarea acestora; 

8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii 

adopŃiei interne pentru copiii aflaŃi în evidenŃa sa; 

9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în 

România care doresc să adopte copii; evaluează condiŃiile 

materiale şi garanŃiile morale pe care acestea le prezintă şi 

eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte 

copii; 

10. monitorizează evoluŃia copiilor adoptaŃi, precum şi a 

relaŃiilor dintre aceştia şi părinŃii lor adoptivi; sprijină părinŃii 

adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaŃiei de a-l informa pe 

acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate 

ale copilului o permit. 

În domeniul protecŃiei persoanei adulte, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

1. completează evaluarea situaŃiei socio-economice a 

persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. 

Asigură furnizarea de informaŃii şi servicii adecvate în vederea 

refacerii şi dezvoltării capacităŃilor individuale şi ale celor familiale 

necesare pentru a depăşi cu forŃe proprii situaŃiile de dificultate, 

după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind 

măsurile de asistenŃă socială; 



 12

2. acordă persoanei adulte asistenŃă şi sprijin pentru 

exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei; 

3. depune diligenŃe pentru clarificarea situaŃiei juridice a 

persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea 

tardivă a naşterii acesteia; 

4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este 

cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care 

s-a instituit o măsură de asistenŃă socială într-o instituŃie, în 

vederea menŃinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

5. asigură măsurile necesare pentru protecŃia în regim de 

urgenŃă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin 

organizarea şi asigurarea funcŃionării în structura proprie a unor 

centre specializate; 

6. depune diligenŃele necesare pentru reabilitarea 

persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de 

asistenŃă socială. 

 

II. CONTEXT LOCAL 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti numără aproximativ 

360.750 locuitori, dintre care 167.352 populaŃie de sex masculin şi 

193.398 populaŃie de sex feminin. 

DistribuŃia populaŃiei pe grupe de vârstă este următoarea: 

Grupa de 

vârstă 

Total Masculin Feminin 

0 - 4 ani 13770 7029   6741 

5 - 9 ani 12223 6326  5897 
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10 - 14 ani 13017 6753   6264 

20 - 24 ani 28382 14189 14193 

25 - 29 ani 35493 17109 18384 

30 - 34 ani 27290 13235 14055 

35 - 39 ani 30180 14187 15993 

40 - 44 ani 19614 8951 10663 

45 - 49 ani 30051 13338 16713 

50 - 54 ani 33196 15170 18026 

55 - 59 ani 23706 11159 12547 

60 - 64 ani 15346   6815  8531 

65 - 69 ani 16751   7008  9743 

70 - 74 ani 14363   5654  8709 

75 - 79 ani 12432   4826  7606 

80 - 84 ani   7830   2579  5251 

85 şi peste   3914   1206  2708 

SURSA: http://www.bucuresti.insse.ro/ 

 

III. JUSTIFICARE  

Strategia locală în domeniul protecŃiei şi asistenŃei sociale 

pentru perioada 2007 - 2013 a fost elaborată pe baza 

reglementărilor legale, respectiv: 

• H.G.R. nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei 

naŃionale pentru protecŃia, integrarea şi 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap în 

perioada 2006-2013; 
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• H.G.R. nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei 

naŃionale de dezvoltare a sistemului de asistenŃă 

socială pentru persoanele vârstnice în perioada 

2005-2008; 

• Strategia NaŃională în domeniul protecŃiei şi 

promovării drepturilor copilului 2006-2013; 

• Hotărârea nr. 669/24.05.2006 privind aprobarea 

Strategiei naŃionale de incluziune socială a 

tinerilor care părăsesc sistemul de protecŃie a 

copilului; 

• Hotărârea nr. 686/12.07.2005  pentru aprobarea 

Strategiei naŃionale în domeniul prevenirii şi 

combaterii fenomenului violenŃei în familie; 

• Hotărârea nr. 1.826/22.12.2005 pentru aprobarea 

Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor 

sociale; 

• Legea nr.47/2006 pentru aprobarea Sistemului 

NaŃional de AsistenŃă Socială; 

• OrdonanŃa Guvernului nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 723/07.06.2006 privind modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 

privind serviciile sociale, precum şi a 

Metodologiei de acreditare a furnizorilor de 

servicii sociale; 
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• Hotărârea nr. 1.896/21.12.2006 pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 

1.434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-

cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului; 

• Strategia NaŃională Antidrog pentru perioada 

2005-2012; 

• Hotărârea nr. 616 din 21 aprilie 2004 pentru 

aprobarea Strategiei naŃionale privind migraŃia 

• Hotărârea nr. 1.342 din 26 august 2004 privind 

aprobarea Strategiei naŃionale pentru 

supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor 

de infecŃie cu HIV/SIDA în perioada 2004-2007 

• Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

• Hotărârea Guvernului nr.522/2006 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 430/2001 privind adoptarea Strategiei 

Guvernului de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor 

• Hotărârea nr. 875/ 28 iulie 2005 privind 

aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu 

pentru formare profesională continuă 2005-2010. 

Prezenta Strategie propune, pe de o parte, soluŃii 

concrete pentru problemele existente, pornind de la identificarea 

resurselor necesare - materiale, umane, financiare - şi 

monitorizarea utilizării acestora, pe de altă parte.  
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Aceasta subliniază importanŃa colaborării, precum şi 

realizarea unor colaborări viabile şi eficiente între instituŃiile 

responsabile, organizaŃiile neguvernamentale şi profesioniştii care 

activează în domeniul protecŃiei şi asistenŃei sociale, deoarece 

numai printr-un parteneriat susŃinut se pot identifica soluŃiile optime 

pentru eliminarea oricăror forme de marginalizare şi excluziune 

socială a persoanelor aflate în situaŃii de dificultate. 

Implementarea Strategiei se va concretiza în elaborarea 

unui plan operaŃional care va fi evaluat anual şi revizuit ori de câte 

ori va fi necesar, iar în cazul revizuirii, aceasta va fi aprobată prin 

hotărârea Consiliului Local Sector 2.  

 

IV. SCOP  

Strategia locală în domeniul protecŃiei şi asistenŃei sociale 

vizează crearea, dezvoltarea şi implementarea programelor 

destinate prevenirii marginalizării sociale şi promovării incluziunii 

sociale a categoriilor sociale defavorizate. 

 

V. OBIECTIVE GENERALE   

•  crearea unui sistem eficient de servicii sociale la nivel 

local, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor 

vulnerabile şi creşterea calităŃii vieŃii persoanei; 

• dezvoltarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educaŃie a 

copiilor din evidenŃa instituŃiei; 

•  prevenirea abandonului copiilor şi promovarea 

integrării/reintegrării acestora în familie; 

•  sprijinirea victimelor violenŃei în familie; 
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•  promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat 

de asistenŃă socială pentru combaterea riscului de excluziune 

socială şi creşterea calităŃii vieŃii persoanelor vârstnice; 

•  dezvoltarea serviciilor socio-medicale integrate la 

domiciliu pentru persoanele vârstnice, aflate în evidenŃa instituŃiei; 

•  asigurarea exercitării totale de către persoanele cu 

handicap a drepturilor şi libertăŃilor fundamentale, în vederea 

creşterii calităŃii vieŃii acestora şi promovării integrării lor sociale; 

•  dezvoltarea şi promovarea programelor pentru 

ameliorarea condiŃiilor de viaŃă ale populaŃiei rome. 

 

VI. PRINCIPII  

1. Principiul universalităŃii: promovarea unor politici 

adecvate nevoilor sociale ale persoanelor, mai accesibile, mai uşor 

de implementat, mai eficiente, prin asigurarea unui grad înalt de 

acoperire a situaŃiilor de risc şi vulnerabilitate. 

2. Principiul echităŃii: eliminarea dezavantajelor specifice 

unor categorii ale populaŃiei, prin transformarea grupurilor 

defavorizate într-o prioritate în vederea garantării egalităŃii de 

şanse. 

3. Principiul solidarităŃii sociale: întreaga comunitate 

participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile 

sociale. 

4. Principiul centrării pe nevoia individuală, a familiei şi 

comunităŃii: întărirea şi dezvoltarea mediilor naturale de viaŃă ale 

persoanelor (familia şi comunitatea). Din această perspectivă, 
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finalitatea serviciilor sociale este activizarea persoanei prin 

dezvoltarea capacitaŃilor individuale de funcŃionare şi o mai bună 

integrare socială a individului, cât şi prin realizarea unui mediu 

social suportiv. 

5. Principiul abordării globale: pornind de la premiza că 

problemele unei persoane, familii sau comunităŃi sunt 

interdependente şi nu se pot trata separat, intervenŃia lucrătorului 

social va porni de la diagnoza bazată pe o înŃelegere globală a 

tuturor problemelor existente şi, acolo unde este cazul, intervenŃia 

lui va fi completată de servicii de asistenŃă socială de tip 

specializat. 

6. Principiul complementarităŃii dintre sistemul public şi 

cel neguvernamental. Astfel, atât sistemul public de servicii 

sociale, cât şi cel non-guvernamental, se pot înscrie într-o politică 

socială unitară, coerentă, de sprijin eficient al celor aflaŃi în nevoie. 

7. Principiul lucrului în echipă: bazat pe acŃiunea comună 

a mai multor specialişti din domenii diferite care pot da răspuns 

problemelor complexe ale beneficiarilor. Resursele importante ale 

activităŃii eficiente în echipă sunt suportul reciproc profesional şi 

uman, consultarea, luarea împreună a deciziilor cu privire la 

abordarea fiecărui caz. 

8. Principiul proximităŃii: organizarea serviciilor cât mai 

aproape de beneficiar şi asigurarea unui acces mai facil la 

măsurile de suport necesare; încurajarea dezvoltării unui sistem 

flexibil, uşor adaptabil nevoilor persoanei şi eficient în condiŃiile 

unor costuri reduse. 

 



 19

9. Principiul diversificării activităŃilor pe măsura creşterii 

resurselor: sistemul de servicii sociale reprezintă un cadru 

instituŃional structurat în care activităŃile se diversifică pe măsura 

apariŃiei de noi probleme sau de noi resurse; diversificarea 

problematicii necesită crearea unui management eficient şi eficace 

de sistem, fără a conduce la înfiinŃarea de noi instituŃii, axate doar 

pe o anumită nevoie sau categorie de beneficiar. 

Principiile enunŃate au în vedere: 

1. Servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor: 

Serviciile sociale să fie acordate beneficiarilor astfel încât aceştia 

să depăşească situaŃia de dificultate cu care se confruntă. 

2. Participare şi dezvoltare. Comunitatea şi persoanele 

vulnerabile trebuie să se implice pentru depăşirea situaŃiei, iar 

statul trebuie să ofere cadrul legal de implicare şi dezvoltare a 

acestora. 

3. Calitate. Serviciile sociale trebuie acordate conform 

standardelor în vigoare astfel încât acestea să asigure 

accesibilitate cât mai ridicată, adecvare în funcŃie de nevoile şi 

resursele disponibile. 

4. Servicii integrate. Complexitatea nevoilor beneficiarilor 

necesită acordarea unui set de servicii multifuncŃionale. 

5. Parteneriat. Activează o largă participare a mai multor 

instituŃii, organizaŃii, autorităŃi, familie, prieteni, colegi, vecini, alŃi 

reprezentanŃi ai societăŃii civile, a tuturor actorilor comunitari în 

vederea realizării obiectivelor propuse. 
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6. Egalitate de şanse şi nediscriminarea. Asigurarea de 

şanse egale în accesul la servicii sociale; furnizarea serviciilor 

sociale fără discriminare. 

7. TransparenŃă şi responsabilitate. Beneficiarii politicilor, 

inclusiv utilizatorii serviciilor, trebuie sa primească garanŃii de 

claritate şi transparenŃă a procesului decizional şi să aibă 

proceduri clare în momentul în care doresc să respingă sau să 

conteste deciziile. 

8. Monitorizare şi evaluare. Monitorizarea şi evaluarea 

serviciilor sociale trebuie realizată la toate nivelele astfel încât să 

poată fi stabilit gradul de satisfacŃie al beneficiarilor faŃă de 

calitatea serviciilor sociale şi a modului cum sunt implementate 

reglementările legale în domeniu. 

 

VII. GRUPURI łINTĂ  

1. copii şi tineri aflaŃi în situaŃii de dificultate, inclusiv delincvenŃi 

juvenili; 

2. persoane cu dizabilităŃi; 

3. persoane vârstnice; 

4. persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte 

substanŃe toxice; 

5. victimele violenŃei în familie; 

6. refugiaŃi, imigranŃi; 

7. persoane şi familii fără venituri; 

8. populaŃia rromă, etc. 

 



 21

VIII. OBIECTIVE SPECIFICE   

 

8.1. În cazul copiilor şi tinerilor aflaŃi în situaŃii de 

dificultate: 

A) Domeniu principal de interes: ProtecŃia şi promovarea 

drepturilor copiilor şi tinerilor: 

1. Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi 

educarea propriilor copii;   

2. Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăŃilor civile 

ale copiilor;  

3. Creşterea accesului la serviciile de sănătate şi 

adaptarea serviciilor medicale şi de promovare a sănătăŃii 

la nevoile copiilor;  

4. Realizarea unui acces egal la educaŃie pentru toŃi copiii; 

5. Respectarea dreptului copilului la odihnă şi promovarea 

activităŃilor recreative şi culturale;  

6. Monitorizarea drepturilor copilului;  

7. Respectarea dreptului copilului la protecŃie, prin 

intervenŃie multidisciplinară şi inter-instituŃională, împotriva 

abuzului, neglijării şi exploatării;  

8. Promovarea şi susŃinerea formării profesionale a 

adolescenŃilor şi tinerilor. 

 

B) Subdomeniu de interes: Prevenirea separării copilului de 

părinŃi şi protecŃia specială a copilului separat de părinŃi : 

1. Responsabilizarea comunităŃilor locale pentru 

prevenirea separării copilului de părinŃi şi în susŃinerea 
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familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 

copii; 

2. Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi 

familie; 

3. ProtecŃia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri care 

necesită o atenŃie specială (copiii străzii, copiii delincvenŃi, 

copiii cu dizabilităŃi, HIV/SIDA şi boli cronice grave/ 

terminale, tinerii care urmează să părăsească sistemul de 

protecŃie). 

 

C) Subdomeniu de interes: Incluziunea socială a tinerilor care 

părăsesc sistemul de protecŃie a copilului 

1. Pregătirea tinerilor în sistemul educaŃiei formale şi non-

formale pentru viaŃa socială activă în comunitate; 

2. Asigurarea accesului la forme de pregătire profesională 

adaptate cerinŃelor pieŃei forŃei de muncă; 

3. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la pachetul minim 

de servicii de îngrijire a sănătăŃii, conform legii; 

 

4. Promovarea acŃiunilor de combatere a formelor de 

violenŃă, abuz şi trafic de persoane; 

5. Facilitarea accesului la locuinŃă; 

6. Facilitarea accesului la un loc de muncă. 

D) Dezvoltarea resurselor umane din domeniul protecŃiei 

copilului. 
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8.2. În cazul persoanelor cu dizabilităŃi 

 A. Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap 

ca cetăŃeni activi în măsură de a-şi controla viaŃa, prin: 

1. Creşterea capacităŃii instituŃionale şi administrative; 

2. Participarea activă şi facilitarea accesului la serviciile 

sociale; 

3. Consolidarea parteneriatului public-privat;  

4. Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să 

răspundă nevoilor individuale ale persoanei cu handicap;  

5. Accesibilizarea mediului fizic, informaŃional, a 

transportului şi locuinŃelor. 

 

B. Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenŃă 

persoane cu handicap, prin:  

1. Identificarea nevoilor de sprijin familial; 

2. Asigurarea serviciilor de sprijin familial.  

 

C. Creşterea gradului de ocupare a forŃei de muncă pentru 

persoanele cu handicap, prin: 

1. Sprijin timpuriu efectiv (inclusiv prin dezvoltarea 

sistemului educaŃional de la vârsta timpurie corelată cu nevoile 

identificate în vederea creşterii gradului de incluziune socială);  

2. Implicarea angajatorilor în creşterea gradului de ocupare 

a forŃei de muncă pentru persoanele cu dizabilităŃi; 

3. ÎmbunătăŃirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi 

crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu dizabilităŃi la locul de 

muncă. 
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D. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistenŃei 

sociale a persoanelor cu dizabilităŃi. 

 

8.3. În cazul persoanelor vârstnice 

A. Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat 

de asistenŃă socială pentru persoanele vârstnice, la nivelul 

sectorului 2, prin: 

1. Întărirea cadrului administrativ şi instituŃional la nivel 

local; 

2. ÎmbunătăŃirea cadrului legislativ; 

3. Stabilirea unui sistem de finanŃare care să asigure 

dezvoltarea măsurilor de asistenŃă socială pentru persoanele 

vârstnice; 

4. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistenŃei 

sociale a persoanelor vârstnice. 

 

 B. Combaterea riscului de excluziune socială a 

persoanelor vârstnice şi creşterea calităŃii vieŃii acestora, prin: 

1. Dezvoltarea şi diversificarea prestaŃiilor sociale; 

2. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale; 

3. Prevenirea şi combaterea abuzului şi neglijării 

persoanelor vârstnice. 

 

C. Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaŃa 

socială, prin: 

1. Dezvoltarea şi împlinirea personală pentru valorizarea 

rolului persoanelor vârstnice;  
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2. SusŃinerea implicării active a persoanelor vârstnice în 

viaŃa societăŃii. 

 

8.4. În cazul persoanelor dependente de consumul de 

droguri, alcool sau alte substanŃe toxice 

 

A. MenŃinerea la un nivel scăzut comparativ cu cel actual al 

prevalenŃei consumului de droguri ilicite şi reducerea într-un mod 

corelat a prevalenŃei consumului de alcool şi tutun, prin 

consolidarea măsurilor de prevenire şi prin dezvoltarea şi întărirea 

sistemului public de asistenŃă medicală, psihologică şi socială. 

 

B. Conştientizarea şi implicarea întregii comunităŃi, în 

special a copiilor şi tinerilor, în programe de prevenire a 

consumului de droguri, universale, selective şi indicate, în scopul 

întăririi influenŃei factorilor de protecŃie şi al reducerii influenŃelor 

factorilor de risc: 

1. Prevenirea în şcoală 

2. Prevenirea în familie 

3. Prevenirea comunitară 

AsistenŃa medicală, psihologică şi socială, reducerea 

riscurilor şi reinserŃia socială: 

1. Creşterea accesibilităŃii prin dezvoltarea cantitativă şi 

calitativă a serviciilor şi a măsurilor medicale, psihologice şi sociale 

integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi 

adaptare continuă pentru fiecare consumator în vederea 

întreruperii consumului, a înlăturării dependenŃei fizice şi/sau 

psihice şi/sau a reducerii riscurilor asociate consumului având ca 

scop final reinserŃia socială a consumatorilor. 
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D. Dezvoltarea resurselor umane ce desfăşoară activităŃi în 

domeniu. 

 

8.5. În cazul victimelor violenŃei în familie 

A. ÎmbunătăŃirea organizării şi funcŃionării sistemului de 

servicii sociale specializate din domeniul prevenirii şi combaterii 

violenŃei în familie. 

 

B. Întărirea capacităŃii instituŃionale în scopul implementării 

şi dezvoltării de programe şi servicii sociale specializate destinate 

persoanelor afectate de violenŃa în familie. 

 

C. Dezvoltarea parteneriatului şi solidarităŃii sociale în 

dezvoltarea politicilor de prevenire şi combatere a violenŃei în 

familie la nivel local. 

 

D. Responsabilizarea comunităŃii faŃă de problematica 

violenŃei în familie. 

 

E. Dezvoltarea resurselor umane ce desfăşoară activităŃi în 

domeniu. 

 

8.6. În cazul refugiaŃilor, imigranŃilor 

A. PerfecŃionarea cadrului instituŃional existent, precum şi a 

mecanismelor de cooperare inter-instituŃională în vederea creşterii 

eficienŃei activităŃilor de prevenire şi combatere a imigrării ilegale. 
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B. Conştientizarea tuturor persoanelor implicate în acest 

domeniu cu privire la importanŃa sprijinirii procesului de integrare a 

imigranŃilor/refugiaŃilor. 

 

C. Dezvoltarea resurselor umane ce desfăşoară activităŃi în 

domeniu. 

 

8.7. În cazul persoanelor şi familiilor fără venituri 

 

A. Garantarea accesului efectiv al persoanelor şi familiilor 

marginalizate social (identificate potrivit reglementărilor legale în 

vigoare) la drepturile fundamentale şi instituirea unor măsuri de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 

B. Promovarea parteneriatului cu instituŃii şi reprezentanŃi 

ai societăŃii civile ce desfăşoară activităŃi în domeniu. 

 

C. Monitorizarea dinamicii fenomenului sărăciei la nivel 

local şi evaluarea efectelor anti-sărăcie ale măsurilor aplicate. 

- Dezvoltarea capacităŃii de a identifica şi soluŃiona 

priorităŃile în domeniul social. 

 

E. Dezvoltarea resurselor umane ce desfăşoară activităŃi în 

domeniu. 

 

8.8. În cazul populaŃiei rome 

 

A. Creşterea capacităŃii instituŃionale privind îmbunătăŃirea 

situaŃiei rromilor. 
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B. Crearea de reŃele şi consolidarea de parteneriate 

durabile în scopul elaborării de măsuri/proiecte/programe ce 

vizează îmbunătăŃirea situaŃiei romilor. 

 

C. Asigurarea accesului persoanelor de etnie romă la 

serviciile de bază. 

 

D. Promovarea unor măsuri active pentru beneficiarii de 

venit minim garantat, prin facilitarea accesului la cursuri de 

reconversie profesională. 

 

E. Dezvoltarea resurselor umane ce desfăşoară activităŃi în 

domeniu. 

 

8.9. Formarea continuă a personalului  

Cunoscând complexitatea activităŃii instituŃiei, precum şi 

legislaŃia care se află într-o permanentă schimbare, o importanŃă 

deosebită este acordată formării continue a personalului ce-şi 

desfăşoară activitatea în cadrul acesteia, în vederea menŃinerii 

competenŃei profesionale la nivelul cerinŃelor postului şi creşterii 

performanŃelor profesionale. 

Strategia naŃională pe termen scurt şi mediu pentru 

formare profesională continuă 2005-2010, urmăreşte dezvoltarea 

unui sistem de formare profesională continuă, transparent şi 

flexibil, care să asigure creşterea ocupabilităŃii, adaptabilităŃii şi 

mobilităŃii forŃei de muncă şi care să răspundă nevoilor companiilor 

de forŃă de muncă calificată. 
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DirecŃiile de acŃiune precizate de aceasta vizează: 

1. Conştientizarea cu privire la beneficiile formării 

profesionale continue a personalului.  

2. Creşterea investiŃiilor publice în formarea profesională 

continuă, evaluarea competenŃelor profesionale şi eficientizarea lor. 

3. Dezvoltarea unui sistem de formare profesională 

continuă flexibil şi transparent, bazat pe competenŃe, pe baza 

Cadrului NaŃional al Calificărilor. 

4. ÎmbunătăŃirea reŃelei de informare, consiliere şi 

orientare profesională. 

5. Asigurarea condiŃiilor necesare pentru 

evaluarea/validarea şi recunoaşterea experienŃei şi învăŃării 

anterioare, inclusiv a competenŃelor dobândite în contexte de 

învăŃare nou formale şi informale. 

6. Consolidarea structurii instituŃionale şi a parteneriatelor 

în formarea profesională continuă. 

7. Implementarea mecanismelor de asigurare a calităŃii 

serviciilor oferite 

 

IX. BUGETUL NECESAR IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

 În vederea atingerii rezultatelor aşteptate prin implementarea 

Strategiei, se estimează o creştere a necesarului de resurse 

financiare.  

