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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de fezabilitate în vederea delegării 

gestiunii serviciului public de salubrizare a Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia UtilităŃi 

Publice; 

 În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), lit. ”c” din 

Legea serviciului de salubrizare a localităŃilor nr.101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Avizul Consiliului Legislativ cu privire la 

legalitatea modificării prevederilor Legii serviciului de salubrizare a 

localităŃilor nr. 101/2006;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 

 În temeiul art. 45, alin.(1), art. 85, alin. (1), coroborat cu art. 

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

locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate în vederea delegării 

gestiunii serviciului public de salubrizare a Sectorului 1 al 



 7

Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 107/16.04.2007 

privind aprobarea contractului-cadru şi a studiului de oportunitate 

pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se abrogă. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia UtilităŃi Publice şi 

Serviciul Secretariat General, Audiene vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 360/21.11.2007 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 360/21.11.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Adrian Oghină 

  
STUDIU DE FEZABILILATE 

 
PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE 

SALUBRIZARE A SECTORUL 1 Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  

  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

Primăria Sectorului 1  - Municipiul Bucureşti, 2007 
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STUDIU DE FEZABILITATE 
pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare 

a SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

I. DATE GENERALE 
Autoritatea contractantă: Primăria Sector 1 Municipiul Bucureşti 

Obiectul studiului: 

Obiectul prezentului studiului de oportunitate este 
reprezentat de fundamentarea necesităŃii şi oportunităŃii de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru raza 
administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.  

Prezentarea Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 
1. Aşezare geografică 
Municipiul Bucureşti are o suprafaŃă de 228 km pătraŃi (0.8 

% din suprafaŃa României), din care suprafaŃa construită este de 
70 % . 

Oraşul este aşezat la 44°24'49" latitudine nordică (ca şi 
Belgradul, Geneva, Bordeaux, Minneapolis) şi 26°05'48" 
longitudine estică (ca şi Helsinki sau Johannesburg), în sudul 
României la o distanŃă de 64 km nord de fluviul Dunărea, la 100 
km sud de CarpaŃii Orientali, şi 250 km vest de Marea Neagră. 

Bucureştiul se află la următoarele distanŃe faŃă de alte 
oraşe europene:  

425 km - Sofia;735 km - Belgrad; 1730 km - Berlin;1140 
km - Viena;1285 km - Atena;2040 km - Roma;2460 km - Paris. 

Sectorul 1, situat în partea de nord-vest a Municipiului, 
cuprins între sectoarele 2 şi 6, are următoarea delimitare:  

Începând de la intersecŃia B-dul I.C. Bratianu cu B