 Implementarea strategiei se finanŃează din următoarele 

surse: 
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� bugetul de stat, prin bugetele ministerelor, autorităŃilor şi 

instituŃiilor responsabile - contribuie la realizarea activităŃilor care 

vizează, în general, elaborarea şi aprobarea actelor normative, 

precum şi a programelor (cadru) de formare profesională, a 

standardelor şi metodologiilor, care intră în sfera de activităŃi 

curente ale instituŃiilor responsabile; 

� bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti – 

contribuie, în principal, la înfiinŃarea şi dezvoltarea serviciilor de 

protecŃie specială a copilului separat de părinŃi, precum şi a celor 

specializate care se adresează copilului cu risc de separare şi altor 

categorii de copii;  

� bugetul local - contribuie, în principal, la înfiinŃarea şi 

dezvoltarea serviciilor sociale;  

� fonduri externe - programe bilaterale, fonduri 

rambursabile şi fonduri nerambursabile, în condiŃiile legii – 

contribuie la înfiinŃarea serviciilor pentru copii şi familie, la 

derularea de campanii de sensibilizare/conştientizare a publicului, 

la realizarea de studii şi cercetări în domeniu, precum şi la 

finanŃarea punctuală a consultanŃei în cazul activităŃilor care 

vizează elaborarea şi aprobarea actelor normative, precum şi a 

programelor (cadru) de formare profesională, a standardelor şi 

metodologiilor; aceste fonduri provin în principal de la organismele 

internaŃionale. În acest sens, vor fi accesate fondurile disponibile în 

cadrul Programului OperaŃional Regional, Axa Prioritară 2 - 

ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale regionale şi locale. 
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� donaŃii, sponsorizări sau alte contribuŃii din partea 

persoanelor fizice ori juridice din Ńară şi din străinătate; 

� alte surse de finanŃare, în conformitate cu legislaŃia în 

vigoare. 

 

X. OPORTUNITĂłI ŞI CONSTRÂNGERI 

 OportunităŃi 

1.  Consiliul Local Sector 2 acordă o importanŃă deosebită 

asistenŃei sociale. 

2.  Sistemul local de asistenŃă socială şi protecŃie a copilului 

a cunoscut un amplu proces de reorganizare şi dezvoltare în 

conformitate cu priorităŃile resimŃite la nivelul comunităŃii. 

3.  Există cadrul legislativ necesar pentru implementarea 

optimă a Strategiei Locale. 

4.  Personalul a acumulat o experienŃă relevantă pentru 

realizarea obiectivelor şi proiectelor propuse prin Strategia Locală. 

5.  ExperienŃa valoroasă acumulată de organizaŃiile 

neguvernamentale în implementarea programelor/proiectelor în 

domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului.  

 

 Constrângeri 

1. Alocarea de fonduri insuficiente pentru activităŃile de 

asistenŃă socială şi protecŃie a copilului. 

2. ExistenŃa unei rigidităŃi în relaŃiile de colaborare dintre 

instituŃiile din comunitate 
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3. FluctuaŃia personalului – generată de slabă motivaŃie 

financiară a personalului de specialitate, cu experienŃă, poate 

determina orientarea acestuia spre sectorul neguvernamental şi 

alte sectoare de activitate. 

 

XI. IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 Implementarea măsurilor şi acŃiunilor stabilite în cadrul 

Strategiei presupune un proces de planificare judicioasă bazată pe 

obiectivele şi nevoile locale dar, mai ales, pe resursele materiale, 

financiare şi umane disponibile. Programele şi măsurile concrete 

ce se înscriu în cadrul larg al strategiei, vizează elaborarea de 

planuri anuale de acŃiune. 

În aceste condiŃii, monitorizarea şi evaluarea măsurilor 

asumate reprezintă o activitate de maximă importanŃă care permite 

analiza impactului politicilor adoptate şi redefinirea priorităŃilor, în 

funcŃie de realităŃile decelate şi evoluŃia nevoilor sociale. 

Implementarea Strategiei locale în domeniul protecŃiei şi 

asistenŃei sociale va fi realizată de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în parteneriat cu 

principalele instituŃii de la nivel central şi din comunitate şi sectorul 

neguvernamental acreditat ca furnizor de servicii sociale. 

 

Monitorizarea se va realiza pe trei niveluri: 

� monitorizarea generală – se va realiza de către Primarul 

Sectorului 2, Consiliul Local Sector 2, Directorul General al 
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DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2; 

� monitorizarea sectorială – se va realiza de către Directorii 

Generali AdjuncŃi, şefii serviciilor de specialitate;  

� monitorizarea pe proiecte de dezvoltare organizaŃională – se 

va realiza de către Directorii Generali AdjuncŃi, şefii serviciilor de 

specialitate şi coordonatorii echipelor de implementare a 

proiectelor. 

 

Monitorizarea va avea un caracter periodic şi obligatoriu şi 

va presupune întocmirea de rapoarte periodice privind gradul de 

îndeplinire a obiectivelor generale şi specifice. 

Rezultatele monitorizării şi evaluării se aduc la cunoştinŃa 

Serviciului Strategii, Programe, Proiecte, în vederea definirii altor 

direcŃii de acŃiune, măsuri sau acŃiuni ce vor face obiectul unei noi 

strategii, spre a fi supusă aprobării Consiliului Local Sector 2. 

Prezenta Strategie locală în domeniul protecŃiei şi 

asistenŃei sociale la nivelul Sectorului 2 poate fi modificată şi 

completată în concordanŃă cu strategiile existente la nivel naŃional 

şi cu modificările legislative ulterioare. 

Strategia locală şi Planul operaŃional – parte integrantă a 

prezentei strategii, vor fi revizuite anual sau ori de câte ori va fi 

necesar, avizate de către Colegiul Director al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 şi ulterior, 

aprobate de către Consiliului Local Sector 2. 



 34

 XII. INSTITUłIILE RESPONSABILE CU IMPLEMENTAREA 

STRATEGIEI 

� Consiliul Local Sector 2  

� Primarul Sectorului 2  

� Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi 

� Comisia pentru ProtecŃia Copilului Sectorul 2 

� DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 – cu rol de a asigura la nivel local, aplicarea politicilor şi 

strategiilor de asistenŃă socială în domeniul protecŃiei copilului, 

familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor 

cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are 

responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale 

specializate, în funcŃie de nevoile sociale identificate, cu scopul 

prioritar de a menŃine funcŃionalitatea socială a persoanei, 

urmărind reinserŃia în mediul propriu de viaŃă, familial şi comunitar. 
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 Planul operaŃional pentru perioada 2007-2013,  

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

 
Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Proiecte Termen Responsabil 

1 ProtecŃia şi 
promovarea 
drepturilor 
copiilor şi 
tinerilor 

1. Extinderea Centrului de Asistare şi 
Găzduire „NeghiniŃă” prin implementarea 
proiectului „Complex de Terapie OcupaŃională” 
 
2. LocuinŃe sociale de tranzit pentru 
cuplurile mamă-copil, care urmează să 
părăsească Centrul maternal „Maria” din 
cadrul Complexului de servicii „Casa din Tei”; 
scopul achiziŃionării acestor locuinŃe îl 
constituie prevenirea abandonului şi a 
instituŃionalizării copilului 
 
3. ÎnfiinŃarea Centrului de respiro „CăsuŃa 
Fluturaşilor”, care să asigure supravegherea 
temporară sau oferirea de rezidenŃă pe 
durată determinată copiilor din comunitatea 
sectorului 2 sau aflaŃi în sistemul de asistenŃă  
maternală a DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

2008 
 
 
 
 
2009 
 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
 

Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Copilului  
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Copilului 
 
 
 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Copilului 
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4. ÎnfiinŃarea Centrului de resurse 
comunitare pentru prevenirea abuzului, 
neglijării şi exploatării copilului, ce vizează 
dezvoltarea de activităŃi de informare, 
educare şi comunicare la nivelul comunităŃii 
sectorului 2, în domeniul prevenirii situaŃiilor 
de abuz, neglijare şi exploatare a copilului  
 
5. Implementarea proiectului „Raze de 
speranŃe” vizând acordarea de rezidenŃă şi 
facilitarea continuării studiilor într-o formă de 
învăŃământ de zi, pentru tinerii care 
beneficiază de protecŃie specială 
6. Reabilitarea şi modernizarea Creşelor 
Sinaia şi Ciobănaşului prin implementarea 
proiectelor „Centru de EducaŃie Timpurie” şi 
respectiv „Complex de servicii pentru copiii 
cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani” 
 
7. Extinderea Adăpostului pentru copiii 
străzii „Dănilă Prepeleac” în vederea 
asigurării protecŃiei şi asistenŃei beneficiarilor 
adăpostului, conform Standardelor Minime 
Obligatorii pentru copiii străzii 
 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 

Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Copilului 
 
 
 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Copilului 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Copilului 
 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Copilului 
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8. ÎnfiinŃarea Centrului de zi pentru copiii şi 
tinerii străzii „Patrocle”, oferirea unei 
alternative de protecŃie a copilului în vederea 
reintegrării familiale sau luării unei măsuri de 
protecŃie corespunzătoare şi a tânărului 
străzii pentru reintegrare socială şi găsirea 
unui loc de muncă 
9. Externalizarea serviciilor către furnizorii 
acreditaŃi 
 
 
 
 
10. Programe de training pentru personalul 
care desfăşoară activităŃi în domeniul 
protecŃiei copilului 

2008 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
Perma-
nent 

Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Copilului 
 
 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Copilului + 
Serviciul Strategii, 
Programe, Proiecte 
 
Serviciul Resurse 
Umane 

2 Promovarea 
integrării 
sociale a 
persoanelor 
cu handicap 

1. Restructurarea Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică prin 
implementarea proiectului „Complex de Servicii 
Sociale pentru Persoane adulte cu dizabilităŃi” 
(ateliere protejate şi locuinŃe protejate) şi prin 
efectuarea de reparaŃii capitale şi 
recompartimentarea corpului B de clădire 
 
 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
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2. Reabilitarea Centrului de Îngrijire şi 
AsistenŃă nr. 2 în vederea creşterii calităŃii 
vieŃii persoanelor adulte cu handicap 
instituŃionalizate 
 
3. Reabilitare şi modernizare Corp A Europa 
- Centru multifuncŃional pentru persoane cu 
sindrom Alzheimer 
 
4. Apartamente sociale pentru tinerii cu 
disabilităŃi din Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică şi din comunitatea 
locală 
 
5. ÎnfiinŃarea unui Centru de Îngrijire şi 
AsistenŃă pentru persoane cu disabilităŃi 
 
 
6. ÎnfiinŃarea unui Centru de zi pentru 
persoane cu handicap în vederea însuşirii 
deprinderilor de autonomie personală de 
către persoanele adulte cu dizabilităŃi, asistate în 
cadrul centrului, pentru a putea duce o viaŃă 
independentă, în concordanŃă cu „Standardele 
minimale de calitate pentru servicii sociale 

2008 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
2009 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
 

Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
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specializate pentru persoanele adulte cu 
handicap – centre de zi” 
 
7. ÎnfiinŃarea unui Centru de Îngrijire şi 
AsistenŃă Temporară pentru Persoane cu 
Handicap de tip “respite” ce vizează oferirea 
de suport pentru asistenŃii personali ai 
persoanelor handicap grav, în vederea 
asigurării unor perioade de relaxare a 
asistenŃilor personali sau a prevenirii unor 
situaŃii de criză, determinate de îmbolnăvirea 
sau decesul asistentului personal sau de alte 
situaŃii speciale 
 
8. Extinderea reŃelei de îngrijitori la domiciliu 
pentru copilul /adultul cu handicap grav 
 
9. Programe de training pentru asistenŃii 
personali ai persoanelor cu handicap grav, şi 
evaluarea acestora conform competenŃelor 
profesionale 
 
10. Programe de training pentru personalul 
care îşi desfăşoară activitate pentru 
persoanele cu handicap 

 
 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perma-
nent 
 
Perma 
nent 
 
 
 
Perma-
nent 
 

 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
 
 
Serviciul Resurse 
Umane 
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11. Externalizarea serviciilor către furnizorii 
acreditaŃi 

2012 Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială + 
Serviciul Strategii, 
Programe, Proiecte 

3 Combaterea 
riscului de 
excluziune 
socială a 
persoanelor 
vârstnice şi 
creşterea 
calităŃii vieŃii 
acestora 

1. ÎnfiinŃarea Centrului de tip rezidenŃial 
pentru persoanele vârstnice „SperanŃa” ce 
vizează crearea unei alternative de locuire, 
temporare sau permanente, inclusiv 
asigurarea supravegherii şi îngrijirii, pentru 
persoanele vârstnice care au locuinŃa şi 
susŃinători legali cu posibilităŃi financiare  
 
2. ÎnfiinŃarea unui Centru de Recuperare 
pentru persoane vârstnice defavorizate ce 
vizează crearea unei alternative de locuire, 
temporară sau permanentă pentru 
persoanele vârstnice din sectorul 2, fără 
locuinŃă sau fără posibilităŃi de îngrijire la 
domiciliu, stadii de boală avansate care 
necesită îngrijire permanentă, singurătate, 
abandon, stare materială precară 
 
3. Extinderea reŃelei de îngrijitori la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perma- 
nent 

Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
 
 
 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
 
 
 
 
 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
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4. Programe de training pentru personalul 
care îşi desfăşoară activitate pentru 
persoanele vârstnice 
 
5. Externalizarea serviciilor către furnizorii 
acreditaŃi 

Perma- 
nent 
 
 
2012 

ProtecŃia Socială 
Serviciul Resurse 
Umane 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială + 
Serviciul Strategii, 
Programe, Proiecte 

4 Reintegrarea 
socială a 
persoanelor 
dependente 
de consumul 
de droguri, 
alcool sau 
alte 
substanŃe 
toxice 

1. Implementarea proiectului „Lupta cu 
moartea albă”, care să ofere servicii de 
recuperare şi reabilitare pentru persoane 
toxico-dependente de pe raza sectorului 2, 
cu vârste între 14-40 ani, dispuse să 
primească asistenŃă de specialitate 
 
2. Realizarea unor campanii de 
conştientizare şi implicare a întregii 
comunităŃi, în special a copiilor şi tinerilor, în 
programe de prevenire a consumului de 
droguri, universale, selective şi indicate, în 
scopul întăririi influenŃei factorilor de 
protecŃie şi al reducerii influenŃelor factorilor 
de risc 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
Periodic 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
 
 
 
 
Directori Generali 
AdjuncŃi 
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3. Programe de training pentru personalul 
care desfăşoară activităŃi în domeniu 

Perma-
nent 

Serviciul Resurse 
Umane 

5 ProtecŃia 
victimelor 
violenŃei în 
familie 

1. ÎnfiinŃarea unui Centru de consiliere şi 
găzduire a victimelor violenŃei în familie 
 
2. Programe de training pentru personalul 
care desfăşoară activităŃi în domeniu 

2011 
 
 
Perma- 
nent 

Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
Serviciul Resurse 
Umane 

6 ProtecŃia 
refugiaŃilor şi 
imigranŃilor 

1. Derularea programelor ce vizează 
garantarea accesului efectiv al refugiaŃilor şi 
imigranŃilor la drepturile fundamentale 
conferite prin lege 
 
2. Încheierea de parteneriate cu furnizorii 
acreditaŃi şi instituŃii publice ce desfăşoară 
activităŃi în domeniu 
 
3. Programe de training pentru personalul 
care desfăşoară activităŃi în domeniu 

Perma 
nent 
 
 
 
Perma- 
nent 
 
 
Perma-
nent 

Directori Generali 
AdjuncŃi 
 
 
 
Serviciul Strategii, 
Programe, Proiecte 
 
 
Serviciul Resurse 
Umane 

7 ProtecŃia 
socială a 
persoanelor 
cu venituri 
reduse 

4. Calificare şi recalificare profesională 
pentru persoanele fără venituri sau cu 
venituri reduse 
 
5. Derularea programelor ce vizează 
garantarea accesului efectiv al persoanelor 
şi familiilor marginalizate social (identificate 

Perma- 
nent 
 
 
Perma- 
nent 
 

Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃie Socială 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
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potrivit reglementărilor legale în vigoare) la 
drepturile fundamentale şi instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a 
marginalizării sociale 
 
6. ÎnfiinŃarea unui Centru de urgenŃă pentru 
persoane adulte şi familii fără adăpost  
 
7. Programe de training pentru personalul 
care îşi desfăşoară activitate pentru 
persoanele cu venituri reduse sau fără 
venituri 

 
 
 
 
 
2008 

 
 
 
 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
Serviciul Resurse 
Umane 

8 ProtecŃia 
populaŃiei 
rrome 

1. Realizarea de campanii de promovare a 
sănătăŃii în comunităŃile de rromi 
 
2. Implementarea proiectului „Centrul de 
informare, consiliere, monitorizare şi 
integrare socială a persoanelor de etnie 
rromă din sectorul 2” 
 
3. Programe de training pentru personalul 
care desfăşoară activităŃi în domeniu 

Periodic 
 
 
2010 
 
 
 
 
Perma- 
nent 

Directori Generali 
AdjuncŃi 
 
Director General 
Adjunct pentru 
ProtecŃia Socială 
 
 
Serviciul Resurse 
Umane 

Planul operaŃional – parte integrantă a prezentei Strategiei, va fi revizuit anual sau ori de câte 
ori va fi necesar, avizat de către Colegiul Director al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Sector 2 şi ulterior, aprobat de către Consiliului Local Sector 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei, a statului de funcŃii  

şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare  

ale PoliŃiei Comunitare Sector 2 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 21.03.2007; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea organigramei, a statului de funcŃii şi a Regulamentului 

de Organizare şi FuncŃionare ale PoliŃiei Comunitare Sector 2, 

propus de către Primarul Sectorului 2 ; 

Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al 

DirecŃiei Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 ; 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul PoliŃiei 

Comunitare Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

coordonarea Consiliului Local Sector 2; 

- Avizul favorabil nr. 1005972/20.02.2007 al AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, cu privire la stabilirea funcŃiilor 

publice; 
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- Raportul de specialitate al Comisiei Juridică, Ordine şi 

Linişte publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 12 alin. (3) şi art. 84^3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 371/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea PoliŃiei Comunitare astfel cum a fost modificată şi 

completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 23/2005; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 2295/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a PoliŃiei 

Comunitare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi 81 alin. (2) lit. e) 

din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată;  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă organigrama, statul de funcŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale PoliŃiei Comunitare 

Sector 2, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3. 

               (2) Anexele nr. 1, 2 şi 3 cuprind un număr de 51 

file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Numărul total de posturi din structura 

organizatorică a PoliŃiei Comunitare Sector 2 este de 783, din care: 

42 funcŃii de conducere (32 operative) şi 741 funcŃii de execuŃie. 

         (2) Numărul funcŃiilor publice din structura 

organizatorică a PoliŃiei Comunitare Sector 2 este de 596, din care: 

39 funcŃii publice de conducere (32 operative) şi 557 funcŃii publice 

de execuŃie. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 poate modifica sau transforma, 

în funcŃie de necesităŃi, funcŃiile cuprinse în statul de funcŃii, fără 

majorarea numărului de posturi prevăzute în organigrama din 

anexa nr. 1. 

 

 Art. 4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 45/2006 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi Directorul Executiv al PoliŃiei Comunitare Sector 2 vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti”. 
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(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 25/21 .03.2007 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2  

nr. 99/09.10.2006 privind aprobarea încheierii  

ConvenŃiei de colaborare între DirecŃia Generală  

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2  

şi DirecŃia Generală de PoliŃie a Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru revocarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 99/09.10.2006 privind 

aprobarea încheierii ConvenŃiei de colaborare între DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 şi 

DirecŃia Generală de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, propus de 

către Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare 

prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în 

coordonarea Consiliului Local Sector 2; 
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        - Raportul de specialitate al Comisiei Juridică, Ordine şi 

Linişte publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 99/09.10.2006 privind 

aprobarea încheierii ConvenŃiei de Colaborare între DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 şi 

DirecŃia Generală de PoliŃie a Municipiului Bucureşti; 

         - Adresa nr. 65845/21.11.2006 a Ministerului AdministraŃiei şi 

Internelor - DirecŃia Generală de PoliŃie a Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

         - Legea nr.272/2004 privind protecŃia drepturilor copilului,cu 

modificările şi completările ulterioare; 

         - Ordinul AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Copilului şi 

AdopŃie nr. 89/27.07.2004 pentru aprobarea Standardelor minime 

obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenŃă pentru 

copilul abuzat, neglijat şi exploatat; 

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

n) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 99/09.10.2006 privind aprobarea încheierii ConvenŃiei de 

colaborare între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
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Copilului Sector 2 şi DirecŃia Generală de PoliŃie a Municipiului 

Bucureşti, se revocă. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti”. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 26/21.03.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism  

pe terenuri situate în sectorul 2 al municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul privind aprobarea unor 

documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în sectorul 2 al 

municipiului Bucureşti, propus de către Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 244/08.03.2007 al DirecŃiei de 

Urbanism şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 , 

- Raportul de specialitate al Comisiei de Urbanism, Lucrari 

Publice şi Amenajarea Teritoriului, 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - H.C.G.M.B. nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti; 
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 - Hotărârea nr. 65/2001 a Consiliului Local Sector 2 de 

constituire a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a acesteia; 

 - DispoziŃia nr. 1129/2001 privind constituirea Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Sectorului 2 

precum şi DispoziŃia nr. 500/2004 privind reactualizarea 

componenŃei nominale a C.T.U.A.T., ambele emise de Primarul 

Sectorului 2; 

 În temeiul: 

- art. 36 alin. (5), lit. c) şi art.45 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 

- art. 32 şi art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin Legea nr. 289/07.07.2006. 

       - art. 2 din Ordinul nr. 22/2007 al Ministrului Transporturilor, 

ConstrucŃiilor şi Turismului privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în 

municipiul Bucureşti; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu 

prevăzute în anexele nr. 1 ÷ 5 ce fac parte integrantă din prezentul 

proiect de hotărâre, cuprinzând în total 56 poziŃii. 
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(2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

urbanism este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

(3) Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă 

regulament de urbanism şi nu dau dreptul la construire. 

 

 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 (1) - Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti”. 

(2) - Anexele nr. 1 - 5 se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 27/21.03.2007 

  

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea HotărâriiConsiliului Local  

Sector 2 nr. 155/21.12.2005 privind înfiinŃarea Comisiei  

de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

155/21.12.2005 privind înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Sector 2, propus de către 

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate şi Nota de Fundamentare  

prezentate de DirecŃia Generala de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în 

coordonarea Consiliului Local Sector 2; 

- Avizul Favorabil cu nr.1515/05.03.2007 emis de 

Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu Handicap; 

- Raportul de specialitate al Comisiei de ProtecŃie Socială, 

Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii 

nr. 114-1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

socială;  

- art. 73 alin.2 si art. 84 alin. 3 din Legea nr. 448/ 2006 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a serviciului 

public de asistenŃă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 13 alin.1 şi 7 din  OrdonanŃa Guvernului nr. 14/2003 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale 

pentru Persoanele cu Handicap, aşa cum a fost modificată prin 

OrdonanŃa Guvernului. nr. 2 / 2004, Legea nr. 144 / 2004 şi 

OrdonanŃa Guvernului nr. 51/ 2005 ; 

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

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

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea denumirii „Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Sector 2” în 

„Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2” . 

 

 



 56

 Art. 2. Se aprobă modificarea componenŃei Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2 prevăzută în 

anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 155/2005, potrivit 

anexei care cuprinde o filă şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. (1) Anexa la prezenta hotărâre, înlocuieşte anexa la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.65/07.07.2006 privind 

modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr. 155/21.12.2005 privind înfiinŃarea Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Sector 2; 

(2) Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/ 

07.07.2006 îşi încetează aplicabilitatea.  

 

 Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 155/21.12.2005 rămân aplicabile. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire 

prevederile prezentului proiect de hotărâre. 
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 Art. 6. Prezenta hotărâre se publică integral în „Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti” 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 28/21.03.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 
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Anexa la H.C.L.S.2 nr. 28/21.03.2007 

 

COMPONENłA 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2 

 

1. Dr. Fifu Loredana Despina ( medic specialist expert )- 

Preşedinte   

2. Dr. Pagu Otilia Mirela – medic specialist medicină de 

familie – membru 

3. Bucătaru Maria Elvira - asistent social – membru 

4. Moisescu Carmen – psiholog - membru 

5. un reprezentant* desemnat de organizaŃiile 

neguvernamentale, care desfăşoară activităŃi de 

protecŃie specială a persoanelor cu handicap este 

angajatul OrganizaŃiei Suedeze pentru Ajutor Umanitar 

Individual IM. 

* reprezentantul desemnat de organizaŃiile neguvernamentale, 

care desfăşoară activităŃi de protecŃie specială a persoanelor cu 

handicap este angajatul OrganizaŃiei Suedeze pentru Ajutor 

Umanitar Individual IM. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

POPA MARIA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului  

„O fereastră spre mâine”  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre „O fereastră spre 

mâine”, propus de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare 

prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat în 

coordonarea Consiliului Local Sector 2,  

         - Raportul de specialitate al Comisiei de ProtecŃie Socială, 

Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii 

nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în :  

         - Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului; 
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          - Hotărârea 1.438/02.09.2004 pentru 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 – ANEXA 1; 

         - OrdonanŃa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

         - Hotărârea Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituŃiilor de asistenŃă socială şi a structurii 

orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcŃionare a instituŃiilor de asistenŃă socială, precum şi a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată de 

Hotărârea Guvernului României nr. 1007/2005; 

         - Hotărârea Guvernului nr. 1434 /2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului; 

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

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

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului „O fereastră 

spre mâine” conform Anexei care cuprinde un număr de 22 file şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti”. 

    (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 29/21.03.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unor terenuri pentru 

construcŃia de locuinŃe proprietate personală, tinerilor domiciliaŃi în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti în conformitate cu prevederile  

Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind atribuirea 

în folosinŃă gratuită a unor terenuri pentru construcŃia de locuinŃe 

proprietate personală, tinerilor domiciliaŃi în Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti în conformitate cu prevederile Legii nr. 

15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, propus de către 

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Comisia de 

inventariere şi identificare a terenurilor constituită prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 1384/2003 

astfel cum a fost modificată prin DispoziŃia nr. 637/2005 

         - Raportul de specialitate al Comisiei de Buget-FinanŃe şi 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 



 63

- Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinŃe proprietate personală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

          - art. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/2003; 

           - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor terenuri situate pe 

raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziŃiilor Legii nr. 15/2003 

cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 2 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti nr. 151/2003 privind aprobarea unor 

criterii suplimentare de atribuire în folosinŃă gratuită a terenurilor 

conform dispoziŃiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti nr. 4/2007 privind aprobarea ordinii de 

prioritate pe anul 2006 a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003 

şi respingerea cererilor ce nu îndeplinesc condiŃiile prevăzute de 

lege cu propunerea motivată de respingere; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) şi art.81 alin. (4) din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicata; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea unor terenuri, în folosinŃă 

gratuită, pe durata existenŃei construcŃiei, în vederea realizării de 

locuinŃe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 

15/2003, în funcŃie de ordinea de prioritate, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/01.02.2007 şi în funcŃie 

de opŃiunea exprimată de solicitanŃii aflaŃi pe lista de priorităŃi.  

            (2) SuprafeŃele de teren atribuite în folosinŃă 

gratuită pentru construcŃia de locuinŃe proprietate personală, 

precum şi beneficiarii acestora sunt menŃionate în anexele nr. 1-2, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              (3) Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 conŃin un număr de 2 

file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art. 2. Predarea – primirea terenului se va face pe bază de 

proces-verbal în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei 

hotărâri de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 3. (1) Beneficiarii terenului destinat construcŃiei unei 

locuinŃe proprietate personală sunt obligaŃi să înceapă construcŃia 

în termen de 1 an de la data atribuirii acestuia şi să o realizeze cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată. 

            (2) Nerespectarea prevederilor de mai sus se 

sancŃionează cu retragerea dreptului de folosinŃă gratuită asupra 

terenului atribuit. 
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            (3) Încetarea dreptului de folosinŃă gratuită se 

constată prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 2. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Comisia de inventariere şi identificare a terenurilor vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. (1) - Prezenta hotărâre se publică în “Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti”. 

                         (2) – Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi 

pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 30/21.03.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Consiliului Local al Sectorului 2 

pe anul 2007 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 2 pe anul 2007, propus de către Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, 

 Analizând: 

• Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 Bucureşti;  

• Raportul de specialitate al comisiei de Buget-FinanŃe şi 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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• Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

27/2007 privind repartizarea la bugetele sectoarelor a unor 

sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

• Adresa Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 78/07.03.2007 cu 

privire la suma alocată Sectorului 2 în cadrul „Programului 

de acŃiuni pe anul 2007 pentru reabilitarea termică a unor 

blocuri de locuinŃe” conform datelor transmise de M.T.C.T.;  

• Adresa Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei nr. 

204/2007 cu privire la sumele alocate Sectorului 2 pentru 

plata sprijinului financiar acordat pentru constituirea 

familiei;  

• Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 

• Legea datoriei publice locale nr. 313/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile 

locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi 

modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind 

aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin.(2) lit. a) şi (b) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat : 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Bugetul general al Consiliului Local al sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2007 se stabileşte, astfel : 

  Venituri totale  776.251 mii lei 

  Cheltuieli totale 776.205 mii lei 

  Excedent    46 mii lei  

                   conform anexei nr 1. 

 

 Art. 2. Bugetul local al Consiliului Local al sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2006 se stabileşte atât la venituri cât 

şi la cheltuieli la suma de 536.946 mii lei, conform anexei nr. 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 536.946 mii 

lei conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfăşurarea pe 

capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, 

articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 

2.1.2 ; 2.1.2.1 ; 2.1.3 ; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.1.1; 

2.1.3.1.1.1a; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.2a; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1-2.1.6.2.2; 

2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5; 2.1.5.1-2.1.5.5; 2.1.6; 2.1.6.1; 

2.1.7;  2.2-2.4   la prezenta hotărâre . 

 

 Art. 4. Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanŃate din 

împrumuturi interne în anul 2007 la suma de 131.100 mii lei, 

conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2 la prezenta 

hotărâre, cu modificarea următoarelor programe : 
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�  Suplimentarea cu 3.749 mii lei – pentru programul 

de extindere reŃele de apă şi canalizare în sectorul 

2, din care : 2.074 mii lei – alimentări cu apă şi 

1.675 mii lei pentru canalizare ; 

 

 Art. 5. Se aprobã rectificarea bugetului din fonduri externe 

nerambursabile (fonduri P.H.A.R.E.), la suma de 398 mii lei,  

conform anexelor nr. 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 

 

 Art. 6. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli rectificat aferent instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii, conform anexelor nr. 5; 5.1 ; 

5.1.1 ; 5.1.1.1 ; 5.1.1.1.1 - 5.1.1.1.3 ; 5.1.1.2 ; 5.1.1.3 ; 5.1.2 ; 5.1.3  

.  

 Art. 7. Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru  

programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti 

finanŃat din fonduri bugetare conform  anexelor nr. 6; 6.1-6.153  la 

prezenta hotărâre . 

 

 Art. 8. Anexele nr. 1; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.2.1 ; 

2.1.3 ; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1a; 

2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.2a; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1-2.1.6.2.2; 2.1.6.3; 

2.1.6.4; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5; 2.1.5.1-2.1.5.5; 2.1.6; 2.1.7;  2.2-2.4 ; 

3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 4; 4.1; 4.1.1; 5;  5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1 ; 

5.1.1.1.1 - 5.1.1.1.3 ; 5.1.1.2 ; 5.1.1.3 ; 5.1.2 ; 5.1.3 ; 6; 6.1; 6.2; 

6.11-6.19; 6.21; 6.22; 6.153  la prezenta hotărâre modifică, în 

ordine, anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.2; 2.1.2; 2.1.2.2; 2.1.6; 
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2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.1a; 2.1.6.1.1.2; 

2.1.6.1.1.2a; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1-2.1.6.2.2; 2.1.6.3; 2.1.6.4;  2.1.8; 

2.1.8.2; 2.1.9 ; 2.1.9.1- 2.1.9.4; 2.1.9.6; 2.1.11; 2.1.12; 2.2; 2.3; 

2.4; 3; 3.1; 3.1.2; 3.1.2.2; 4 ; 4.1; 4.1.2; 5; 5.1; 5.1.1 ; 5.1.1.2 ; 

5.1.1.2.1- 5.1.1.2.3 ; 5.1.1.3 ; 5.1.1.4 ; 5.1.3 ;5.1.5; 7; 7.1; 7.2; 

7.28-7.30; 7.32; 7.47; 7.52; 7.54; 7.55; 7.51; 7.61; 7.132; 7.457 din 

HCLS 2 nr. 89/2006  privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al CLS 2 pe anul 2006 .  

 

 Art. 9. Anexele nr. 2.1.2.1; 2.1.6.1; 3.1.2; 4.1.1.1; 6.3-6.10; 

6.20; 6.23-6.152 la prezenta hotărâre vin în completarea 

prevederilor HCLS 2 nr. 12/2007 privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe anul 2007. . 

 

 Art. 10. Anexele nr. 7.97-7.114 din HCLS2 nr. 12/2007  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe 

anul 2007, îşi încetează aplicabilitatea . 

 

 Art. 11. Articolul 12 alin.(1) din H.C.L.S.2 nr. 12/2007 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Se aprobă contractarea, potrivit legii, a unui împrumut intern 

pe termen lung, cu o maturitate de 20 de ani, în valoare estimativă 

de 300.000 mii lei de către Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, în vederea finanŃării unor obiective de 

investiŃii de interes local: extindere, modernizare şi reabilitare 

infrastructură educaŃională Sector 2; reabilitarea sistemului rutier 
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Sector 2, extinderea reŃelei de apă şi canalizare din Sectorul 2, alte 

obiective de interes public stabilite de Consiliul Local al Sectorului 

2 la propunerea Primarului Sectorului 2 precum şi pentru 

refinanŃarea datoriei publice locale directe .” 

 Celelalte alineate rămân nemodificate . 

 

 Art. 12. Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 

principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin 

prezenta hotărâre pe trimestre şi pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.13.Anexelenr.1;2.1;2.1.1;2.1.1.1;2.1.2;2.1.2.1;2.1.3;2.1.3

.1;2.1.3.1.1;2.1.3.1.2;2.1.3.1.1.1;2.1.3.1.1.1a;2.1.3.1.1.2;2.1.3.1.1.

2a; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1/2.1.6.2.2; 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.4;2.1.4;2.1.4.1; 

2.1.5;2.1.5.1/2.1.5.5;2.1.6;2.1.6.1;2.1.7;2.2/2.4;3;3.1;3.1.1;3.1.1.1;

3.1.2;4;4.1;4.1.1;4.1.1.1;5;5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.1.1;/5.1.1.1.3;5.1.

1.2; 5.1.13;5.1.2;5.1.3;6;6.1/6.153  fac parte integrantã din 

prezenta hotãrâre . 

 

 Art. 14. (1) - Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti”.  

   (2) – Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi 

pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

Nr. 31/21.03.2007 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinŃă gratuită a spaŃiului situat în Str. Mihai 

Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinara, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind atribuirea 

în folosinŃă gratuită a spaŃiului situat în Str. Mihai Eminescu nr. 89, 

Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis”, propus de către 

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate prezentat de către Directorul 

DirecŃiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2; 

- Adresa nr. 182/06.02.2007 a Teatrului Tineretului 

„Metropolis”, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 513/06.02.2007, 

prin care se solicită trecerea în folosinŃă gratuită a spaŃiului în care 

îşi desfăşoară activitatea; 

- Raportul de specialitate al Comisiei de InvaŃământ, 

Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de Tineret şi RelaŃii cu 

Societatea Civilă 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 274/1999 pentru 

trecerea unor instituŃii publice de cultură din subordinea 

Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 527/1992 privind 

reorganizarea unor instituŃii publice subordonate Ministerului 

Culturii; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

255/2006 privind înfiinŃarea Teatrului Tineretului „Metropolis”, prin 

reorganizarea şi restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale 

„Theatrum Mundi”; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită pe 

termen de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii, a spaŃiului situat 

în Bucureşti, strada Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul 

Tineretului „Metropolis”, instituŃie publică de cultură de interes local 

aflată sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

identificat conform anexelor nr. 1, 1.1 şi 1.2 care cuprind 3 file şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. - (1) SpaŃiul se transmite Teatrului Tineretului 

„Metropolis”, urmând a fi utilizat conform obiectului de activitate al 

acestuia. 

                             (2) Schimbarea destinaŃiei spaŃiului atribuit fără 

acordul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, atrage 

de drept revocarea prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Predarea - primirea spaŃiului se va face pe baza de 

protocol de predare - primire, în termen de 30 de zile, încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în calitate 

de predător şi Teatrul Tineretului „Metropolis” în calitate de 

primitor. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Teatrului Tineretului „Metropolis” vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti”. 

           (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

Nr. 32/21.03.2007 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art. 1  

din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 19/01.02.2006  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinara, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 19/01.02.2006, propus de către 

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate prezentat de către DirecŃia 

AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2,  

- Adresa nr. 18/19.01.2007 a Prefectului Municipiului 

Bucureşti, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 274/23.01.2007, 

prin care se solicită prelungirea termenului privind darea în 

folosinŃă gratuită a spaŃiului în care îşi desfăşoară activitatea Şeful 

Oficiului Prefectural Sector 2; 

- Raportul de specialitate al Comisiei Juridică, Ordine şi 

Linişte publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

19/01.02.2006 privind darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu 

pentru InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (4) din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă prelungirea cu un an a termenului 

prevăzut la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

19/01.02.2006 privind darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu 

pentru InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 2. Celelalte dispoziŃii ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 19/01.02.2006 rămân neschimbate. 

 

 Art. 3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
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Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti”. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 33/21.03.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unui teren către Arhiepiscopia Bucureştilor  

în scopul realizării unui lăcaş de cult 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă  ordinară, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea unui teren către Arhiepiscopia Bucureştilor în scopul 

realizării unui lăcaş de cult, propus de către Primarul Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului - Serviciul Cadastru Fond 

Funciar - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2; 

- Raportul de specialitate al Comisiei Juridică, Ordine şi 

Linişte publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale, 

- Acordul dat de Autoritatea de Sănătate Publică a 

Municipiului Bucureşti precum şi de Spitalul Clinic Colentina, în 

vederea edificării unui lăcaş de cult; 
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- Avizul dat de Ministerul SănătăŃii Publice, în vederea 

edificării unui lăcaş de cult; 

            -Adresa Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

1203/89/30.01.2007; 

           - Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor înregistrată la Primăria 

Sectorului 2 sub nr. 39694/10.07.2006 şi la Cabinet Primar sub nr. 

1822/26.07.2006, prin care se solicită atribuirea în folosinŃă 

gratuită unui teren, în vederea edificării unui lăcaş de cult; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 124 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită, pe 

termen de 49 ani, a terenului situat în incinta Spitalului Clinic 

Colentina, din administrarea Spitalului Clinic Colentina către 

Arhiepiscopia Bucureştilor, în scopul realizării unui lăcaş de cult. 

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se identifică conform 

anexelor nr. 1 şi 2 care cuprind un număr de 2 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Schimbarea destinaŃiei terenului atribuit, fără acordul 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, atrage de drept 

revocarea prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Predarea - primirea terenului se face pe baza de 

proces - verbal de predare - primire, încheiat între Spitalului Clinic 

Colentina în calitate de predător şi Arhiepiscopia Bucureştilor în 

calitate de primitor. 

  

 Art. 4. - (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti”. 

           (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 34/21 .03.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară  din data 

de 21 .03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 7/2007 privind aprobarea susŃinerii  

cofinanŃării unui proiect de interes local 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinara, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

7/2007 privind aprobarea susŃinerii cofinanŃării unui proiect de 

interes local, propus de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate prezentat de DirecŃia 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2; 

- Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 1126/16.03.2007 prin care se 

solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2007. 

- Raportul de specialitate al Comisiei de Buget-FinanŃe şi 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 44 şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. I. - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2007 

privind aprobarea susŃinerii cofinanŃării unui proiect de interes local 

se modifică şi se completează după cum urmează: 

                    - Alin. (1) şi (2) ale art. 1 vor avea următorul cuprins: 

                   (2) - ContribuŃia financiară alocată din bugetul 

Consiliului Local Sector 2 în vederea implementării proiectului este 

în sumă de 5.345 Euro. 

                   (3) - Se aprobă susŃinerea financiară a proiectului 

“Accesul la educaŃie al grupurilor dezavantajate” în vederea 

continuării activităŃii şi a costurilor salariale pentru plata 

mediatorului şcolar pentru cel puŃin un an după încetarea finanŃării 

proiectului din fondul Phare/2005/017-553.10.01.02. 

 

 Art. II. - Primarul Sectorului 2, Directorul DirecŃiei 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană şi Directorul 

DirecŃiei Economice vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti”. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 35/21.03.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea unei locuinŃe 

 pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

repartizarea unei locuinŃe pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, propus de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Analizând 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia RelaŃii 

Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sector 2; 

- Raportul de specialitate al Comisiei de ProtecŃie Socială, 

Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii 

nr. 114-1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Cap.7 din Legea nr. 114/1996 privind locuinŃele; 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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- Art. 36 alin. (6) lit .a) pct. 17 din legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată; 

 În temeiul art. 45 alin (1) precum şi al art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală; 

republicată, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se declară locuinŃa din Str.Olari nr. 14, Sector 2, 

având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta 

hotărâre, ca locuinŃă de necesitate. 

 

 Art. 2. Se aprobă repartizarea locuinŃei prevazută la art. 1, 

familiei Pîrîianu Lucian. 

 

 Art. 3. Autoritatea executivă a sectorului 2 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se va publica in Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 36/21.03.2007 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 21.03.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii  

şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare  

al aparatulului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 21.03.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea  

organigramei, statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al aparatulului de specialitate al Primarului Sectorului 

2, propus de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 2 ; 

- Raportul de specialitate al Comisiei Juridice, Ordine şi 

Linişte publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale; 

- Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici 

nr.101.3117/20.03.2007; 

- Avizul Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa 

Persoanelor nr. 1212/20.03.2007; 
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 Având în vedere:  

• Art. 81 alin. (2) lit. „e” din Legea nr.215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată; 

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 122/24.05.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul 

Local Sector 2 a unor atribuŃii privind organigrama, statul de funcŃii 

şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. e) 

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

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2  

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform 

anexelor nr. 1 şi 2.  

(2) Numărul total de posturi din structura 

organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 este 557, din care 2 posturi de demnitate publică, 61 posturi de 

conducere şi 494 posturi de execuŃie. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 

2, conform anexei nr. 3.  

            (2) Anexele nr. 1, 2 şi 3 conŃin 95 de pagini şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 2 poate modifica funcŃiile din 

stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin 

organigramă şi cu respectarea cerinŃelor prevăzute de Statutul 

funcŃionarilor publici.  

          (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea 

posturilor, de funcŃionar public sau personal contractual, se fac cu 

avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. 

 

 Art. 4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 28/30.03.2006 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului 

propriu de specialitate al Consiliului Local Sector 2 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti”. 

         (2) Anexele se comunică instituŃiile interesate şi pot 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

POPA MARIA DRD. TOMA ŞUTRU 

Nr. 37/21.03.2007 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2. 



 92

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 
 
Sumar 
 

HOTĂRÂREA Nr. 28 din 01.03.2007 privind rectificarea bugetului pe anul 

2007……………………………………………………………………………………. 

 

94 

HOTĂRÂREA Nr. 29 din 01.03.2007 privind aprobarea studiului de 

oportunitate în vederea construirii unei pieŃe agroalimentare pe terenul situat 

în strada ROTUNDĂ........................................................................................... 

 

 

97 

HOTĂRÂREA Nr. 30 din 01.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu Piata agroalimentară – ROTUNDA, strada Rotundă, Sector 3…….. 

 

99 

HOTĂRÂREA Nr. 31 din 01.03.2007 privind aprobarea documentaŃiei de 

elaborare a ofertelor, caietul de sarcini şi a contractului cadru pentru 

concesionarea terenului situat în strada Rotundă pentru realizarea 

obiectivului „PiaŃa agroalimentară”, conform anexelor 1-3………………….. 

 

 

 

101 

HOTĂRÂREA Nr. 32 din 01.03.2007 privind primirea în administrarea 

Consiliului Local sector 3 a terenului situat în str. Vâlsăneşti nr. 36 I, sector 

3........................................................................................................................ 

 
 
104 

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 01.03.2007 privind modificarea şi completarea 

H.C.L.S. 3 nr. 17/26.01.2006, referitoare la Statul de Personal, Organigrama, 

Statul de FuncŃii şi R.O.F. - ul DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 

3……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

106 

HOTĂRÂREA Nr. 34 din 30.03.2007 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă................................................................................................................ 

 
108 

HOTĂRÂREA Nr. 35 din 30.03.2007 privind aprobarea Planului de ocupare 

a funcŃiilor publice pentru anul 2007................................................................ 

 

109 

HOTĂRÂREA Nr. 36 din 30.03.2007 privind reprezentarea intereselor 

DirecŃiei de EvidenŃa Persoanelor Sector 3 în faŃa instanŃelor judecătoreşti de 

către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3 Consiliul Local al 

sectorului 3,...................................................................................................... 

 

 

 

111 

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 30.03.2007 privind avizarea Regulamentului pentru 

funcŃionarea Complexului Comercial “Bobocica Nouă”.................................... 

 

113 

HOTĂRÂREA Nr. 38 din 30.03.2007 privind alocarea de fonduri de la 

bugetul local al sectorului 3 în vederea construirii bisericii Parohiei Sfântul 

Ioan Botezătorul – Dristor, sector 3................................................................... 

 

 

115 

HOTĂRÂREA Nr. 39 din 30.03.2007 privind aprobarea costului mediu lunar 

de întreŃinere în Centrul de îngrijire şi asistenŃă pentru persoane vârstnice 

“Casa Max”........................................................................................................ 

 

 

117 

HOTĂRÂREA Nr. 40 din 30.03.2007 privind acordarea unor ajutoare sociale  



 93

veteranilor de război şi văduvelor acestora..................................................... 119 

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 30.03.2007 privind aprobarea metodologiei de 

acordare a unor prestaŃii sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza 

sectorului 3........................................................................................................ 

 

 

121 

HOTĂRÂREA Nr. 42 din 30.03.2007 privind modificarea metodologiei de 

acordare a ajutoarelor de urgenŃă persoanelor şi familiilor în vederea 

prevenirii şi depăşirii unor situaŃii de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependenŃă care pot duce la marginalizare şi excluziune 

socială............................................................................................................. 

 

 

 

 

123 

HOTĂRÂREA Nr. 43 din 30.03.2007 privind aprobarea costului mediu lunar 

de întreŃinere pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecŃie specială 

la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3.......... 

 

 

 

125 

HOTĂRÂREA Nr. 44 din 30.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu Centrul de criză pentru prevenirea şi combaterea violenŃei în 

familie Bulevardul 1Decembrie 1918 nr. 12-14, Sector 

3........................................................................................................................ 

 

 

 

127 

HOTĂRÂREA Nr. 45 din 30.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă pentru Persoane Adulte „Sf. 

Ana”Strada Plt. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3................................................ 

 

 

129 

HOTĂRÂREA Nr. 46 din 30.03.2007 privind acceptarea unor sponsorizări  

pe anul 2007 

 

131 

 



 94

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului pe anul 2007 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi DirecŃiei 

InvestiŃii AchiziŃii, privind rectificarea Bugetului Consiliului Local 

Sector 3 pe anul 2007  

- Avizul comisiei de specialitate ale C.L.S. 3  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit.a) şi art. 81 alin.(2), 

lit. d 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. Bugetul local al Consiliului Local Sector 3 pe anul 

2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 

25/2007, se rectifică prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu 

suma de 20.516,23 mii lei. 
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 Art. 2. Veniturile Bugetului local al Consiliului Local sector 3 

se stabilesc în sumă de 492.361,23 mii lei în structură conform 

anexei nr. 141/01 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local Sector 3 în sumă de 492.361,23 mii lei cu desfăşurarea pe 

capitolele prevăzute, conform anexelor 141/01 şi 141/06, care fac 

parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă cheltuielile de investiŃii, conform listei 

sinteză a cheltuielilor de investiŃii în sumă de 147.123,23 mii lei 

conform anexei nr. 141/07 care face parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii, aprobat prin 

H.C.L.S.3 nr. 25/2007, prin majorare cu suma de 500,00 mii lei 

devenind 20.765 mii lei, conform anexelor nr. 141/02 şi 141/06, 

care fac parte integrantă din prezenta . 

 

 Art. 6. Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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 Art. 7. 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. 28/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea construirii 

unei pieŃe agroalimentare pe terenul situat în strada ROTUNDĂ 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu; 

- Avizele comisiilor de specialitate; 

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

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

modificată şi aprobată; 

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

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

locală, completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă studiul de oportunitate în vederea 

construirii unei pieŃe agroalimentare pe terenul situat în str. 

Rotundă, teren aflat pe domeniul public al Municipiului Bucureşti, 

în administrarea Consiliului Local sector 3, conform Anexei 1, ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. DirecŃia Juridică şi Patrimoniu, DirecŃia Economică, 

DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii şi Arhitectul Şef vor lua măsuri pentru 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 29/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

PiaŃa agroalimentară – ROTUNDĂ, strada Rotundă, Sector 3 

 

 Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar al 

Sectorului 3 Bucureşti şi Raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului propriu al Primăriei Sectorului se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pe raza sectorului 3, 

Bucureşti  

 Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice a Consiliului Local al sectorului 3 ; 

- Comisia Tehnică de amenajarea teritoriului şi de urbanism . 

 łinând seama de prevederile : 

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

republicată cu Legea nr. 50/1991 (r2) privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii din data de 13.10.2004 ; 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

HCGMB nr. 269/21/2000; 

- Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81, lit “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu- PiaŃa 

agroalimentară ROTUNDĂ, P+1E, Strada Rotundă, N.R.F.N., pe 

teren aparŃinând domeniului privat al municipiului Bucureşti, aflat în 

administrarea Primăriei Sector 3, conform anexei, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire . 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaŃiei de urbanism 

este de 2 (doi) ani. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 30/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei de elaborare a ofertelor,  

caietul de sarcini şi a contractului cadru pentru concesionarea 

terenului situat în strada Rotundă pentru realizarea obiectivului 

„PiaŃa agroalimentară”, conform anexelor 1-3 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu, al 

DirecŃiei InvestiŃii, AchiziŃii şi AdministraŃiei PieŃelor sector 3   

- Adresa Biroului Concesionări şi Vânzări Legea 85 (S.A.D.) din 

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

- H.C.G.M.B.- urile nr. 51/2003 precum şi 211/2006; 

- Avizele comisiilor de specialitate; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele locale, H.G. nr 348/2004 privind 

exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele zone 

publice modificată şi completată şi O.U.G. nr 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, aprobată;  
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin 1 şi art. 81 alin. 2 lit. i 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 documentaŃia de elaborare a ofertelor în 

vederea construirii, amenajării, administrării şi exploatării terenului 

situat în str. Rotundă, pentru amenajare, piaŃa agroalimentară 

având caracter de interes public, conform anexei 1, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării 

terenului situat în str Rotundă, conform anexei 2, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă contractul cadru de concesiune pentru 

piaŃa agroalimentară, conform anexei 3, ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte Primarul sectorului 3 – Dl Liviu 

NegoiŃă, DirecŃia Juridică şi Patrimoniu, DirecŃia Economică, 

DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii, AdministraŃia PieŃelor şi Arhitectul Şef, 

primul pentru semnarea contractului de concesiune iar ceilalŃi 

pentru urmărirea executării contractului de concesiune aprobat. 



 103

 Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 31/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind primirea în administrarea Consiliului Local sector 3 

a terenului situat în str. Vâlsăneşti nr. 36 I, sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu; 

- Adresa nr. 61495/2006 a Dl. Ganea Ion prin care se propune 

donarea suprafeŃei de 3.191,13 mp situată în str. Vâlsăneşti nr. 36 

I, sector 3  

- Adresa nr.8598/17.10.2006 a DirecŃiei Juridică şi Patrimoniu; 

- Adresa nr. 18640/24.11.2006 a DirecŃiei EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală din Primăria Municipiului Bucureşti prin se solicită 

aprobarea Consiliului Local sector 3 pentru primirea în 

administrare a terenului situat în str. Vâlsăneşti nr. 36 I, sector 3; 

- Memoriu tehnic; 

- Avizul comisiei de specialitate. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2 şi art. 121, alin. 3 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată.  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă primirea în administrarea Consiliului Local 

sector 3 a terenului, în suprafaŃă de 3.191,13 mp, situat în. str. 

Vâlsăneşti nr. 36 I, sector 3 sub condiŃia adoptării hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti de acceptare a 

donaŃiei. 

 

 Art. 2. Primarul sectorului 3 şi DirecŃia Juridică şi Patrimoniu 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 32/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea 

H.C.L.S. 3 nr. 17/26.01.2006, referitoare la Statul de Personal, 

Organigrama, Statul de FuncŃii şi R.O.F. - ul  

DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 3; 

- Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Impozite Taxe 

Locale Sector 3; 

- H.C.L.S. 3 nr. 17/26.01.2006 ; 

- Legea 188/1999, republicată, privind statutul funcŃionarilor 

publici ; 

- Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

- Avizele comisiilor de specialitate. 

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

215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Statul de Personal, Organigrama, Statul 

de FuncŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale 
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DirecŃiei Impozite şi Taxe Sector 3, conform anexelor 1, 2 , 3 şi 4 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 2. DirecŃia Impozite şi Taxe Sector 3 va lua măsuri 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ; 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data afişării ei la 

sediul Primăriei Sector 3 din str. Parfumului nr. 2-4, sector 3, 

Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 33/01.03.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 În baza prevederilor art. 35 şi art.91, alin. 2, lit. a din Legea 

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

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

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

organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, modificată şi aprobată 

de Legea nr. 673/2002. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic Se alege în funcŃia de preşedinte de şedinŃă 

domnul consilier AVRAM VASILE pe o perioadă de cel mult 3 luni, 

care va conduce şedinŃele consiliului şi va semna hotărârile 

adoptate de acesta. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 34/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice  

pentru anul 2007 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse 

Umane; 

- adresa nr. 688/02.02.2007 către AgenŃia NaŃională a 

FuncŃionarilor Publici; 

- H.C.L.S nr. 1/30.01.2007; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 

republicată privind administraŃia publică 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Primarului, 

conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Serviciile: Organizare Resurse Umane, Financiar vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 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. 35/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind reprezentarea intereselor DirecŃiei de EvidenŃa Persoanelor 

Sector 3 în faŃa instanŃelor judecătoreşti  

de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3  

Consiliul Local al sectorului 3, 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 292/16.03.2007 al DirecŃiei de 

EvidenŃa Persoanelor Sector 3; 

- HCLS 3 nr. 27/2005, privind înfiinŃarea DirecŃiei de EvidenŃa 

Persoanelor Sector 3 ca serviciu public de interes local; 

- Avizul comisiei de specialitate. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi alin. 6 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 împuterniceşte Primarul Sectorului 3, ca prin 

serviciile de specialitate din cadrul instituŃiei, să reprezinte 

interesele DirecŃiei de EvidenŃa Persoanelor Sector 3 în faŃa 

instanŃelor de judecătoreşti şi a altor organe jurisdicŃionale precum 
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şi efectuarea de lucrări de specialitate cu privire la litigiile în care 

DirecŃia de EvidenŃa Persoanelor Sector 3 este parte. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia de EvidenŃa 

Persoanelor Sector 3, vor lua măsurile 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. 36/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea Regulamentului pentru funcŃionarea 

Complexului Comercial “Bobocica Nouă” 

 

 Având în vedere: 

- referatul Secretarului sectorului 3; 

 În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 alin. 2 din H.G. nr. 

348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2) lit. “o” 

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

republicată 

. 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se avizează Regulamentul pentru funcŃionarea 

Complexului Agroalimentar “Bobocica Nouă”, conform anexei ce 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 37/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea de fonduri de la bugetul local al sectorului 3  

în vederea construirii bisericii Parohiei  

Sfântul Ioan Botezătorul – Dristor, sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Serviciului Cultură EducaŃie şi Sport; 

- Adresa Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul – Dristor, înregistrată la 

Primăria Sectorului 3 cu nr. 1418 din 27.02.2007 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor 

religioase recunoscute din România, aprobată şi modificată; 

- Hotărârea Guvernului nr. 140/2002 pentru aprobarea normelor 

Metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 82/2001, 

modificată şi completată; 

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

legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 RON pentru 

completarea fondurilor necesare construirii bisericii parohiei 

Sfântul Ioan Botezătorul din str. Râmnicu Sărat nr. 7, sector 3 
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 Art. 2. DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi 

Serviciul Cultură EducaŃie Sport vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 38/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreŃinere în Centrul  

de îngrijire şi asistenŃă pentru persoane vârstnice “Casa Max” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 24 – 26 din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice; 

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

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) şi 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 costul mediu lunar de întreŃinere pentru 

persoanele vârstnice asistate în Centrul de îngrijire şi asistenŃă 
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pentru persoane vârstnice “Casa Max”. Pentru anul 2007 costul 

mediu lunar de întreŃinere este de 718,91 lei/asistat. 

 

 Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 39/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor ajutoare sociale 

veteranilor de război şi văduvelor acestora 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 3; 

- Hotărârea Guvernului nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei 

naŃionale de dezvoltare a sistemului de asistenŃă socială pentru 

persoanele vârstnice în perioada 2005-2008; 

 În conformitate cu  art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 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 acordarea unor ajutoare sociale 

veteranilor de război şi văduvelor acestora, domiciliaŃi pe raza 

sectorului 3, prevăzuŃi în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă cuantumul şi metodologia de acordare a 

unor ajutoare sociale veteranilor de război şi văduvelor acestora, 

conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 120

 Art. 3. Costurile necesare pentru acordarea acestei prestaŃii 

sunt transferate de Consiliul Local al sectorului 3 în bugetul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 40/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea metodologiei de acordare a unor prestaŃii sociale  

pentru persoanele vârstnice de pe raza sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 17-19 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul 

naŃional de asistenŃă socială; 

- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a 

persoanelor vârstnice; 

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

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 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 metodologia de acordare a unor prestaŃii 

sociale sub forma de „tichete sociale”, persoanelor vârstnice aflate 

în situaŃie de pierdere totală sau parŃială a autonomiei, conform 

Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă 

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 21/24.02. 2005 privind 

aprobarea Proiectului “Complex de servicii comunitare pentru 

persoane vârstnice” derulat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 în colaborare cu AsociaŃia 

“Equilibre”. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 41/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea metodologiei de acordare a ajutoarelor  

de urgenŃă persoanelor şi familiilor în vederea prevenirii şi depăşirii 

unor situaŃii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenŃă  

care pot duce la marginalizare şi excluziune socială 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 112/22.11.2005 privind 

privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de 

urgenŃă persoanelor şi familiilor în vederea prevenirii şi depăşirii 

unor situaŃii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenŃă care pot 

duce la marginalizare şi excluziune socială; 

- prevederile art. 17-19 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul 

naŃional de asistenŃă socială; 

- prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat; 

- prevederile art. 48-56 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3. 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 

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. Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de 

urgenŃă persoanelor şi familiilor în vederea prevenirii şi depăşirii 

unor situaŃii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenŃă care pot 

duce la marginalizare şi excluziune socială, conform Anexei 1 la 

prezenta hotărâre. 

 

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

Hotărârile Consiliului Local Sector 3 nr. 112/22.11.2005 şi 

93/17.08.2006 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 42/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreŃinere pentru copiii 

care beneficiază de o măsură de protecŃie specială la DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile  Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului; 

- prevedereile H.G. NR. 457/2000 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire a nivelului contribuŃiilor comunităŃilor 

locale la finanŃarea activităŃii de protecŃie a copilului aflat în 

dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care 

beneficiază de protecŃie în condiŃiile art. 19 din OrdonanŃa de 

urgenŃă a Guvernului nr. 26/1997, republicată; 

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

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) şi alin. 4 din 

Legea nr. 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. Se aprobă costul mediu lunar de întreŃinere pentru 

copiii care beneficiază de o măsură de protecŃie specială la 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

3. Pentru anul 2007 costul mediu lunar de întreŃinere este de 

1362,06 lei/copil în centrele de plasament şi apartamente sociale, 

1513,81 lei/copil cu măsura specială de protecŃie la asistent 

maternal, 2.159,01 lei/copil în Centrul de recuperare 

neuropsihomotorie şi asistenŃă socială “Crinul Alb” şi în Complexul 

de servicii pentru copii seropozitivi “Casa Soarelui”. 

 

 Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 43/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Centrul de criză pentru prevenirea şi combaterea violenŃei  

în familie Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, Sector 3 

 

 Având în vedere  

-expunerea de motive a domnului Primar al Sectorului 3 Bucureşti 

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu 

al Primăriei Sectorului 3  

-Referatul de specialitate al D.G.A.S.P.C. 

 Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia conservarea şi valorificarea  

monumentelor istorice a Consiliului Local al Sectorului 3; 

- Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi de urbanism; 

łinând seama de prevederile : 

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

republicată cu Legea nr. 50/1991(r2) privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii din data de 13.10.2004; 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

HCGMB nr. 269/21/12/2000; 

- Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001; 

 În temeiul prevederilor art. 46  alin. (2) şi art. 95, lit. „i” din 

Legea nr. 215/2001 a adminstraŃiei publice locale 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Centrul de 

criză pentru prevenirea şi combaterea violenŃei în familie - Bdul 1 

Decembrie 1918 nr. 12-14, Sector 3, pe teren aparŃinând 

domeniului public al municipiului Bucureşti, aflat în administrarea 

Primăriei Sector 3. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaŃiei de urbanism 

este de 2 (doi) ani. 

 

 Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 44/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă pentru Persoane Adulte  

„Sf. Ana” Strada Plt. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3 

 

 Având în vedere  

-expunerea de motive a domnului Primar al Sectorului 3 Bucureşti 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu 

al Primăriei Sectorului 3  

- Referatul de specialitate al D.G.A.S.P.C. 

 Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice a Consiliului Local al Sectorului 3; 

- Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi de urbanism; 

 łinând seama de prevederile : 

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

republicată cu Legea nr. 50/1991(r2) privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii din data de 13.10.2004; 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

HCGMB nr. 269/21/12/2000; 

- Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001; 

 În temeiul prevederilor art. 46 alin. (2) şi art. 95, lit. „i” din 

Legea nr. 215/2001 a adminstraŃiei publice locale 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Centrul de 

Îngrijire şi AsistenŃă pentru Persoane Adulte „Sf. Ana”, Strada Plt. 

Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, pe teren aparŃinând domeniului 

public al municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Primăriei 

Sector 3. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaŃiei de urbanism 

este de 2 (doi) ani. 

 

 Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 45/30.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea unor sponsorizari pe anul 2007 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate privind acceptarea unor contracte de 

sponsorizare pe anul 2007; 

- Adresa Grupului Şcolar de Chimie „Constantin NeniŃescu”; 

- Contractele de sponsorizare nr. 302, 341 şi 486; 

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

121 alin.(3), din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică  

Locală, republicata, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se acceptă sponsorizările primite, conform 

contractelor de sponsorizare menŃionate în raport. 

 

 Art. 2 Suma de 8.400 lei RON va fi cuprinsă în bugetul local 

de venituri şi cheltuieli, la prima rectificare bugetară. 
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 Art. 3 Sumele prevăzute vor fi utilizate conform specificaŃiilor 

sponsorilor, prevăzute în contractele de sponsorizare, anexe la 

prezenta Hotărâre. 

 

Art. 4 Primarul Sectorului 3 , direcŃiile şi serviciile de 

specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 46/.30.03.2007 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 
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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 Bucureşti; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

568/16.03.2007 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4. 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 

7 ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/18 decembrie 

2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n 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 listele beneficiarilor de gratuităŃi pentru 

transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaŃă 

pentru perioada 16 februarie – 16 martie, pentru persoanele cu 

handicap accentuat şi grav persoanele cu handicap vizual precum 
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şi pentru asistenŃii 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 16 februarie – 16 

martie, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 

persoanele cu handicap vizual precum şi pentru asistenŃii personali 

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

4) ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.03.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 21/29.03.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Normelor privind obligaŃiile şi responsabilităŃile 

care revin persoanelor fizice şi juridice  

pentru menŃinerea unui mediu de viaŃă sănătos 

 

 Având în vedere : 

-Expunerea de motive a Viceprimarului sectorului 4; 

-Referatul de specialitate al DirecŃiei de Control nr. 

V/105/16.02.2007 ;  

-Avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 7 ale C.L.S. 4; 

-Art. 18 din O.G. nr. 21/2002 modificată şi completată, privind 

gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale; 

-Art. 49, lit. g din O.U.G. nr. 78/2000 modificată şi completată, 

privind regimul deşeurilor; 

-Art. 27 din Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi 

administrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane; 

-Prevederile O.G. nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002 

modificată şi completată, privind regimul contravenŃiilor; 

 În temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. m, o şi art. 81 alin. 

4 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. Se aprobă “Normele privind obligaŃiile şi 

responsabilităŃile care revin persoanelor fizice şi juridice pentru 

menŃinerea unui mediu de viaŃă sănătos”, prevăzute în Anexa nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 2. La data adoptării acestei hotărâri, se abrogă 

prevederile H.C.L. sector 4 nr. 52/2002. 

 

 Art. 3. Primarul sectorului 4, prin serviciile de specialitate, va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.03.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 22/29.03.2007  
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ANEXA 1 

la HCLS 4 nr. 22/29.03.2007 

 

Norme privind obligaŃiile şi responsabilităŃile care revin persoanelor 

fizice şi juridice pentru menŃinerea unui mediu de viaŃă sănătos 

 

CAPITOLUL I 

Norme privind buna gospodărire, întreŃinere  

şi curăŃenie a sectorului 

 

 Art. 1. Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaŃii: 

a) Să întreŃină în stare corespunzătoare de curăŃenie spaŃiile şi 

amenajările în care îşi desfăşoară activitatea cu orice titlu şi să 

menŃină curăŃenia în interiorul curŃilor pe care le deŃin şi în jurul 

acestora. 

b) Să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor şi 

terenurilor proprietate; 

c) Să păstreze curăŃenia străzilor şi trotuarelor din jurul incintelor, 

precum şi întreŃinerea spaŃiilor verzi: pomii, florile, peluzele a 

plantaŃiilor existente pe aceste artere ; 

d) Să încheie contract şi să achite taxele corespunzătoare la 

societăŃile de salubrizare autorizate, pentru transportul sau 

preluarea deşeurilor şi neutralizarea acestora ; 

e) Să păstreze curăŃenia şi ordinea la locurile stabilite pentru 

depozitarea deşeurilor şi să le doteze cu un număr suficient de 

recipienŃi pentru precolectarea deşeurilor; 
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f) Să nu arunce sau să depoziteze deşeuri pe domeniul public şi 

privat pe raza sectorului 4;  

g) Să nu ardă resturile vegetale şi menajere în curŃi, pe străzi şi în 

containere. 

h) Să nu distrugă deşeurile prin ardere sau îngropare, sau să le 

arunce în canalizare. 

i) Să păstreze în bună stare de folosinŃă şi să nu degradeze 

băncile, coşurile pentru hârtii, indicatoarele, panourile de afişaj, 

cabinele telefonice, mobilierul urban şi alte asemenea dotări de pe 

străzi şi alte locuri publice 

j) Să nu expună afişele sau anunŃurile în alte locuri decât pe 

panourile de afişaj şi să nu rupă afişele expuse legal. 

k) Să cureŃe de zăpadă şi gheaŃă trotuarele şi rigolele din faŃa 

imobilelor pe care le deŃin sau administrează, în maxim 24 h după 

depunere. La imobilele în care la parter funcŃionează societăŃi 

comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligaŃiile 

menŃionate revin acestor unităŃi pe timpul funcŃionării acestora. 

l) Să nu circule şi să nu staŃioneze cu autovehiculele pe trotuare 

împiedicând traficul pietonal şi degradând trotuarul şi să nu 

diminueze lăŃimea trotuarelor sau a părŃii carosabile a străzilor prin 

executarea de rampe de acces în zona rigolei, prin crearea de 

acces la subsoluri şi demisoluri sau prin comerŃ stradal 

neautorizat, fără respectarea legislaŃiei in vigoare. 

m) Să nu reparare, să nu dezmembreze şi să nu spele 

autovehiculele pe spaŃii aparŃinând domeniului public. 
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n) Să nu monteze stâlpişori sau dispozitive antiparcare şi să nu  

execute marcaje pe străzi, trotuare şi în parcuri precum şi să nu  

murdărească străzile prin scurgerea sau pierderea de ulei sau 

combustibil din autovehicule. 

o) Să nu ocupe domeniul public cu diverse obiecte, materiale, 

deşeuri în interes personal. 

p) Să nu deverseze pe domeniul public apele uzate rezultate din 

diverse activităŃi, precum şi apele menajere rezultate din spălarea 

balcoanelor şi teraselor. 

r) Să colecteze selectiv deşeurile în vederea predării lor la 

societăŃile de salubritate, cu care au contract, iar pe cele 

recuperabile să le colecteze separat; 

 Art. 2. În vederea conservării parcurilor şi zonelor verzi se 

interzice: 

a) Însuşirea de arbori doborâŃi de fenomene naturale sau de 

arbori, puieŃi ori lăstari care au fost tăiaŃi sau scoşi din rădăcini, 

fără drept, de către alte persoane. 

b) Distrugerea prin orice mijloace a zonelor verzi, florilor, pomilor, 

arborilor arbuştilor, puieŃi. 

c) Accesul, staŃionarea şi circulaŃia autovehiculelor pe zone verzi 

prevăzute în planurile urbanistice. 

d) Călcarea peste peluze, rabate, platbande, ronduri de flori, 

garduri vii, plantaŃii de arbuşti, existente sau în curs de amenajare, 

precum şi utilizarea spaŃiilor verzi amenajate drept loc de joacă, 

pentru antrenamente sportive, inclusiv aprinderea şi întreŃinerea 

focurilor pe zonele verzi. 
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e) Fixarea pe arbori a anunŃurilor de orice fel şi montarea pe arbori 

a dispozitivelor improvizate pentru uscat rufe. 

 Art. 3. AsociaŃiile de proprietari / locatari, deŃinătorii de 

apartamente şi imobile au următoarele obligaŃii 

a) Să asigure condiŃii de igienă prin operaŃii de curăŃenie, 

dezinsecŃie şi deratizare a apartamentelor, a imobilelor, anexelor 

gospodăreşti şi dependinŃelor comune 

b) Să execute în condiŃiile prevăzute de lege lucrări de întreŃinere, 

repararea locuinŃelor, anexelor gospodăreşti şi remedierea 

defecŃiunilor la instalaŃiile de apă, de încălzire, la coloanele de 

scurgere şi la canale. 

c) Să asigure potrivit legii înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor 

degradate să menŃină starea de curăŃenie a faŃadelor imobilelor. 

d) Să desfiinŃeze împrejmuirile improvizate din vecinătatea 

blocurilor de locuinŃe şi să refacă spaŃiile verzi afectate. 

e) DeŃinerea şi creşterea a mai mult de două animale sau păsări în 

apartament precum şi cresterea animalelelor şi păsărilor în 

dependinŃe comune se va putea face numai cu aprobarea 

asociaŃiei de proprietari / locatari sau a celorlalŃi locatari din imobil, 

acolo unde nu există asociaŃii de proprietari / locatari. Animalele de 

apartament vor fi vaccinate şi vor avea atestată starea de sănătate 

în carnete de sănătate eliberate de unităŃile sanitar veterinare. 

f) Să nu deŃină şi să crească animale şi păsări pe domeniul public 

în adăposturi improvizate sau liber. 

g) Să crească animale şi păsări de orice fel numai în locuri 

amenajate în acest scop, igienice şi dezinfectate cu respectarea 

normelor de curăŃenie. 
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h) Să nu depoziteze şi să nu elimine deşeurile provenite de la 

animale şi păsări şi să nu producă disconfort vecinilor prin 

respectarea normelor de protecŃie a mediului. Să evacueze prin 

grija proprie dejecŃiile produse de animale de companie, atunci 

când se află pe domeniul public; 

i) să încheie contracte cu societăŃi de salubritate autorizate în 

acest sens şi să achite taxele corespunzătoare pentru ridicarea şi 

transportul gunoiului menajer şi a celor din materiale de construcŃii. 

 Art. 4. AgenŃii economici care desfăşoară activităŃi 

comerciale şi de prestări servicii, indiferent de forma de organizare 

şi personalul angajat sunt obligaŃi: 

a) Să nu depoziteze pe trotuare sau pe partea carosabilă mărfuri, 

ambalaje, materiale de orice fel, precum şi alte obiecte care 

dăunează aspectului estetic şi urbanistic general sau care 

împiedică desfăşurarea în condiŃii normale a traficului . 

b) Să întreŃină în stare de curăŃenie, utilajele, mobilierul comercial 

şi reclamele publicitare 

c) Să nu expună mărfuri în afara spaŃiului comercial autorizat pe 

terenuri proprietate privată care au deschidere spre drumuri 

publice 

d)  Să nu depoziteze temporar deşeurile rezultate din activităŃile pe 

care le desfăşoară, pe domeniul public, în vederea ridicării 

acestora de către agenŃii de salubrizare 

e) Să amplaseze la fiecare intrare cale de acces câte un coş de 

dimensiuni reduse pentru ambalaje şi Ńigări. 

f) Să nu menŃină firme sau reclame deteriorate inestetice, 

incomplete pe faŃadele sau acoperişurile imobilelor, în vitrinele 

magazinelor sau amplasate pe străzi. 
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CAPITOLUL II 

Norme privind respectarea condiŃiilor de salubrizare  

pe raza sectorului 

 

 Art. 5. ObligaŃiile prestatorului serviciilor de salubrizare 

a) Lucrătorii societăŃilor de salubrizare autorizate vor ridica 

recipienŃii de colectare a gunoiului de la locul de depozitare stabilit, 

dar nu mai departe de 10 metri, le vor manipula cu grijă pentru a 

nu le degrada, păstrând curăŃenia străzii, iar după golire le vor 

depune la locul lor curăŃând amplasamentul, depozitarea pe străzi 

fiind interzisă. 

b) Este interzisă strângerea reziduurilor stradale şi depozitarea 

acestora chiar şi temporar pe stradă, trotuare sau locuri virane, 

precum şi aruncarea acestora în canalizarea stradală. 

c) Vehiculele utilizate pentru transportarea deşeurilor trebuie să fie 

acoperite şi etanşe pentru a evita pierderea, împrăştierea  

deşeurilor pe timpul transportului. 

d) Să respecte condiŃiile impuse privind colectarea selectivă a 

deşeurilor şi transportul acestora. 

Art.6.Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de 

construcŃii, de reparaŃii şi demolări de clădiri, instalaŃii tehnico–

sanitare sau întreŃinerea acestora, au următoarele obligaŃii: 

a) Să deŃină contract de ridicare a deşeurilor din construcŃii cu 

societăŃi de salubrizare autorizate şi să prezinte la efectuarea 

controlului dovada achitării acestor servicii. 
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b) Să împrejmuiască incintele în care desfăşoară activitatea şi să 

ia măsuri de întreŃinere corespunzătoare a împrejmuirilor, în 

conformitate cu proiectul de organizare de şantier autorizat 

c) Să degajeze trotuarele şi carosabilul de pământ şi materiale la 

sfârşitul zilei de lucru astfel încât circulaŃia rutieră şi pietonală să 

nu fie obstrucŃionată în nici un fel. 

d) Să depoziteze în ordine toate materialele aprovizionate, inclusiv 

cele rezultate din demolare sau săpături în interiorul incintelor 

aprobate. 

e) Să asigure curăŃenia, încărcarea şi etanşarea vehiculelor la 

ieşirea din zona construibilă, din staŃiile de betoane sau alte 

asemenea locuri pentru a nu murdări căile publice prin 

împrăştierea încărcăturii (praf, noroi, sau alte reziduuri) care se 

află pe vehicule.  

f) Să menŃină ordinea şi curăŃenia pe căile publice din zona de 

construcŃii, inclusiv a părŃilor din calea publică care sunt cuprinse 

în incinta acesteia. 

g) Să amenajeze rampa de spălare a mijloacelor de transport la 

ieşirea din şantier pentru a evita murdărirea drumurilor publice. 

h) Să evite producerea şi răspândirea prafului, prin stropirea cu 

apă a părŃilor din clădire în curs de demolare şi a molozului 

încărcat în vehicule. 
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CAPITOLUL III 

Norme privind curăŃenia şi igiena pieŃelor şi târgurilor 

 

 Art. 7. Proprietarii şi administratorii pieŃelor şi târgurilor au 

următoarele obligaŃii 

a) să amenajeze şi să întreŃină în condiŃii de ordine şi curăŃenie 

incintele pieŃelor, târgurilor şi pe o distanŃă de 10 m în jurul 

acestora; 

b) să adopte periodic măsuri de igienizare a pieŃelor şi târgurilor 

prin operaŃii de dezinsecŃie şi deratizare  

c) să amenajeze un loc special de depozitare a recipienŃilor pentru 

precolectarea deşeurilor, şi să-l menŃină într-o stare 

corespunzătoare de curăŃenie 

d) să se doteze cu un număr suficient de recipienŃi standardizaŃi 

pentru precolectarea deşeurilor 

e) ritmul de ridicare al deşeurilor să se execute zilnic. 

 Art. 8. Pentru asigurarea ordinii şi curăŃeniei în incinta 

pieŃelor şi târgurilor, persoanele fizice şi juridice au următoarele 

obligaŃii: 

a) să asigure curăŃenia la locul de vânzare pe tot timpul 

desfăşurării activităŃii 

b) să depoziteze deşeurile rezultate în recipienŃii de precolectare 

din spaŃiile special amenajate din incinta pieŃei 

c) Să nu pună în vânzare produse murdare, alterate sau 

degradate, iar sortarea acestora să nu se realizeze în incinta pieŃei 
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CAPITOLUL IV 

Norme privind întreŃinerea şi asigurarea  

viabilităŃii drumurilor publice 

 

 Art. 9. Regiile autonome, societăŃile comerciale şi alte unităŃi 

care execută lucrări edilitar – gospodăreşti au următoarele 

obligaŃii: 

a) Să aducă trotuarele şi carosabilul la starea iniŃială la finalizarea 

lucrărilor edilitare. 

b) Să repare şi să întreŃină îmbrăcămintea carosabilului şi a 

trotuarelor pe traseele reŃelelor tehnico-edilitare, asigurând 

permanent condiŃii pentru siguranŃa şi fluenŃa circulaŃiei a 

vehiculelor şi pietonilor. 

c) Să semnalizeze corespunzător punctele de lucru ce afectează 

trotuarele şi partea carosabilă a străzilor pentru a evita la 

producerea de accidente de circulaŃie. 

 Art. 10. Regiile autonome, societăŃile comerciale şi alte 

unităŃi care execută reŃele de instalaŃii subterane vor fixa şi vor 

menŃine la cota nivelului părŃilor carosabile şi a trotuarului piese 

vizibile: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze şi altele. 

Se va menŃine în bună stare sistemul rutier pe traseul acestor 

instalaŃii. 

 Art. 11. SocietăŃile comerciale care administrează spaŃii 

de parcare cu pază şi plată sunt obligate să asigure în 

permanenŃă curăŃenia acestora, precum şi repararea lor, 

precum şi depozitarea lor; 
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 Art. 12. SocietăŃile comerciale şi alte unităŃi care au în 

exploatare staŃii de alimentare cu carburanŃi şi lubrifianŃi amplasate 

pe domeniul public sunt obligate să întreŃină şi să repare pavajele 

şi spaŃiile verzi aferente staŃiilor. 

 

CAPITOLUL V 

Constatarea şi sancŃionarea contravenŃiilor 

 

 Art. 13. Nerespectarea prezentelor „Norme” constituie 

contravenŃie care se sancŃionează după cum urmează :  

a) încălcarea prevederilor art. 1 lit. c, k, l ,o, art. 2 lit. d, e art. 3, 

lit. a, g, h, se sancŃionează cu amendă de la 200-1000 lei 

b) încălcarea prevederilor art. 1 lit. a, b, i, j, m, n, p, r art. 2 lit. a, 

c, art. 3 lit. b, c, e,i art. 4 lit. a- f , art.8 lit. a, b, c, se sancŃionează 

cu amendă de la 500-1.500 lei 

c) încălcarea prevederilor art. 1 lit. d, e, f, g, h, i ,art. 2 lit. b,  

art. 3 lit. d, f, se sancŃionează cu amendă de la 500-2.500 lei 

d) încălcarea prevederilor art. 5 lit. a-d, art. 6 lit. a-h , art. 7 lit. 

a-e, art. 9 lit a-c, art. 10, art. 11, art.12, se sancŃionează cu 

amendă de la 1000-2500 lei. 

 Art. 14. Constatarea şi sancŃionarea contravenŃiilor prin 

hotărâre se face de către salariaŃii Primăriei împuterniciŃi de 

Primarul Sectorului 4, de către angajaŃii PoliŃiei Comunitare sector 

4 şi ai PoliŃiei Române. 
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 Art. 15. Prevederile art. 13 referitoare la contravenŃii se 

completează cu dispoziŃiile O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenŃiilor aprobată cu modificări şi completări prin Lg. 

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contravenientul poate achita , în termen de cel mult 48 de ore de 

la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data 

comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Gheorghe SAVULESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind arborarea drapelului Consiliului Europei în locurile  

în care se arborează drapelul României 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a domnului consilier 

Gheorghe Săvulescu; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 

VIII/26/262/20.03.2007, întocmit de DirecŃia Administrativă; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 3 şi 7 

ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând seama de prevederile H.G. nr. 1157/2001 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare privind arborarea drapelului 

României, intonarea imnului naŃional şi folosirea sigiliului cu stema; 

 În temeiul prevederilor 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. Se aprobă arborarea drapelului Consiliului Europei, în 

locurile publice în care se arborează drapelul României de pe 

teritoriul sectorului 4, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Suma necesară derulării acestui proiect, va fi alocată 

cu ocazia rectificării de buget. 

 

 Art. 3. Primarul, Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia 

Administrativă vor aduce 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 29.03.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 23/29.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru tinerii  

care părăsesc apartamentele de tip familial şi centrele rezidenŃiale 

din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 4 şi locuiesc cu chirie 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a viceprimarului Radu 

Silaghi,  

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. D.E. 

74/15.03.2007 al Directorului Executiv al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local nr. 1, 4 şi 7; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 29, lit. a din Legea nr. 448/2006, 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

şi ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

 În baza prevederilor art. 45, alin 1 coroborat cu art. 81, alin. 2, 

lit. n 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 acordarea unui sprijin financiar tinerilor 

care părăsesc apartamentele de tip familial sau centrele 

rezidenŃiale în vederea închirierii unei locuinŃe. 

 

 Art. 2. Acesta va reprezenta 50% din cuantumul chiriei 

contractate, dar nu mai mult de 150 de Euro lunar. 

 

 Art. 3. Durata acordării acestui ajutor se stabileste pe o 

perioadă de maximum 12 luni de plată efectivă. 

 

 Art. 4. De prevederile prezentei beneficiază şi tinerii care au 

părăsit apartamentele de tip familial sau centrele rezidenŃiale pe 

parcursul anului 2007. 

 

 Art. 5. Se aprobă metodologia de acordare a sprijinului 

financiar conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre va produce efecte numai după 

alocarea de fonduri cu această destinaŃie prin rectificarea bugetară 

a bugetului D.G.A.S.P.C. sector 4. 
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 Art. 7. D.G.A.S.P.C. Sector 4 va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor.   

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.03.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 24/29.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCLS 4 nr. 32/14.10.2004, privind numirea 

unor consilieri locali în consiliile de administraŃie la unităŃile  

de învăŃământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a domnului consilier 

Iulian Stocheciu; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 

102/15.03.2007, întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 3 şi 7 

ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând seama de HCLS 4 nr. 32/2004, privind numirea unor 

consilieri locali în consiliile de administraŃie la unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4 

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

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. (1) Cu data prezentei se aprobă ca domnul consilier 

Iulian Stocheciu să facă parte din Consiliile de AdministraŃie ale 
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unităŃilor de învăŃământ Şcoala nr. 165, GrădiniŃa nr. 28 şi 

GrădiniŃa nr. 243. 

   (2) Cu aceeaşi dată domnul consilier Iulian Stocheciu 

nu va mai face parte din Consiliile de AdministraŃie ale Şcolii nr. 

190 şi GrădiniŃei nr. 261.   

 

 Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 

nr. 32/14.10.2004 se va modifica astfel: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităŃii 

Adresa Nume 
reprezentant 

Consiliu Local 
35 Şcoala  

nr. 165 
Str. Slătioara  
nr. 8 

Marinescu Paul 
Popescu Daniel 
Stocheciu Iulian 

37 Şcoala  
nr. 190 
Şcoala de  
Sud 

Str. NiŃu Vasile  
nr. 16 

Delegeanu Dan 

45 GrădiniŃa  
nr. 28 
Narcisa 

Şos. Giurgiului  
nr. 247 
 

Ionescu Sorin  
Stocheciu Iulian 

63 GrădiniŃa  
nr. 243 

Str. Almaşul Mic  
nr. 1 

Huidu Florin 
Soanca  
Gheorghe  
Stocheciu Iulian 

64 GrădiniŃa  
nr. 261 
Micul PrinŃ 

Str. Împăratul Traian 
nr. 46 

Huidu Florin 

 

Art. 3. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, reprezentantul 

numit şi Serviciul Electoral, Monitorizare Acte Administrative vor 
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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 29.03.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 25/29.03.2007
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 
Sumar…………………………………………………………………… 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
 
Sumar 
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167 
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170 

HOTĂRÂREA Nr. 49 din 01.03.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiŃii:Reabilitare sistem rutier Str. 
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Calboreanu George”........................................................................................ 
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Calnic”............................................................................................................... 
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ChibzuinŃei”....................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr. 57 din 01.03.2007 privind aprobarea documentaŃiei 
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197 
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 159

Dimitrie Brândză”.............................................................................................. 200 

HOTĂRÂREA Nr. 59 din 01.03.2007 privind aprobarea documentaŃiei 
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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. Acvariului” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Acvariului” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 47/01.03.2007 
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ANEXĂ 

     la H.C.L.S. 6 nr. 47/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

 ,,REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ACVARIULUI”  

 

1.  Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 

din care: 

915.216 lei  

 

Lucrări de construcŃii montaj                                        823.030 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

915.216 lei. 

823.030 lei 

3.CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Total lungime carosabil 247 ml 

Total lăŃime carosabil 6.8 ml 

Total lăŃime trotuare 1.5 ml 

SuprafaŃa carosabil 1680 mp 

SuprafaŃa trotuare  820 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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 Baia de Arieş” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Baia de 
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Arieş” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 48/01.03.2007 
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ANEXĂ  

                                  la H.C.L.S. 6 nr. 48/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

"Reabilitare sistem rutier" 

Aleea BAIA DE ARIEŞ 

 

1.  Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 441,348.31 lei 

- din care C+M 421,020.81 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

441,348.31 lei. 

421,020.81 lei 

3.CapacităŃi  

clasa tehnică IV 

lungime stradă 190.00 ml 

lăŃime stradă 5.00 ml 

lăŃime trotuare 0.80 ml 

suprafaŃa totală carosabil 950 mp 

suprafaŃa trotuare  304 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Butiri Florin” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Butiri Florin” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 49/01.03.2007 

 



 175

ANEXĂ  

                                  la H.C.L.S. 6 nr. 49/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

"Reabilitare sistem rutier" 

Str. Butiri Florin 

 

1.  Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 88,669.06 lei 

- din care C+M  85,701.56 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

88,669.06 lei. 

85,701.56 lei 

3.CapacităŃi  

clasa tehnică IV 

lungime stradă 55.00 ml 

lăŃime stradă 6.00 ml 

lăŃime trotuare 0.50 ml 

suprafaŃa totală carosabil 330 mp 

suprafaŃa trotuare  55 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Calboreanu George” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Calboreanu 
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George” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 50/01.03.2007 
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ANEXĂ  

                                  la H.C.L.S. 6 nr. 50/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

"Reabilitare sistem rutier" 

Str. Calboreanu Gheorghe 

 

1.  Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 969,727.73 lei 

- din care C+M  884,544.54 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

969,727.73 lei. 

884,544.54 lei 

3.CapacităŃi  

clasa tehnică IV 

lungime stradă 235.00 ml 

lăŃime stradă 7.00 ml 

lăŃime trotuare 1.20 ml 

suprafaŃa totală carosabil 2,030 mp 

suprafaŃa trotuare  235 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Calnic” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Calnic” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 51/01.03.2007 
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                                                                       ANEXĂ 

                                                         la H.C.L.S. 6 nr. 51/01.03.2007  

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CALNIC”   

 

1.  Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 688.084 lei 

- din care:   

Lucrări de construcŃii montaj 610.182 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

688.084 lei. 

610.182 lei 

3.CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Total lungime carosabil 207 ml 

Total lăŃime carosabil 6 ml 

Total lăŃime trotuare 1.4 ml 

SuprafaŃa carosabil 1242 mp 

SuprafaŃa trotuare  580 mp 

4.Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 



 182

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. Caravanei” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Intr. Caravanei” 



 183

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 52/ 01.03.2007 
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ANEXĂ  

                                  la H.C.L.S. 6 nr. 52/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

"Reabilitare sistem rutier" 

Intr.Caravanei 

 

1.  Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 73,190.42 lei 

- din care C+M 61,088.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

73,190.42 lei. 

61,088.00 lei 

3.CapacităŃi  

clasa tehnică III 

lungime stradă 190.00 ml 

lăŃime stradă 7.00 ml 

lăŃime trotuare 1.00 ml 

suprafaŃa totală carosabil 950 mp 

suprafaŃa trotuare  304 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. Cătlăbuga” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Intr. Cătlăbuga” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 53/01.03.2007 
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                                                                                        ANEXĂ  

                                                      la H.C.L.S. 6 nr. 53/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER INTRAREA CĂTLĂBUGA,, 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 288.860 lei 

- din care:   

Lucrări de construcŃii montaj 257.648 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

288.860 lei. 

257.648 lei 

3.CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Total lungime carosabil 140 ml 

Total lăŃime carosabil 3.0 ml 

Total lăŃime trotuare 0.5 ml 

SuprafaŃa carosabil 420 mp 

SuprafaŃa trotuare  140 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. Cernişoara” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Intr. Cernişoara” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6, nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 54/01.03.2007 
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ANEXĂ 

     la H.C.L.S. 6 nr. 54/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

 ,,REABILITARE SISTEM RUTIER INTR. CERNIŞOARA ,, 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 575.168 lei 

- din care:   

Lucrări de construcŃii montaj 402.618 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

575.168 lei. 

402.618 lei 

3.CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Total lungime carosabil 130 ml 

Total lăŃime carosabil 7 ml 

Total lăŃime trotuare 0.8 ml 

SuprafaŃa carosabil 910 mp 

SuprafaŃa trotuare  208 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. ChibzuinŃei” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. ChibzuinŃei” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 55/01.03.2007 
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Anexa la H.C.L.S. 6 nr. 55/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

 ,,REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CHIBZUINłEI” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 575.168 lei 

- din care:   

Lucrări de construcŃii montaj 402.618 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

575.168 lei. 

402.618 lei 

3.CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Total lungime carosabil 114 ml 

Total lăŃime carosabil 5 ml 

Total lăŃime trotuare 2 ml 

SuprafaŃa trotuare carosabil 584 mp 

SuprafaŃa totală trotuare  228 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. Chitila Triaj” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Intr. Chitila Triaj” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 56/01.03.2007 
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                   ANEXĂ  

                                  la H.C.L.S. 6 nr. 56/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

"Reabilitare sistem rutier" 

Intr.Chitila Triaj 

 

1.  Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 142,884.78 lei 

- din care C+M 135,958.85 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

142,884.78 lei. 

135,958.85 lei 

3.CapacităŃi  

clasa tehnică IV 

lungime stradă 45.00 ml 

lăŃime stradă 7.00 ml 

lăŃime trotuare 0.70 ml 

suprafaŃa totală carosabil 540 mp 

suprafaŃa trotuare  77 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. DâmboviŃei” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Intr. DâmboviŃei” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 57/01.03.2007 
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                                                              ANEXĂ 
      la H.C.L.S. 6 nr. 57/01.03.2007 

 
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 
INTR. DÂMBOVIłEI“ 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 401.146,22 lei 

- din care:  

Lucrări de construcŃii montaj 360.589,58 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

401.146,22 lei. 

360.589,58 lei 

3. CapacităŃi  

Total lungime drum reabilitat 241 ml 

Categorie drum III  

SuprafaŃă totală 2183 mp 

SuprafaŃă carosabil 1701 mp 

SuprafaŃă trotuar 482 mp 

LăŃime carosabil 6,0 – 7,0 ml 

LăŃime trotuar  1,0 ml 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Cornel Pieptea 
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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. Dimitrie Brândză” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Dimitrie 
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Brândză” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6, nr. 40/2007. 

 

Art. 3. Secretarul 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 58/01.03.2007 
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ANEXĂ 

     la H.C.L.S. 6 nr. 58/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

,, REABILITARE SISTEM RUTIER 

STR. DIMITRIE BRÂNDZĂ “ 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

1.409.575,52 lei 

- din care:  

Lucrări de construcŃii montaj 1.261.625,00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

1.409.575,52 lei. 

1.261.625,00 lei 

3. CapacităŃi  

Total lungime drum reabilitat 330 ml 

Categorie drum III  

SuprafaŃă totală 5600 mp 

SuprafaŃă carosabil 2739 mp 

SuprafaŃă trotuar 2861 mp 

LăŃime carosabil 8,3 ml 

LăŃime trotuar  2,6 ml 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Drumul Carului” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Drumul Carului” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6, nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 59/01.03.2007 
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                                                      ANEXĂ 

     la H.C.L.S. 6 nr. 59/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER DRUMUL CARULUI” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

830.000 lei 

- din care:  

Lucrări de construcŃii montaj 581.000 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

830.000 lei. 

581.000 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Total lungime carosabil 312 ml 

Total lăŃime carosabil 7.0 ml 

Total lăŃime trotuare 0.7 ml 

SuprafaŃă carosabil 2184 mp 

SuprafaŃă trotuare  437 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Drumul Osiei” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Drumul Osiei” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 60/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 60/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI   

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

DRUMUL OSIEI” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

2.733.330 lei 

- din care:  

Lucrări de construcŃii montaj 1.913.331 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

2.733.330 lei. 

1.913.330 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Total lungime carosabil 792 ml 

Total lăŃime carosabil 7.00-8.5 ml 

Total lăŃime trotuare 0.7 ml 

SuprafaŃă carosabil 6336 mp 

SuprafaŃă trotuare  1109 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Zona de separare a sensurilor  

de circulaŃie la Fântâna Crângaşi” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Zona de 
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separare a sensurilor de circulaŃie la Fântâna Crângaşi” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 61/01.03.2007 
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                                                 ANEXĂ 

      la H.C.L.S. 6 nr. 61/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

AI PROIECTULUI  ,,ZONA DE SEPARARE A 

SENSURILOR DE CIRCULAłIE –LA FÂNTÂNA – CRÂNGAŞI” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

1.265.667 lei 

- din care:  

Lucrări de construcŃii montaj 885.967 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

1.265.667 lei. 

885.967lei 

3. CapacităŃi  

Total suprafaŃă carosabil 2700 m 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. Feteni” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Intr. Feteni” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 62/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 62/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

“Reabilitare sistem rutier” 

Intr. Feteni 

 

1.  Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

211,621.00 lei 

- din care C+M 175,361.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

211,621.00 lei. 

175,361.00 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 137.00 ml 

LăŃime stradă 10.00 ml 

LăŃime trotuare 1.50 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 964 mp 

SuprafaŃă trotuare  416 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. FierbinŃi” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Intr. FierbinŃi” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 63/01.03.2007 
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Anexa la H.C.L.S. 6  

nr. 63/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER INTR. FIERBINłI”  

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

464.100 lei 

- din care:  

Lucrări de construcŃii montaj 324.870 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

464.100 lei. 

324.870 lei 

3. CapacităŃi  

Total lungime drum reabilitat 112 m 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 

 



 218

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Str. Ing. Giulini” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. ing. Giulini”, 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 64/01.03.2007 
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Anexa la H.C.L.S. 6  

nr. 64/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

,,Reabilitare sistem rutier Str.ing.GIULINI 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

205,631.26 lei 

- din care C+M 188,407.26 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

205,631.26 lei. 

188,407.26 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 130.00 ml 

LăŃime stradă 7.00 ml 

LăŃime trotuare 1.50 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 651 mp 

SuprafaŃă trotuare  186 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Golcea Vasile” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Golcea 
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Vasile” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 65/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 65/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

,, REABILITARE SISTEM RUTIER 

STR. GOLCEA VASILE” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

168.418,67 lei 

- din care:  

Lucrări de construcŃii montaj 151.621,08 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

168.418,67 lei. 

151.621,08 lei 

3. CapacităŃi  

Total lungime drum reabilitat 112 ml 

Categorie drum III  

SuprafaŃă totală 916 mp 

SuprafaŃă carosabil 560 mp 

SuprafaŃă trotuar  356 mp 

LăŃime carosabil 5,0 ml 

LăŃime trotuar 1,5 ml 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea
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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. Govodarva” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Govodarva”, 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 66/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 66/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

"Reabilitare sistem rutier 

Str. Govodarva” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

792,898.80 lei 

- din care C+M 720,159.69 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

792,898.80 lei. 

720,159.69 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 210.00ml 

LăŃime stradă 6.50 ml 

LăŃime trotuare 0.90-2.20 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1,550 mp 

SuprafaŃă trotuare  720 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. Guliver” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Intr. Guliver”, şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 67/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 67/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

"Reabilitare sistem rutier 

Str. Guliver” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

502,122.72 lei 

- din care C+M 453,702.14 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1           

INV 

C+M 

502,122.72 lei. 

453,702.14 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 175.00ml 

LăŃime stradă 6.00 ml 

LăŃime trotuare 1.00 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1,050 mp 

SuprafaŃă trotuare  350 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Ierbii” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Ierbii” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 68/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 68/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

"Reabilitare sistem rutier 

Str. IERBII” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

504,013.62 lei 

- din care C+M 482,950.62 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C + M), din care :  

-  anul 1          504,013.62 lei/ 

482,950.62 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 130.00ml 

LăŃime stradă 7.00 ml 

LăŃime trotuare 1.50 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 910 mp 

SuprafaŃă trotuare  390 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. InspiraŃiei” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. InspiraŃiei”, şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 69/01.03.2007 

 



 235

ANEXĂ 

      la H.C.L.S. 6 nr. 69/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

,, REABILITARE SISTEM RUTIER 

STR. INSPIRAłIEI” 
 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

132 266.05 lei 

- din care  

lucrări de construcŃii montaj 

 

113 053.71 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1                Inv./C + M 132 266.05 lei 

113 053.71 lei 

3. CapacităŃi  

● lotal lungime drum reabilitat 90 ml 

● lotal drum III  

SuprafaŃă totală 683 mp 

SuprafaŃă carosabil 450 mp 

SuprafaŃă trotuar 233 mp 

LăŃime carosabil 5,0 ml 

LăŃime trotuar 1,0 ml 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. Drumul Belşugului” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Intr. Drumul 
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Belşugului” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 70/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 70/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 

Intr. Drumul Belşugului 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

290,829.00 lei 

- din care C+M 248,189.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C + M), din care :  

-  anul 1          290,829.00 lei / 

248,189.00 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 115.00ml 

LăŃime stradă 5.50 ml 

LăŃime trotuare 1.00 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1,300 mp 

SuprafaŃă trotuare  701 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Marinescu Constantin” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Marinescu 
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Constantin” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 71/ 01.03.2007 
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ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 71/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 

Str. MARINESCU C-TIN 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

1.761.516,76 lei 

- din care C+M 1.625.335,51 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1          1.761.516,76 lei / 

1.625.335,51 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 360.00ml 

LăŃime stradă 7.5 ml 

LăŃime trotuare 0.60-4.00 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 3,720 mp 

SuprafaŃă trotuare  1,485 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Cornel Pieptea 
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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. Mateescu Nicolae” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Mateescu 
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Nicolae” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 72/ 01.03.2007 
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ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 72/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 

Str. MATEESCU NICOLAE 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

246,090.44 lei 

- din care C+M 212,524.45 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1          246,090.44 lei / 

212,524.45 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 75.00ml 

LăŃime stradă 7.00 ml 

LăŃime trotuare 1.50-2.00 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 540 mp 

SuprafaŃă trotuare  240 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. MioriŃa” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. MioriŃa” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 73/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 73/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

STRADA MIORIłA” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

575.168 lei 

- din care C+M 402.618 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1                             INV 

C+M 

575.168 lei 

402.618 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 130ml 

LăŃime stradă 5.0 ml 

LăŃime trotuare 0.7 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 650 mp 

SuprafaŃă trotuare  182 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Mohor Vasile” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Mohor 
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Vasile” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 74/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 74/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Str. MOHOR VASILE 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

698,740.86 lei 

- din care C+M 647,142.41 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 698,740.86 lei/ 

647,142.41 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 295.00ml 

LăŃime stradă 5.50 ml 

LăŃime trotuare 0.80-1.00 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 2,008 mp 

SuprafaŃă trotuare  270 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea



 251

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Str. MurguŃa” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. MurguŃa” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 75/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 75/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Str. MurguŃa 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

1,528,528.35 lei 

- din care C+M 1,419,620.64 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 1,528,528.35 lei/ 

1,419,620.64 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 400.00 ml 

LăŃime stradă 4.50 ml 

LăŃime trotuare 0.80 -6.00 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1,810 mp 

SuprafaŃă trotuare  3,480 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea
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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. Ion Nonna Otescu” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Ion Nonna 
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Otescu” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 76/01.03.2007 
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                ANEXĂ 

   la H.C.L.S. 6 nr. 76/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

,, REABILITARE SISTEM RUTIER 

STR. ION NONNA OTESCU“ 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

1.171.550,51 lei 

- din care  

lucrări de construcŃii montaj 

1.031.302,74 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1                Inv./C + M 1.171.550,51 lei 

1.031.302,74 lei 

3. CapacităŃi  

● lotal lungime drum reabilitat 325 ml 

● lotal drum III  

SuprafaŃă totală 3900 mp 

SuprafaŃă carosabil 2275 mp 

SuprafaŃă trotuar 1625 mp 

LăŃime carosabil 7,0 ml 

LăŃime trotuar 2,5 ml 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. Oboiului” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2007; 

 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,republicată; 

 

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 Intr. Oboiului” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 77/01.03.2007 
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                                    ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 77/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

INTRAREA OBOIULUI” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

215.517,02 lei 

- din care  

lucrări de construcŃii montaj 

188.704,02 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1                Inv./C + M 215.517,02 lei 

188.704,02 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 49 ml 

LăŃime stradă 6 ml 

LăŃime trotuare 2.00 -2.50 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 294 mp 

SuprafaŃă trotuare  112,5 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Partiturii” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Partiturii” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 78/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 78/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Str. PARTITURII 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

1,097,840.00 lei 

- din care C+M 966,614.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 1,097,840.00 lei/ 

966,614.00 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 575.00 ml 

LăŃime stradă 3.5 – 6.3 ml 

LăŃime trotuare 0.6 -1.5 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 3,150 mp 

SuprafaŃă trotuare  1,150 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea
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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. PerformanŃei” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. PerformanŃei” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 79/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 79/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

str. PERFORMANłEI” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

1.174.406 lei 

- din care C+M 1.035.177 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 1.174.406 lei/ 

1.035.177 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 534.00 ml 

LăŃime stradă 3.5 – 6.1 ml 

LăŃime trotuare 0.7 -1.7 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 2,910 mp 

SuprafaŃă trotuare  1,068 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea
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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 Râmnicel” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Râmnicel” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 80/01.03.2007 
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ANEXĂ 

          la H.C.L.S. 6 nr. 80/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Aleea RÂMNICEL 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

438,293.00 lei 

- din care C+M 379,561.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 438,293. lei/ 

379,561. lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 130.00 ml 

LăŃime stradă 6.50 ml 

LăŃime trotuare 1.50 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 850 mp 

SuprafaŃă trotuare  650 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea
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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 Romancierilor” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 
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Romancierilor” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi 

în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 81/01.03.2007 
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ANEXĂ 

        la H.C.L.S. 6 nr. 81/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Aleea Romancierilor 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

751,928.00 lei 

- din care C+M 657,381.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 751,928.00. lei/ 

657,381.00 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 300.00 ml 

LăŃime stradă 3.5 – 6.0 ml 

LăŃime trotuare 1.00 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1,900 mp 

SuprafaŃă trotuare  700 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Rostogolea Gheorghe” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Rostogolea 
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Gheorghe” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 82/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 82/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 ,,REABILITARE SISTEM RUTIER  

SRADA ROSTOGOLEA GHEORGHE”   

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

595.215 lei 

- din care  

lucrări de construcŃii montaj 

527.156 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1                  Inv. 

C+M 

595.215 lei 

527.156 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 207 ml 

LăŃime stradă 6.0 ml 

LăŃime trotuare 0.7 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1230 mp 

SuprafaŃă trotuare  287 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. SăbiuŃei” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. SăbiuŃei” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 83/01.03.2007 
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ANEXĂ 

        la H.C.L.S. 6 nr. 83/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 ,,REABILITARE SISTEM RUTIER  

Strada SăbiuŃei 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

684,094.00 lei 

- din care C+M 599,089.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 684,084. lei/ 

599,089.lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 188.00 ml 

LăŃime stradă 5.8 – 6.3 ml 

LăŃime trotuare 1.0 – 1.9 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1,150 mp 

SuprafaŃă trotuare  564 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Schitu Goleşti” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Schitu 
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Goleşti” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 84/01.03.2007 
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ANEXĂ 

    la H.C.L.S. 6 nr. 84/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

,,REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA  

SCHITU GOLEŞTI” 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

722.872 lei 

- din care  

lucrări de construcŃii montaj 

648.914 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1                  Inv. 

C+M 

722.872 lei 

648.914 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 270 ml 

LăŃime stradă 5.5 ml 

LăŃime trotuare 0.7 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1485 mp 

SuprafaŃă trotuare  378 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Cioran Gabriel” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Cioran 
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Gabriel” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

Art. 3. Secretarul 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 85/01.03.2007 
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                                                                                   ANEXA NR. 1  

la H.C.L.S. 6 nr. 85/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

,,REABILITARE SISTEM RUTIER  

STRADA CIORAN GABRIEL”  

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

186.283 lei 

- din care  

lucrări de construcŃii montaj 

155.103 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1                  Inv. 

C+M 

186.283 lei 

155.103 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 104 ml 

LăŃime stradă 1.90 ml 

LăŃime trotuare 6.5 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 693 mp 

SuprafaŃă trotuare  654 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 2 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Drumul Belşugului” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Drumul 
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Belşugului” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 86/01.03.2007 
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ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 86/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

DRUMUL BELŞUGULUI 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

793.334 lei 

- din care  

lucrări de construcŃii montaj 

555.334 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1                  Inv. 

C+M 

793.334lei 

555.334 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 242 ml 

LăŃime stradă 5.0 ml 

LăŃime trotuare 0.5 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1210 mp 

SuprafaŃă trotuare  242 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Stupca” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Stupca” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 87/01.03.2007 
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ANEXĂ  

                                                     la H.C.L.S. 6 nr. 87/01.03.2007 

  

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

STRADA STUPCA 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

1.309.407,91 lei 

- din care  

lucrări de construcŃii montaj 

1.187.041,94 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

-  anul 1                  Inv. 

C+M 

1.309.407,91 lei 

1.187.041,94 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 330 ml 

LăŃime stradă 7.7 ml 

LăŃime trotuare 1.7 – 3.00 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 2546 mp 

SuprafaŃă trotuare  886 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Cornel Pieptea 
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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 Timişul de Jos” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Timişul de 
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Jos” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 88/01.03.2007 
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ANEXĂ  

                                     la H.C.L.S. 6 nr. 88/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Aleea TIMIŞUL DE JOS 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

489,873.00 lei 

- din care C+M 424,833.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 489,873. lei/ 

424,833.lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 200.00 ml 

LăŃime stradă 3.5 – 6.0 ml 

LăŃime trotuare 1.00 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 860 mp 

SuprafaŃă trotuare  160 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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 Timişul de Sus” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Timişul de 
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Sus” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 89/01.03.2007 
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ANEXĂ  

                                    la H.C.L.S. 6 nr. 89/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Aleea TIMIŞUL DE SUS 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

199,346.00 lei 

- din care C+M 168,626.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 199,346. lei/ 

168,626.lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 225.00 ml 

LăŃime stradă 3.60 ml 

LăŃime trotuare 0.75 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1,228 mp 

SuprafaŃă trotuare  297 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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 Valea Boteni” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Valea 
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Boteni” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 90/01.03.2007 
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ANEXĂ  

                                    la H.C.L.S. 6 nr. 90/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

aleea Valea Boteni 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

537,973.00 lei 

- din care C+M 446,103.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 537,973. lei/ 

446,103.lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 313.00 ml 

LăŃime stradă 3.90 ml 

LăŃime trotuare 1.05 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 2,758 mp 

SuprafaŃă trotuare  498 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea
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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 Valea Bujorului” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Valea 
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Bujorului” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din Împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 91/01.03.2007 
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ANEXĂ  

                                                       la H.C.L.S. 6 nr. 91/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Aleea Valea Bujorului 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

306,871.00 lei 

- din care C+M 259,911.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 306,871.00 lei/ 

259,911.00 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 313.00 ml 

LăŃime stradă 4.40 ml 

LăŃime trotuare 1.20 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1,540 mp 

SuprafaŃă trotuare  411 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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 Cerbului” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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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Cerbului” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 92/01.03.2007 
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ANEXĂ  

                                           la H.C.L.S. 6 nr. 92/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Strada Valea Cerbului 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

193,024.00 lei 

- din care C+M 127,924.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 193,024.00 lei/ 

127,924.00 lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 83.00 ml 

LăŃime stradă 5.10 ml 

LăŃime trotuare 1.50 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 751 mp 

SuprafaŃă trotuare  215 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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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. Vidra” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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. Vidra” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 93/01.03.2007 
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ANEXĂ  

                                        la H.C.L.S. 6 nr. 93/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Str. Vidra 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

156,100.00 lei 

- din care C+M 129,380.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 156,100 lei/ 

129,380.lei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică III 

Lungime stradă 81.00 ml 

LăŃime stradă 6.60 ml 

LăŃime trotuare 1.90 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 747 mp 

SuprafaŃă trotuare  240 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier Intr. Vijeliei” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

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 Intr. Vijeliei” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul 

de investiŃii, prevăzut la art. 1, se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 94/25.01.2006 
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ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 94/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

Intr. VIJELIEI 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

738.675,66 lei 

- din care C+M 636,773.05 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 738.675,66 lei/ 

636,773.05 ei 

3. CapacităŃi  

Clasa tehnică IV 

Lungime stradă 296.00 ml 

LăŃime stradă 3.00 – 4.00ml 

LăŃime trotuare 1.50 ml 

SuprafaŃă totală carosabil 1,120 mp 

SuprafaŃă trotuare  880 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Extindere reŃea de alimentare cu apă Str.Valea Doftanei tr. II 

(Apeduct – Str. Valea Largă)” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii  “Extindere reŃea de alimentare cu apă 

Str.Valea Doftanei tr. II (Apeduct – Valea Largă)” şi indicatorii 
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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, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 95/01.03.2007 
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ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 95/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Extindere retea de canalizare" 

str. Valea Doftanei Tr. II -(Apeduct-str. Valea Largă) 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

374,676.00 lei 

- din care C+M 298,988.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 374,676 lei/ 

298,988.ei 

3. CapacităŃi  

- alimentare cu apă 500.00 ml 

- diametru conductă PEID 125 ml 

4. Durata de realizare a investiŃiei 2 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii: 

“Extindere reŃea de canalizare Str. Valea Doftanei tr. II  

(Apeduct – Str. Valea Largă)” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2007; 

 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, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii  “Extindere reŃea de canalizare Str. Valea 

Doftanei tr. II (Apeduct – Valea Largă)” şi indicatorii tehnico-
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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, conform listelor de 

investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 40/2007. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 96/01.03.2007 
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ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 96/01.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Extindere retea de canalizare" 

str. Valea Doftanei Tr. II - (Apeduct-str. Valea Largă) 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

742,386.00 lei 

- din care C+M 640,964.00 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

(Inv./C +  M), din care :  

-  anul 1 742,386 lei/ 

640,964.ei 

3. CapacităŃi  

- alimentare cu apă 500.00 ml 

- diametru conductă PEID 125 ml 

4. Durata de realizare a investiŃiei 2 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Str. Roşia Montană Nr. 42 “,Sector 6,  

pentru construire sală de sport, pe un teren în suprafaŃă  

de 4375 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti  

administrat de Primăria Sector 6 

 

  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. Roşia Montană  

Nr. 42”, sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 7291/1/13; 25/01/2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. ST 173/19.02.2007. 

 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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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 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. Roşia 

Montană Nr. 42”, Sectorul 6, pentru construire sală de sport, pe un 

teren în suprafaŃă de 4375 m.p., domeniul public al Municipiului 

Bucureşti administrat de Primăria Sector 6.  

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 97/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Drum Săbăreni Nr. 21“, Sector 6, pentru construire sală  

de sport pe un teren în suprafaŃă de 6241 m.p., 

domeniul public al Municipiului Bucureşti  

administrat de Primăria Sector 6 

 

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. 

21”, Sector 6; 

    Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 7289/1/12; 25/01/2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T.171/19.02.2007; 

   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; 
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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. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de 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 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. 21”, Sectorul 6, pentru construire sală de sport, pe un 

teren în suprafaŃă de 6241 m.p., domeniul public al Municipiului 

Bucureşti administrat de Primăria Sector 6.  

 

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 discutie, devin 

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 98/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “ “Prelungirea Ghencea Nr. 94 -100 “, Sector 6, 

pentru construire ansamblu rezidenŃial, pe un teren  

în suprafaŃă de 9784,48 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: “Prelungirea Ghencea 

Nr. 94-100”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 2904/1/26 ; 25.01.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T 321/28.02.2007 ; 

 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; 
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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. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competente pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de 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) 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. 94-100 ”, Sectorul 6, pentru construire 

ansamblu rezidenŃial, pe un teren în suprafaŃă de 9784,48 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice.  

 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 99/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Prelungirea Ghencea Nr. 264E“, 

Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren  

în suprafaŃă de 453,341 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. 264E”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 48289/6/30; 12/06/2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6 nr. S.T. 166/19.02.2007: 

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; 
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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. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de 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 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. 264E”, Sectorul 6, pentru construire 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 453,341 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 100/01.03.2007                                                 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Drum Valea Doftanei Nr. 115”, Sector 6,  

pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 481,99 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 Doftanei 

Nr. 115”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 1840/1/7; 25/01/2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr.S.T. 167/19.02.2007; 

 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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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 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 Doftanei Nr. 115”, Sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe 

un teren în suprafaŃă de 481,99 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 101/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

 – “Str. Cheile Orzei Nr. 35 “, Sector 6,  

pentru construire locuinŃe colective, 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. Cheile Orzei Nr. 

35 ”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 653/11/23; 11/12/2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 172/19.02.2007; 

  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; 
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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. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de 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 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. Cheile 

Orzei Nr. 35”, Sectorul 6, pentru construire locuinŃe colective, pe 

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

fizice.  

 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 102/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

-“Str. Ranetti Gheorghe Nr. 55 “, Sector 6, 

pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 255 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. Ranetti Gheorghe 

Nr. 55”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 6010/1/19 ;25/01/2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. 174/19.02.2007. 

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.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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 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. Ranetti 

Gheorghe Nr. 55”, Sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 255 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 103/01.03.2007     
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

-“Str. Cătinei Nr. 2 “, Sector 6, pentru extindere locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 290,21 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei tehnice de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Cătinei Nr. 2 ”, 

Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 6291/1/21; 25.01.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 179/19.02.2007; 

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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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) 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. Cătinei 

Nr. 2”, Sectorul 6, pentru extindere locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 290,21 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 104/01.03.2007    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Str. Budieni Nr. 20 “, Sector 6, 

pentru extindere locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 280 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. Budieni Nr. 20 ”, 

Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 6514/1/17; 25.01.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 177/19.02.2007; 

   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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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) 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. 

Budieni Nr. 20”, Sectorul 6, pentru extindere locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 280 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 105/01.03.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Drum Valea Doftanei Nr. 17-27”, Sector 6, 

pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă  

de 1267,68 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 Doftanei 

Nr. 17-27”, sector 6; 

  Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 211/11/35 ;11/12/2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T. 178/19.02.2007 

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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti 
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- 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 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 Doftanei Nr. 17-27”, Sectorul 6, pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 1267,68 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 106/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Drum Valea Danului Nr. 29-31 “, Sector 6, 

pentru construire locuinŃe colective, pe un teren 

în suprafaŃă de 2093,5 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 Danului 

Nr. 29-31 ”, Sector 6; 

  Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 1724/1/8; 25.01.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 176/19.02.2007. 

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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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) 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 Danului Nr. 29-31”, Sectorul 6, pentru construire locuinŃe 

colective, pe un teren în suprafaŃă de 2093,5 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 107/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Drum la Roşu Nr. 41 “, Sector 6, 

pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 719 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 la Roşu Nr. 41 , 

Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 450/11/33 ;11/12/2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 169/19.02.2007 

   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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti 
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- 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) 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 la 

Roşu Nr. 41”, Sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 719 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 108/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Str. Petre Astafei Nr. 4 “, Sector 6, 

pentru extindere locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 141 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. Petre Astafei Nr. 

4”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 

6 nr. 4522/11/2 ;11/12/2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. 170/19.02.2007. 

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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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 - 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) 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. Petre 

Astafei Nr. 4”, Sectorul 6, pentru extindere locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 141 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 109/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

-“B-dul Iuliu Maniu Nr. 406“, Sector 6, pentru construire  

service auto, pe un teren în suprafaŃă de 650,5 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: “Bdul Iuliu Maniu Nr. 

406”, Sector 6; 

  Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 54186/9/44 ;25.09.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 175/19.02.2007; 

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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competenŃe pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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) 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 -“Bdul Iuliu 

Maniu Nr. 406”, Sectorul 6, pentru construire service auto, pe un 

teren în suprafaŃă de 650,5 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 110/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Str. Marcu Ion Nr. 6 “, Sector 6, pentru construire service auto, 

pe un teren în suprafaŃă de 1269,57 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. Marcu Ion Nr. 6 ”, 

Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 7201/1/1/24; 25.01.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. ST. 322/28.02.2007; 

 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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea  unor competente pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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) 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. Marcu 

Ion Nr. 6”, Sectorul 6, pentru construire service auto, pe un teren în 

suprafaŃă de 1269,57 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 111/01.03.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Str. Televiziunii Nr. 9 B “, Sector 6, 

pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 300 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6  şi raportul de specialitate al DirecŃiei tehnice de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Televiziunii Nr. 9 

B”, sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 4406/11/12; 11.12.2006 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T. 325/28.02.2007 ; 

 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.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competente pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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) 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. 

Televiziunii Nr.9 B ”, Sectorul 6, pentru construire locuinŃă , pe un 

teren în suprafaŃă de 300 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice.  

 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 112/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Str. Răsăritului Nr. 58 A “, Sector 6, 

pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 228 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. Răsăritului Nr. 58 

A”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 5865/1/20 ; 25.01.2007 şi raportul Comisiei nr.2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6 nr. S.T 323/28.02.2007 ; 

 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. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea  unor competente pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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) 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. 

Răsăritului Nr. 58 A”, Sectorul 6, pentru construire locuinŃă , pe un 

teren în suprafaŃă de 228 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 113/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

– “Drum Ciorogârla nr. 113-115“, Sector 6, 

pentru parcelare şi construire locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă  

de 11501,33 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 Ciorogârla nr. 

113-115”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a sectorului 6 

nr. 52022/1/5; 25.01.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. S.T 326/28.02.2007 ; 

 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.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

22/12.01.2007, privind stabilirea unor competente pentru avizarea 

şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism în municipiul Bucureşti; 
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- 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) 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. 113-115”, Sectorul 6, pentru parcelare şi construire 

locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 11501,33 m.p., 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr: 114/01.03.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă  

 

 În temeiul art. 35 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic: Se alege dl consilier Diaconu Mihai Bogdan în 

funcŃia de preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, până la 

data de 30.06.2007.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 115/1.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea programului privind Ocuparea Temporară  

a ForŃei de Muncă 

 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al AgenŃiei 

Locale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Sector 6 şi Expunerea 

de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de Specialitate al Consiliului Local 

Sector 6; 

 Potrivit prevederilor art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă; 

 În temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. ”n” 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 aprobă programul privind Ocuparea ForŃei de 

Muncă pentru anul 2007 pentru un număr de 50 de persoane, 

conform Anexei nr. 1 la prezenta. 
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 Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să avizeze 

societăŃile comerciale şi instituŃiile publice care să organizeze 

servicii de tipul celor ce urmează să primească subvenŃii, conform 

Programului de Ocupare Temporară a ForŃei de Muncă. 

 

 Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să 

repartizeze locurile de muncă subvenŃionate pe angajatori. 

 

 Art. 4.Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să comunice 

AgenŃiei Locale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, repartizarea pe 

angajator a numărului de locuri de muncă subvenŃionat, conform 

Programului privind Ocuparea Temporară a ForŃei de Muncă. 

 

 Art. 5. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6 

împreună cu DirecŃiile de specialitate implicate vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃei. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr.: 116/01.03.2007 
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                                                                                 ANEXA NR. 1  

la H.C.L.S. 6 nr. 116/01.03.2007 

 

Programul de Ocupare a ForŃei de Muncă  

pentru anul 2007 

 

 

Nr. 

crt. 

Tip de măsură Număr locuri de 

muncă ocupate  

 

X 

Încadrarea prin ocuparea 

temporară a forŃei de muncă în 

lucrări publice de interes comunitar  

 

50 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local  

de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 

           

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Serviciului Public 

Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6;  

Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de prevederile O.U.G. nr. 84/2001 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice comunitare locale de 

evidenŃă a persoanelor aprobată şi modificată prin Legea nr. 

372/2002 şi H.G. nr. 2104/2004 privind aprobarea normelor 

metodologice de dimensionare a numărului de funcŃii din aparatul 

serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor, 

constituirea patrimoniului a managementului resurselor umane, 

financiare şi materiale modificată prin H.G. nr. 108/2005 şi Ordinul 

Ministerului AdmnistraŃiei şi Internelor nr. 1260/2006 pentru 

aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcŃionarea 

ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de 

evidenŃă a persoanelor în conformitate cu Legea nr. 251/2006 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcŃionarilor publici, OrdonanŃa nr. 6/2007 privind 
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reglementarea drepturilor salariale şi altor drepturi ale 

funcŃionarilor publici pentru anul 2007, OrdonanŃa nr. 10/2007 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 

personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 aprobat 

prin Legea nr. 323/2006 privind stabilirea salariului de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. “e” 

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 aprobă Organigrama şi Ştatul de FuncŃii ale 

Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 6 cu modificările propuse prin suplimentarea cu 6 posturi şi 

înfiinŃarea compartimentului juridic în cadrul Serviciului Resurse 

Umane, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte din prezenta.  

 

Art. 2. Directorul General al Serviciului Public Comunitar 

Local de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 este mandatat să facă 

treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau 

schimbări de posturi între compartimente, ori de câte ori nevoile 

instituŃiei o cer, cu respectarea numărului de posturi aprobat, 

conform prevederilor legale.  
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Art. 3. În termen de 60 zile de la preluarea activităŃilor de 

eliberare paşapoarte simple, permise conducere auto, certificate 

de înmatriculare auto şi a plăcilor de înmatriculare auto şi 

înfiinŃarea echipei volante mobile, se va supune spre aprobare 

noul Regulament al Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă 

a Persoanelor Sector 6. 

 

Art. 4. Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 6, compartimentele şi instituŃiile implicate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, corespunzător competenŃelor. 

                     
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 117/01.03.2007 



 364

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR                       ANEXA NR. 2 

LOCAL DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR                                           la H.C.L.S. 6 nr. 117/01.03.2007 

SECTOR 6 

 

STAT DE FUNCłII 

AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR SECTOR 6 

 

I. FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE OCUPATE 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea funcŃiei Studii Clasa Grad Treapta Nr. 
posturi 

Salariu 
de 

bază Conducere ExecuŃie 

1 Director General Consilier S I S 1 1 1.301 

2 Director General 

adjunct 

Consilier S I S 1 1 1.301 

3 Şef serviciu Consilier S I S 1 2 1.301 

4 Şef serviciu Consilier S I S 3 1 999 
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5 Şef serviciu Consilier S I P 1 1 890 

6 Şef birou Consilier S I P 1 5 890 

 TOTAL FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE OCUPATE  = 11   

 TOTAL FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE  =  8         

        II. FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE OCUPATE 

 

 

1  Consilier 

juridic 

S I A 1 1 694 

2  Consilier 

juridic 

S I A 3  599 

3  Consilier 

juridic 

S I D -  560 

4  Expert S I A 3  599 

5  Inspector S I P 1  890 

6  Inspector S I P 2  790 

7  Inspector S I P 3  733 
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8  Inspector S I A 3  599 

9  Referent de 

specialitate 

S.S.D. II S 1  830 

10  Referent M III S 1 8 768 

11  Referent M III S 2 16 712 

12  Referent M III S 3 3 644 

13  Referent M III P 2 10 572 

14  Referent M III P 3 2 546 

15  Referent M III A 1 1 527 

16  Referent M III A 3 1 490 

         TOTAL FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE OCUPATE = 65 

         III. FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE VACANTE  

  

1  Expert S I A 3 1 599 

2  Expert S I D - 1 560 

3  Inspector S I P 3 15 733 

4  Inspector S I A 3 2 599 
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5  Inspector S I D - 2 560 

6  Consilier 

juridic 

S I D - 1 560 

7  Referent de 

specialitate 

SSD II S 1 1 830 

8  Referent M III  2 1 712 

9  Referent M III  3 9 546 

10  Referent M III  3 5 644 

11  Referent M III  3 7 490 

12  Referent M III  2 1 575 

13  Referent M III  - 16 477 

 TOTAL FUNCłII DE EXECUłIE VACANTE = 63                                                     
                                                       

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Cornel Pieptea  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unei recompense băneşti de 2.000 lei şi a unei  

DIPLOME DE MERIT pentru întreaga carieră, cadrelor didactice 

care ies la pensie la limită de vârstă şi care în ultimii 4 ani au avut 

calificativ Foarte Bine, au activat în Sectorul 6 în ultimii 10 ani 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali ai 

Consiliului Local Sector 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

învăŃământ, Integrare, Sănătate, Cultură, Culte; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6 nr. 1, 4 şi 5. 

 În temeiul art. 81 alin. 2 lit. „j” şi „k” şi al art. 45 alin. 2 lit. „a” 

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 aprobă alocarea sumei de 2.000 lei şi a unei 

DIPLOME DE MERIT cadrelor didactice care ies la pensie la limită 

de vârstă şi care în ultimii 4 ani au avut calificativ Foarte Bine, care 

au activat în Sectorul 6 în ultimii 10 ani. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 6, DirecŃia ÎnvăŃământ, Integrare, 

Sănătate, Cultură, Culte şi DirecŃia Economic şi Administrativ prin 

AdministraŃia Şcolilor vor duce la îndeplinire, conform 

competenŃelor, prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 118/01.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de FuncŃii  

ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al Serviciului 

Managementul Resurselor Umane şi ProtecŃia Muncii; 

 Văzând Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 Văzând avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, modificată şi 

republicată, privind Statutul FuncŃionarilor Publici, O.G. nr. 6/2007 

privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

funcŃionarilor publici, O.G. nr. 10/2007 privind reglementarea 

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor contractuali; 

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

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 aprobă Organigrama şi Statul de FuncŃii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 conform 

Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta.  
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 Art. 2. Posturile nou înfiinŃate datorită preluării unor noi 

activităŃi ori reorganizate ca urmare a modificărilor substanŃiale a 

atribuŃiilor acestora, vor fi ocupate corespunzător prevederilor Legii 

nr. 188/1999, modificată şi republicată, privind Statul FuncŃionarilor 

Publici. 

 

 Art. 3. Posturile desfiinŃate sau la care s-au facut modificări 

substanŃiale de atribuŃii ori s-au modificat condiŃiile de ocupare a 

postului şi care sunt ocupate, funcŃionarii respectivi vor fi trecuŃi, cu 

acordul lor, pe alte posturi vacante cu respectarea condiŃiilor şi a 

cerinŃelor minime ale postului.  

 

 Art. 4. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei, 

Primarul Sectorului 6 va lua măsurile necesare în vederea 

întocmirii şi aprobării fişelor posturilor nou înfiinŃate ori cele care au 

suferit modificări corespunzător atribuŃiilor şi a noilor atribuŃii 

preluate.  

 

 Art. 5. În exercitarea atribuŃiilor în funcŃie de cerinŃele şi 

bunul mers al instituŃiei, Primarul Sectorului 6 este împuternicit să 

modifice numărul de posturi din cadrul compartimentelor aparatului 

propriu, cu păstrarea numărului total de posturi aprobat şi cu 

respectarea normelor legale în vigoare, în domeniu. 
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 Art. 6. În termen de 60 zile de la adoptarea prezentei, 

Primarul Sectorului 6 va lua măsurile ce se impun în vederea 

reactualizării Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare şi 

supunerea spre aprobare Consiliului Local Sector 6. 

 

 Art. 7. Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

DirecŃia Economic şi Administrativ, Serviciul Managementul 

Resurselor Umane şi ProtecŃia Muncii şi celelalte direcŃii şi servicii 

implicate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

corespunzător competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 119/22.03.2007 
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Anexa nr. 2 

la H.C.L.S. 6 nr. 119/22.03.2007 

 

STAT DE FUNCłII 

 

 I. FuncŃii publice de conducere 

Secretar 1 

Arhitect Şef 1 

Director Executiv 7 

Director Executiv Adjunct 2 

Şef Serviciu 29 

Şef Birou 5 

 

 II. FuncŃii publice de execuŃie 

 

Consilier Juridic 

Superior 2 

Principal 8 

Asistent 6 

Debutant 1 

Auditor Superior 5 

Principal 3 

 

Consilier / Inspector / 

Expert 

Superior 64 

Principal 58 

Asistent 22 

Debutant 2 

Referent Specialitate Superior 14 



 374

 

Referent 

Superior 81 

Principal 52 

Asistent 20 

Debutant 1 

 

 III. FuncŃii contractuale 

Administrator Public 1 

Şef Serviciu 4 

Consilier / Inspector / Consilier 

Juridic 

18 

Referent / Inspector 29 

Muncitor / Curier 14 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind adoptarea Organigramei şi a Ştatului de funcŃii  

pe anul 2007 ale DirecŃiei PoliŃiei Comunitare Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei PoliŃiei 

Comunitare Sector 6; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

  În conformitate cu prevederile art. 90, 913 şi 914 din Legea 

nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi prevederile art. XVI alin. (2) şi (3) din Legea nr. 

161/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Avizul nr. 

1010326/28.02.2007, privind stabilirea funcŃiilor publice din cadrul 

DirecŃiei PoliŃiei Comunitare emis de către AgenŃia NaŃională a 

FuncŃionarilor Publici; 

 În temeiul dispoziŃiilor H.C.G.M.B. nr. 224 din 17.10.2002 

privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuŃiilor 

privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de 

utilizare a rezervelor bugetare, contul de încheiere a exerciŃiului 

bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe 

speciale, în condiŃiile legii, precum şi organigrama, statul de funcŃii, 

şi numărul de personal; 
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 În conformitate cu dispoziŃiile art. 45 alin. 1, art. 81. alin. 2  

lit. «e» şi «j» 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 aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii pe anul 

2007 ale DirecŃiei PoliŃiei Comunitare Sector 6, conform Anexelor 

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

 

   Art. 2. În termen de 30 de zile de la data aprobării 

Organigramei şi a Statului de funcŃii se va reactualiza 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a DirecŃiei PoliŃiei 

Comunitare Sector 6. 

 

   Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă orice dispoziŃii contrare. 

 

   Art. 4. Primarul Sectorului 6, Secretarul Primăriei Sector 6 şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei PoliŃiei Comunitare 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, 
Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr:120/22.03.2007 
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   ANEXA NR. 2 la H.C.L.S.6 nr. 120/22.03.2007 

          

STAT DE FUNCłII 

          

I.     F U N C łI I    P U B L I C E                          GRAD  TREAPTA Nr.total 

   CLASA 

  

PROFESIONAL 1 2 3 funcŃii 

De conducere De execuŃie              

Director executiv   I superior   1     1 

Director executiv 

adjunct   I superior   2     2 

Şef serviciu   I superior   11     11 

Şef birou   I superior   12     12 

Total funcŃii de conducere         26     26 

  consilier juridic I superior     1   1 

    I principal       1 1 
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    I asistent       1 1 

    I debutant         1 

  consilier/inspector I superior   2 1 21 24 

    I principal   1 1 14 16 

    I asistent       11 11 

    I debutant         10 

  

Referent de 

specialitate II superior       3 3 

    II principal       2 2 

    II asistent           

    II debutant           

  referent III superior   1 2 8 11 

    III principal       2 2 

    III asistent       3 3 

    III debutant       4 4 
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  agent comunitar III superior     1 110 111 

    III principal   1 3 103 107 

    III asistent   1 9 101 111 

    III debutant         38 

Total funcŃii publice de execuŃie               457 

TOTAL FUNCłII PUBLICE                  483 

            

 II.  FUNCłII CONTRACTUALE Studii            GRADUL/TREAPTA   

De conducere De execuŃie   IA I II III IV deb.   

Şef birou 

(inspector                

de specialitate)   S 2         2 

Total funcŃii contractuale de conducere                                                                                2                                                     

  

inspector de 

specialitate S 1 1       2 
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  referent M  3 2      5 

  casier M  1       1 

  administrator M  1       1 

  magaziner M    1      1 

  arhivar M  1       1 

  secretar-dactilograf M  1       1 

  muncitor calificat SP  6       6 

  îngrijitoare    2       2 

  agent pază G    5         5 

Total funcŃii contractuale de execuŃie               25 

TOTAL GENERAL FUNCłII CONTRACTUALE             27 

                    

TOTAL POSTURI STAT DE FUNCłII             510 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea baremelor de dotare, duratelor de utilizare 

şi normativelor valorice de cheltuieli pentru cazarmament, 

echipament pentru dotare iniŃială şi înlocuire, transport, jucării, 

materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive 

pentru copiii şi tinerii ocrotiŃi de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 Bucureşti,  

mame protejate în centre maternale, precum şi copii  

daŃi în plasament la asistenŃi maternali profesionişti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 326/2003 privind 

drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile 

publice specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate în 

centrele maternale, precum şi copiii daŃi în plasament la asistenŃii 

maternali profesionişti, modificată de Legea nr. 111/2004, precum 

şi Referatul nr. 6329/05.03.2007 întocmit de către Şef Serviciu 

AsistenŃă Maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. – S 6; 



 382

 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; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă baremele de dotare, duratele de utilizare, 

precum şi normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, 

echipament pentru dotare iniŃială şi înlocuire, transport, jucării, 

materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive 

pentru copiii şi tinerii ocrotiŃi de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, mame protejate în 

centre maternale, precum şi copii daŃi în plasament la asistenŃii 

maternali profesionişti.  

 

 Art. 2. Se aprobă costul mediu pentru copil /grupă de vârstă 

/lună, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Sumele alocate în vederea acoperirii cheltuielilor 

necesare dotării cu cazarmament, echipament, jucării, materiale 

igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive şi asigurării 

transportului pentru copiii aflaŃi în plasament la asistent maternal 

profesionist, se vor achita lunar asistentului maternal, urmând ca, 

până pe data de 10 ale lunii următoare, acesta să prezinte 

documentele justificative necesare efectuării decontului. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, 

împreună cu 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 121/22.03.2007 



 384

                                                                                 ANEXA NR. 1 la H.C.L.S. 6 nr. 121/22.03.2007 

                                                                                                    

 Echipament       

        

Nr. 

crt. Denumire Produs 

0-1 

an 

1-3 

ani 

3-7 

ani 

7-14 

ani 

14-18 

ani 

peste 18 

ani 

1 

bluză mânecă 

lungă/buc an  6 6 6 4 4 4 

  preŃ ron/buc 15,00 15,00 15,00 25,00 25,00 25,00 

  preŃ ron/lună 7,50 7,50 7,50 8,33 8,33 8,33 

2 

bocanci-

ghete/buc/an 2 3 2 2 2 2 

  preŃ ron/buc 98,00 98,00 125,00 142,00 160,00 160,00 

  preŃ ron/lună 16,33 24,50 20,83 23,67 26,67 26,67 

3 boteşei/buc/an 6           

  preŃ ron/buc 26,00           

  preŃ ron/lună 13,00           
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4 body/buc/an 6           

  preŃ ron/buc 17,00           

  preŃ ron/lună 8,50           

5 baveŃică/buc/an 6 2         

  preŃ ron/buc 2,00 2,00         

  preŃ ron/lună 1,00 0,33         

6 căciuliŃă/buc/an 6 2 2 2 2 2 

  preŃ ron/buc 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

  preŃ ron/lună 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

7 

cămaşă de 

iarnă/buc/an  2 2 2 2 2 2 

  preŃ ron/buc 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

  preŃ ron/lună 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

8 

cămaşă de 

vară/buc/an 2 2 2 2 2 2 

  preŃ ron/buc 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
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  preŃ ron/lună 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

9 

cămăşuŃă de 

bumbac/buc/an 8,00 4,00         

  preŃ ron/buc 24,00 24,00         

  preŃ ron/lună 16,00 8,00         

10 

costum de 

vară/buc/an  3 3 4 4 4 4 

  preŃ ron/buc 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

  preŃ ron/lună 8,75 8,75 11,67 11,67 11,67 11,67 

11 

costum jeans 

iarnă/vară/buc/an   2 2 2 2 2 

  preŃ ron/buc   85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

  preŃ ron/lună   14,17 14,17 14,17 14,17 14,17 

12 fustă/pantalon vară    3 3 3 3 3 

  preŃ ron/buc   28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 

  preŃ ron/lună   7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 
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13 pantofi adidas   2 2 2 2 2 

  preŃ ron/buc   66,00 67,00 76,00 83,00 83,00 

  preŃ ron/lună   11,00 11,17 12,67 13,83 13,83 

14 papuci   2 2 2 4 4 

  preŃ ron/buc   11,00 13,00 15,00 17,00 17,00 

  preŃ ron/lună   1,83 2,17 2,50 5,67 5,67 

  total /lună 84,42 92,54 83,96 89,46 96,79 96,79 

        

 Materiale igienico-sanitare      

        

Nr. 

crt.  Denumire Produs 

0-1  

an 

1-3  

ani 

3-7  

ani 

7-14 

ani 

14-18 

ani 

peste 18 

ani 

1 săpun/buc/an 24 24 24 24 24 24 

  preŃ ron/buc 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

  preŃ ron/lună 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

2 pastă de dinŃi/buc/an   8 8 8 8 8 
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  preŃ ron/buc   8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

  preŃ ron/lună   5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

3 detergent/lună 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  preŃ ron/buc 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 

  preŃ ron/lună 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 

4 clor/lună 1 1 1 1 1 1 

  preŃ ron/buc 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 

  preŃ ron/lună 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 

5 şampon/lună   250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 

  preŃ ron/buc   12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 

  preŃ ron/lună   12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 

6 detergent vase/lună 0.5 kg  0.5 kg  0.5 kg  0.5 kg  0.5 kg  0.5 kg  

  preŃ ron/buc 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 

  preŃ ron/lună 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 

7 praf de curăŃat  1 1 1 1 1 1 

  preŃ ron/buc 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 
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  preŃ ron/lună 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 

8 vată/buc/an 3 3 3 6 6 6 

  preŃ ron/buc 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

  preŃ ron/lună 0,80 0,80 0,80 1,60 1,60 1,60 

9 ulei de corp/lună 250 ml  250 ml          

  preŃ ron/buc 14,90 14,90         

  preŃ ron/lună 14,90 14,90         

10 alcool sanitar/an 4 l 4 l 4l 4l 4l 4l  

  preŃ ron/buc 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

  preŃ ron/lună 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

  Total/lună 73,03 91,55 76,65 76,65 76,65 76,65 
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 Rechizite şi jucării       

        

Nr. 

crt.  Denumire Produs 

0-1  

an 

1-3  

ani 

3-7  

ani 

7-14 

ani 

14-18 

ani 

peste 18 

ani 

1 jucării plastic 10 10 10       

  preŃ ron/buc 5,00 5,00 5,00       

  preŃ ron/lună 1,67 1,67 1,67       

2 cuburi/cărŃi cu imagini     4 4 4   

  preŃ ron/buc     8,50 8,50 8,50   

  preŃ ron/lună     2,83 2,83 2,83   

3 plastilină   4 4 4     

  preŃ ron/buc   3,88 3,88 3,88     

  preŃ ron/lună   1,29 1,29 1,29     

4 cărŃi cu poveşti   3 3       

  preŃ ron/buc   7,00 7,00       

  preŃ ron/lună   1,75 1,75       
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5 creioane colorate   4 4 4     

  preŃ ron/buc   6,30 6,30 6,30     

  preŃ ron/lună   2,10 2,10 2,10     

6 caiete cu hârtie colorată     3       

  preŃ ron/buc     3,00       

  preŃ ron/lună     0,75       

7 hârtie glasată     3 3 3   

  preŃ ron/buc     1,35 1,35 1,35   

  preŃ ron/lună     0,34 0,34 0,34   

8 hârtie creponată     3 3 3   

  preŃ ron/buc     1,66 1,66 1,66   

  preŃ ron/lună     0,42 0,42 0,42   

9 păpuşi/maşinuŃe   5 5       

  preŃ ron/buc   5,00 5,00       

  

preŃ ron/lună 

   2,08 2,08       
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10 

ghiozdan 

şcoală/gradiniŃă     2 2 2 2 

  preŃ ron/buc     40,00 40,00 40,00 40,00 

  preŃ ron/lună     6,67 6,67 6,67 6,67 

11 pensule     4 4 4   

  preŃ ron/buc     2,53 2,53 2,53   

  preŃ ron/lună     0,84 0,84 0,84   

12 acuarele     3 6 3   

  preŃ ron/buc     3,75 3,75 3,75   

  preŃ ron/lună     0,94 1,88 0,94   

13 bloc de desen     6 6 2   

  preŃ ron/buc     20,45 20,45 20,45   

  preŃ ron/lună     10,23 10,23 3,41   

14 carioca     6 3 3 3 

  preŃ ron/buc     5,00 5,00 5,00 5,00 

  preŃ ron/lună     2,50 1,25 1,25 1,25 
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15 penar     2 2 1 1 

  preŃ ron/buc     12,00 12,00 12,00 12,00 

  preŃ ron/lună     2,00 2,00 1,00 1,00 

16 radieră   2 2 2 2 2 

  preŃ ron/buc   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  preŃ ron/lună   0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

17 jurnale copii 2 2 2 2 2 2 

  preŃ ron/buc 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

  preŃ ron/lună 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

  Total 1,86 9,25 36,76 30,20 18,05 9,28 

        

 Scutece       

Nr. 

crt.  Denumire Produs 0-1 an 1-3 ani 3-7 ani*    

1 scutece/an   2190 1460 730    

  PreŃ ron/buc 0,90 0,97 1,12     
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  preŃ ron/lună 164,25 118,02 68,13 

  Total/lună 164,25 118,02 68,13 

Notă pentru copii cu handicap până la 7 ani două scutece pe zi     

 pentru persoanele cu handicap aflate în centre şapte scutece pe zi   

   

       

 ÎntreŃinere, bani pentru nevoi personale, rechizite, medicamente,   

 materiale cultural –sportive     

 

Lună ÎntreŃinere/copil/lună  Medicamente 

/copil/ lună 

Cost 

mediu/ron/copil 
  

 Noiembrie 63 65 128   

 Decembrie 65 63 128   
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AlocaŃie de 

hrană  

   

   

Nr. 

crt. 

Denumire 

Produs 

0-1  

an 

1-4  

ani 

4-7  

ani 

7-14 

ani 

14-18 

ani 

peste 

18 ani 

  

AlocaŃie de 

hrană/zi   

7 7 9 9 9 9 

  

AlocaŃia de 

hrană/lună 

213 213 274 274 274 274 

 

 

Cazarmament       

        

Nr. 

crt.  

Denumire 

Produs 

0-1  

an 

1-3  

ani 

3-7  

ani 

7-14 

ani 

14-18 

ani 

peste 

18 ani 

1 Biberon/an 6 6         

  preŃ ron/buc 13,68 13,68         

  preŃ ron/lună 6,84 6,84         
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2 

Prosop de 

baie/an 3 3 3 3 3 3 

  preŃ ron/buc 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

  preŃ ron/lună 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

3 Prosop mic/an 4 4 4 4 4 4 

  preŃ ron/buc 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

  preŃ ron/lună 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

4 

Perie curăŃat 

WC +Suport 2 2 2 2 2 2 

  preŃ ron/buc 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

  preŃ ron/lună 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

5 

Burete de 

vase/an  4 4 4 4 4 4 

  preŃ ron/buc 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

  

preŃ ron/lună 

 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
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6 

Pămătuf cu 

burete /an 6 6         

  preŃ ron/buc 3,00 3,00         

  preŃ ron/lună 1,50 1,50         

  Total/lună 21,57 21,57 13,23 13,23 13,23 13,23 

        

  Cheltuială lunară      

         

   

0-1  

an 

1-3  

ani 

3-7  

ani 

7-14 

ani 

14-18 

ani 

peste 

18 ani 

 Echipament 84,42 92,54 83,96 89,46 96,79 96,79 

 

Igienico-

sanitare 73,03 91,55 76,65 76,65 76,65 76,65 

 

Rechizite şi 

jucării 1,86 9,25 36,76 30,20 18,05 9,28 

 

Scutece  

 164,25 118,02 68,13       
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ÎntreŃinere 

+medicamente 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 

 

AlocaŃie de 

hrană 212,92 212,92 273,75 273,75 273,75 273,75 

 Cazarmament 21,57 21,57 13,23 13,23 13,23 13,23 

 Total  686,05 673,85 680,48 611,29 606,47 597,70 

        

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea apartamentului nr. 52, etaj 3, bloc G,  

situat în Zona A, cartierul “Constantin Brâncuşi”, construite  

prin Programul de ConstrucŃii de locuinŃe pentru tineri,  

destinate închirierii, derulat prin AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Serviciului Repartizare, 

Reglementare SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie; 

 Luând în considerare prevederile art. 15 din Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, 

privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, aşa cum au 

fost completate şi modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 

60/2004, prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2005 şi Hotărârea 

Guvernului nr. 592/2006, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 181/2006, precum şi pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Local nr. 237/17.11.2005; 

 łinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1263/18.10.2005, publicată în M.O. nr. 947/25.10.2005 şi 

Protocolul nr. 64876 din 31.10.2005, de adresa AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 6 nr. 50439/20870/21.06.2006; 
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 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 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 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se repartizează apartamentul cu nr. 52, situat la etaj 

3, bloc G, situat în Zona A, cartierul “Constantin Brâncuşi”, 

construit prin Programul de ConstrucŃii de locuinŃe pentru tineri, 

destinate închirierii, derulat prin AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe, 

d-lui Balint Philip, având cererea nr. 50077/21823/26.06.2003. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, Serviciul Repartizare, 

Reglementare SpaŃiu Locativ şi cu altă DestinaŃie şi A.D.P. Sector 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei conform 

competenŃelor.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 122/22.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

în vederea acordării împuternicirii exprese prevăzută de art. 81 

alin. (2) lit ,,h” din Legea nr. 215/2001, republicată,  

pentru înfiinŃarea unui serviciu public de interes local  

sub denumirea de Centrul Cultural European Sector 6 

 

 łinând cont de Raportul de specialitate al Serviciului 

Organizare Evenimente şi de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 În temeiul alin. 2 lit. “h” şi alin. 3 din art. 81, precum şi art. 45 

alin. 1 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 Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti împuternicirea expresă prevazută de art. 81 alin. 2 lit ,,h” 

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

republicată, în vederea adoptării unei hotărâri privind înfiinŃarea 

unui serviciu public de interes local sub denumirea de CENTRUL 

CULTURAL EUROPEAN SECTOR 6, precum şi numirea, în 

condiŃiile legii, a conducătorului acestui serviciu public. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6 şi 

Serviciul Organizare Evenimente 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 123/22.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind adoptarea unor măsuri de salubrizare a terenurilor virane 

de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali P.D. şi 

Raportul de specialitate întocmit de A.D.P. Sector 6; 

 Luând în considerare Rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6;  

 łinând cont de “Contractul de prestări servicii” încheiat între 

S.C. URBAN S.A. şi Primăria Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile art. 8, lit. ”j” din O.G. nr. 

21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane, cu modificările 

ulterioare; 

 łinând seama de prevederile O.G. nr. 2/2001 privind 

contravenŃiile, actualizată; 

 Văzând prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecŃia 

mediului, actualizată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. “m” 

Legii 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. Proprietarii sau deŃinătorii legali (persoane fizice sau 

juridice) ai terenurilor virane neîngrădite, din Sectorul 6, au 

obligaŃia de a întreprinde toate măsurile legale în vederea 

salubrizării acestora. 

 

 Art. 2. În cazul neîndeplinirii măsurilor prevăzute la art. 1, 

terenurile virane neîngrădite din Sectorul 6 pe care se acumulează 

depozite de gunoi vor fi salubrizate de S.C. URBAN S.A. şi de 

A.D.P. Sector 6. 

 

 Art. 3. Cheltuielile înregistrate de către S.C. URBAN S.A. şi 

A.D.P. Sector 6, ca urmare a acŃiunilor subliniate la art. 2, vor fi 

recuperate potrivit legii, de la cei în culpă, în baza facturilor emise 

de prestatorii de servicii de salubrizare. 

 

 Art. 4. În cazul neîndeplinirii obligaŃiilor prevăzute la art. 1, 

proprietarii sau deŃinătorii legali ai terenurilor prevăzute la art. 1 vor 

fi sancŃionaŃi contravenŃional cu amendă cuprinsă de la 500 lei la 

2000 lei. 
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 Art. 5. Constatarea contravenŃiei şi aplicarea sancŃiunilor 

contravenŃionale se face de către persoane împuternicite de către 

Primarul Sectorului 6. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 6, A.D.P. Sector 6 şi DirecŃia 

InspecŃie Generală 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 
 

Nr:124/22.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de material lemnos rezultat în urma toaletării  

şi defrişării arborilor, către persoanele beneficiare  

de ajutor social domiciliate în Sectorul 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali P.D. şi 

Raportul de specialitate al A.D.P. Sector 6; 

 Luând în considerare Rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, O.G. nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, actualizată, H.G. nr. 

955/2004 privind aprobarea regulamentului de aplicare a O.G. nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, Legea 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată şi 

H.C.G.M.B. nr. 10/2001 pentru aprobarea Normelor de protecŃie a 

spaŃiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. “m” din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. a) Se aprobă acordarea de material lemons rezultat 

în urma lucrărilor de defrişare şi toaletare a arborilor de pe 

aliniamentele stradale, parcuri şi spaŃii verzi, cetăŃenilor din 

Sectorul 6 care beneficiază de ajutor social şi necesită acest 

material pentru consum propriu. 

 b) Repartizarea materialului lemnos se va face 

conform anchetelor sociale efectuate de către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6. 

 

 Art. 2. a) Cantitatea de material lemons pe care o va primi 

fiecare persoană care beneficiază de ajutor social va fi stabilită în 

urma realizării anchetei sociale. 

 b) Transportul materialului lemnos de la locul în care 

este depozitat la domiciliu, va fi efectuat de către beneficiar. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, A.D.P. şi D.G.A.S.P.C. Sector 

6 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

Nr:125/22.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind continuarea cooperării între DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi AsociaŃia Umanitară 

„Equilibre” pe anul 2007 pentru derularea proiectului  

„Serviciul Social pentru persoanele în vârstă din Sectorul 6” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6;  

 Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 44/16.03.2006 cât şi adresa 

nr. 666/07.03.2007 a D.G.A.S.M.B. privind aprobarea cooperării 

între Consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi AsociaŃia Umanitară 

“Equilibre” în vederea finanŃării şi realizării în comun a Proiectului 

“Serviciul social pentru persoane în vârstă din Sectorul 6”; 

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

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, a dispoziŃiilor din 

Legea nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a 

prevederilor art. 1, alin. 1 si 3 ale Legii nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor cu personalitate juridică care 

înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială, a H.G nr. 
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1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii 

asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică care 

înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială, coroborate 

cu dispoziŃiile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadrul de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială ProtecŃia Copilului cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cele cuprinse în art. 45 alin. 2, lit. 

f, art. 81, alin. 2 lit. “j”, “n” şi „q” şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001 

republicată privind administraŃia publică locală;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă continuarea colaborării pe anul 2007 între 

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

derularea Proiectului “Serviciul social pentru persoane în varstă 

din Sectorul 6”, prin acordarea finanŃării salariilor pentru 10 

îngrijitori, persoane vârstnice, în limita salariului minim brut pe 

economie şi subvenŃionarea unei mese zilnice, în medie pentru 

500 de persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

de eligibilitate, generale şi specifice, în limita sumei de 480.600 lei 

RON, până la 31.12.2007. 

 Criterii generale: 

• Domiciliul legal şi în fapt pe raza sectorului 6 

• Vârsta legală de pensionare 
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• Să nu fi instrăinat locuinŃa cu clauza de uzufruct viager şi 

întreŃinere 

 Criterii specifice pentru îngrijire la domiciliu: 

• Recomandarea medicului de familie/de specialitate/Servicii 

de UrgenŃă pentru îngrijire la domiciliu 

• Încadrarea în grad de dependenŃă conform grilei naŃionale 

de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, cu 

recomandarea pentru îngrijire la domiciliu 

• Să nu fie beneficiar de asistent/îngrijitor personal 

• Propunere pentru criteriu de venit: venitul per membru de 

familie să fie mai mic sau egal cu dublul venitului minim 

 Criterii specifice pentru masa la cantină 

• Recomandarea medicului de familie/medicul AsociaŃiei 

Umanitare Equilibre care să ateste că este apt pentru a 

servi masa la cantina socială 

• Propunere pentru criteriul de venit: venitul per membru de 

familie, cu care locuieşte, să fie mai mic sau egal cu venitul 

minim pe economie 

 Criterii specifice pentru masa la domiciliu: 

• Încadrarea în grad de dependenŃă conform grilei naŃionale 

de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice 

• Persoana încadrată în grad de dependenŃă locuieşte singură 

sau împreună cu o persoană/persoană încadrată în grad 

de handicap/dizabilitate sau în grad de dependenŃă 

conform grilei naŃionale de evaluare a persoanelor 

vârstnice 
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• Propunere pentru criteriu de venit: venitul per membru de 

familie, împreună cu care locuieşte, să fie mai mic sau egal 

cu venitul minim net pe economie 

 Criterii specifice pentru pachet lunar de alimente: 

• AdeverinŃa de la medicul de familie/de specialitate/Servicii 

de UrgenŃă care să ateste că nu este apt pentru a servi 

masa la cantina socială, datorită stadiului şi gravităŃii 

afecŃiunilor de care suferă 

• Domiciliul într-o zonă departată de cantina socială 

(Crângaşi, Giuleşti etc.) 

• Propunere pentru criteriul de venit: venitul per membru de 

familie, împreună cu care locuieşte, să fie mai mic sau egal 

cu venitul minim net pe economie 

  

  Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 126/22.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării între DirecŃia Generală  

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6  

şi FundaŃia Crucea Alb-Galbenă în vederea realizării în comun  

a Proiectului „Acordarea de servicii sociale la domiciliu” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6;  

 În baza H.C.G.M.B. nr. 42/06.03.2006 cât şi adresa nr. 

666/07.03.2007 de la D.G.A.S.M.B. privind aprobarea cooperării 

între Consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi FundaŃia “Crucea Alb-

Galbenă” în vederea realizării în comun a Proiectului “Acordarea 

de servicii sociale la domiciliu”. 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 17/2000 republicată privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, a Legii nr. 448/2006 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap şi a O.G. nr. 68/2003  actualizată privind serviciile 

sociale. 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2, lit. „f”, art. 81, alin. 2 lit. 

„j”, „n” şi ,,q”, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 republicată privind 

administraŃia publică locală;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă cooperarea între DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi FundaŃia 

Crucea Alb-Galbenă în vederea continuării Proiectului „Acordarea 

de servicii sociale la domiciliu” pentru anul 2007, ce are ca obiect 

acordarea de servicii socio-medicale la domiciliu, în medie, pentru 

200 de persoane vârstnice, în limita sumei de 124.600 lei RON, 

până la 31.12.2007, persoane care îndeplinesc cumulativ 

următoarele criterii de eligibilitate: 

1 domiciliul legal şi în fapt pe raza sectorului 6 

2 recomandarea medicului de familie/de specialitate/ 

Servicii de UrgenŃă pentru îngrijiri medicale la 

domiciliu 

3 încadrarea în grad de dependenŃă conform grilei 

naŃionale de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice, cu recomandarea pentru îngrijiri 

medicale la domiciliu. Gradul de dependenŃă poate 

fi temporar sau definitiv 

4 venitul net lunar al persoanei vârstnice să fie mai 

mic sau egal cu venitul mediu lunar pe economie, 
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iar în cazul persoanei vârstnice care locuieşte 

împreună cu familia, venitul net lunar per membru 

de familie să fie mai mic sau egal cu venitul mediu 

net lunar pe economie 

5 în cazul persoanelor vârstnice cu întreŃinător legal 

ca urmare a înstrăinării locuinŃei cu clauza de 

uzufruct viager şi îngrijire, întreŃinătorul legal să 

aibă venitul net lunar per membru de familie mai 

mic sau egal cu venitul mediu net lunar pe 

economie.  

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr: 127/22.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de InvestiŃii “Extindere alimentare cu apă 

 pe Str. Mărgelelor (Tr. între str. Ghirlandei şi str. Eucaliptului)“ 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii şi Strategie; 

 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 şi ale H.C.L. Sector 6, 

nr. 40/2007, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit “i” precum şi art. 45 

alin. 2 lit.”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală. 
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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 “Extindere reŃea alimentare cu apă pe Str. 

Mărgelelor” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. l se face din credit BCR, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 
Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 128/22.03.2007 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 128/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,EXTINDERE REłEA ALIMENTARE CU APĂ 

– STRADA MĂRGELELOR” 

(tronsonul între Str. GHIRLANDEI şi Str. EUCALIPTULUI) 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 
din care 

368.940 lei:  
 

Lucrări de construcŃii montaj 291.788 lei  

 
2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

368.940 lei 

291.788 lei  

 
3. CapacităŃi  
lungime stradă 200 m 
Canal PVC Dm 80 mm 

 
4. Durata de realizare a investiŃiei 46 zile 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de InvestiŃii “Extindere alimentare cu apă pe Intr. Feteni” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii şi Strategie; 

 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 şi ale H.C.L. Sector 6 

nr. 40/2007, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2, lit. ”i,” precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă pe Intr. 

Feteni” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii prevăzut la Art. l se face din credit BCR, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 
Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 129/22.03.2007 
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ANEXĂ 

 la H.C.L.S. 6 nr. 129/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,EXTINDERE REłEA ALIMENTARE CU APĂ– 

INTRAREA FETENI” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 
din care 

232.402,43 lei  
 

Lucrări de construcŃii montaj 186.034,13 lei  

 
2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

232.402,43 lei  

186.034,13 lei  
3. CapacităŃi  
lungime stradă 135.0 m 
Apa PEID Dm 125 mm 
4. Durata de realizare a investiŃiei 2 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 

a obiectivului de InvestiŃii “Extindere reŃea de alimentare 

cu apă pe Intr. Drumul Belşugului“ 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii şi Strategie; 

 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 şi ale H.C.L. Sector 6 

nr. 40/2007, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2, lit. ”i” precum şi art. 45 

alin. 2 lit. “e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă pe Intr.  
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Drumul Belşugului” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

prezentaŃi în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii prevăzut la Art. l se face din credit BCR, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică şi Administrativă vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

În temeiul art. 47 din Legea 
nr.215/2001 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

SECRETAR, 
Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 130/22.03.2007 
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ANEXĂ 

   la H.C.L.S. 6 nr. 130/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,, EXTINDERE REłEA ALIMENTARE CU APĂ 

INTR. DRUMUL BELŞUGULUI” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 
din care 

487.791,61 lei 

Lucrări de construcŃii montaj 401.848,76 lei 
2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

487.791,61 lei 
401.848,76 lei 

3. CapacităŃi  
lungime stradă 285 ml 
Apa PEID Dm 125 mm 
4. Durata de realizare a investiŃiei  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de InvestiŃii “Extindere alimentare cu apă pe Str. Dobreni“ 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii şi Strategie; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. l din Legea nr. 

273/200640, privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. Sector 

6 nr. 40/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. ”i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea alimentare cu apă pe Str. 
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Dobreni” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie privind obiectivul de 

investiŃii prevăzut la Art. l se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6, nr. 

40/2007. 

 

 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 131/22.03.2007 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 131/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,EXTINDERE REłEA ALIMENTARE CU APĂ 

– STRADA DOBRENI” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 
din care 

135.154,28 lei 

Lucrări de construcŃii montaj 104.762,41 lei  
2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

135.154,28 lei 

104.762,41 lei  
 

3. CapacităŃi  
lungime stradă 80 m  
Apa PEID Dm 125 mm 
4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de InvestiŃii “Extindere reŃea canalizare pe Intr. Păuliş“ 

 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii şi Strategie; 

 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 şi ale H.C.L. Sector 6 

nr. 40/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2 lit. ”i” precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea canalizare Intr. Păuliş” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. l se face din bugetul local, conform listelor 

de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.:132/22.03.2007  
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 132/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,EXTINDERE REłEA CANALIZARE – INTRAREA PĂULIŞ” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) din care 

114.622,15 lei  
 

Lucrări de construcŃii montaj 93.974,28 lei  
 

2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

114.622,15 lei  

93.974,28 lei  
 

3. CapacităŃi  
lungime stradă 95,0 m 
Canal PVC Dm 315 mm 
4. Durata de realizare a investiŃiei  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de InvestiŃii “Extindere reŃea canalizare pe Intr. Feteni“ 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii şi Strategie; 

 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 şi ale H.C.L. Sector 6 

nr. 40/2007, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”,  precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea canalizare Intr. Feteni” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii prevăzut la Art. l se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 
Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 133/22.03.2007 
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ANEXĂ 

La H.C.L.S. 6 nr. 133/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,EXTINDERE REłEA CANALIZARE – INTRAREA FETENI” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) din care 

232.402,43 lei  
 

Lucrări de construcŃii montaj 186.034,13 lei  
 

2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

232.402,43 lei  

186.034,13 lei  
 

3. CapacităŃi  
lungime stradă 135.0 m 
Canal PVC Dm 315 mm 
4. Durata de realizare a investiŃiei 2 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de InvestiŃii “Extindere reŃea canalizare pe Intr. Drumul Belşugului“ 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii şi Strategie; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. l din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale şi ale H.C.L. Sector 6 

nr. 40/2007, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i” precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea canalizare Intr. Drumul 
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Belşugului” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii prevăzut la Art. l se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 134/22.03.2007 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 134/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,EXTINDERE REłEA CANALIZARE 

INTR. DRUMUL BELŞUGULUI” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) din care 

487.791,61 lei  
 

Lucrări de construcŃii montaj 401.848,76 lei  
 

2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

487.791,61 lei  

401.848,76 lei  
 

3. CapacităŃi  
lungime stradă 285 ml 
Canal PVC Dm 315 mm 

 
4. Durata de realizare a investiŃiei 3 luni  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de InvestiŃii “Extindere reŃea canalizare pe str. Dobreni“ 

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii 

şi Strategie. 

 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 şi ale H.C.L. Sector 6 

nr. 40/2007, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

2007. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. ”i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea canalizare str. Dobreni” şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. l se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 
Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 135/22.03.2007 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 135/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,EXTINDERE REłEA CANALIZARE – STRADA DOBRENI” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) din care 

135.154,28 lei  
 

Lucrări de construcŃii montaj 104.762,41 lei  
 

2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

135.154,28 lei  

104.762,41 lei  
 

3. CapacităŃi  
lungime stradă 80 m 

 
Canal PVC Dm 315 mm 

 
4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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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. Apele Vii” 

 

 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 H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. ”i” precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală; 

 

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. Apele Vii” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 

nr.40/2007. 

 

 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 136/22.03.2007 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 136/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER STR. APELE VII” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) din care 

1.624.350 lei  
 

Lucrări de construcŃii montaj 1.190.000 lei  
 

2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

1.624.350 lei  

1.190.000 lei  
3. CapacităŃi  
clasa tehnică III 
lungime stradă 440 ml 
lăŃime stradă 7 ml 
lăŃime trotuare 1,5-3,5 ml 
suprafaŃă totală carosabil 960 mp 
suprafaŃă trotuare  
4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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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. Hrisoverghi Alexandru” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. ”i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală; 

 

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. Hrisoverghi 

Alexandru” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din Buget Local, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 137/22.03.2007 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 137/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER 

STR. HRISOVERGHI ALEXANDRU” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) din care 

836.332 lei 

Lucrări de construcŃii montaj 476.000 lei 
2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

836.332 lei 
476.000 lei 

3. CapacităŃi  
clasa tehnică III 
lungime stradă 203,72 mp   
lăŃime stradă 6,80 mp 
lăŃime trotuare 1,0-1,5 mp  
suprafaŃă totală carosabil 1.400 mp 
suprafaŃă trotuare 500 mp 
4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni  

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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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. Begoniei” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. ”i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală; 

 

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. Begoniei”, şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din Bugetul Local, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 138/22.03.2007 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 138/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER STRBEGONIEI” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) din care 

565.726 lei 

Lucrări de construcŃii montaj 238.000 lei  
 

2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

565.726 lei 
238.000 lei 

3. CapacităŃi  
clasa tehnică IV  
lungime stradă 142,22 ml 
lăŃime stradă 3,70-4,60 ml 
lăŃime trotuare 0,5-1,0 ml 
suprafaŃă totală carosabil 190 mp 
suprafaŃă trotuare 700 mp 
4. Durata de realizare a investiŃiei  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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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. Arieşul Mare” 

 

 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, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. ”i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală; 

 

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. Arieşul Mare” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din împrumut BCR, conform 

listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. Sector 6 nr. 

40/2007. 

 

 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, 

Cornel Pieptea Gheorghe Floricică 

 

Nr.:139/22.03.2007  
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 139/22.03.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

,,REABILITARE SISTEM RUTIER STR. ARIEŞUL MARE” 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) din care 

877.209 lei  

Lucrări de construcŃii montaj 535.500lei  
2. Eşalonarea investiŃiei   
- anul 1  
INV  
C+M 

877.209 lei 
535.500 lei 

3. CapacităŃi  
clasa tehnică III  
lungime stradă 400,71 ml 
lăŃime stradă 6 ml 
lăŃime trotuare 1,0-2,0 ml 
suprafaŃă totală carosabil 2550 mp 
suprafaŃă trotuare 1280 mp  
4. Durata de realizare a investiŃiei 6 luni  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Cornel Pieptea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti  

ARBAC 

 

DECIZIE 

privind aprobarea Excluderilor Admisibile pentru NS A5 - Timpul 

dintre notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie  

 

Având în vedere referatul prezentat Consiliului Executiv al 

ARBAC de către Directorul de Servicii al ARBAC; 

Având în vedere şedinŃele comune ale ARBAC şi SC Apa 

Nova Bucureşti SA, în care s-au discutat propunerile S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. privind tipurile de evenimente/incidente 

identificate în cadrul Nivelelor de Servicii ca Excluderi Admisibile; 

Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 23/2005 şi nr. 

24/2005; 

În baza prevederilor clauzei 1. – DefiniŃii şi interpretare şi 

clauzei 28.9.2 din Contractul de Concesiune, precum şi ale clauzei 

1.6. “Excluderi” şi ale Nivelului de Serviciu A5 - Timpul dintre 

notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie, din Anexa A a 

Contractului de Concesiune, Caietul de Sarcini, partea a III-a, 

Nivelele Serviciilor; 

În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.7, 5.8, art. 6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin 

HCGMB nr.153/2001; 
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CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e : 

 

Art. 1. Se aprobă excluderea din calculul de evaluare a 

duratelor de întârziere temporară din perioadele de tratare a 

notificării solicitate de către ANB ca Excludere Admisibilă prin 

scrisorile nr. 49916/16.11.2006 şi 58203/29.11.2006 în 

conformitate cu anexa la prezenta Decizie. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Bucureşti 

Nr. 5/22.03.2007 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti  

ARBAC 

 

DECIZIE 

privind aprobarea Excluderilor Admisibile pentru NS A5 - Timpul 

dintre notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie  

 

Având în vedere referatul prezentat Consiliului Executiv al 

ARBAC de către Directorul de Servicii al ARBAC; 

Având în vedere şedinŃele comune ale ARBAC şi SC Apa 

Nova Bucureşti SA, în care s-au discutat propunerile S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. privind tipurile de evenimente/incidente 

identificate în cadrul Nivelelor de Servicii ca Excluderi Admisibile; 

Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 23/2005 şi nr. 

24/2005; 

În baza prevederilor clauzei 1. – DefiniŃii şi interpretare şi 

clauzei 28.9.2 din Contractul de Concesiune, precum şi ale clauzei 

1.6. “Excluderi” şi ale Nivelului de Serviciu A5 - Timpul dintre 

notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie, din Anexa A a 

Contractului de Concesiune, Caietul de Sarcini, partea a III-a, 

Nivelele Serviciilor; 

În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.7, 5.8, art. 6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin 

HCGMB nr.153/2001; 
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CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e : 

 

Art. 1. Se aprobă excluderea din calculul de evaluare a 

duratei de întârziere temporară din perioada de tratare a notificării 

solicitate de către ANB ca Excludere Admisibilă prin scrisoarea nr. 

60487/19.12.2006 în conformitate cu anexa la prezenta Decizie. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Bucureşti 

Nr. 6/22.03.2007 
 


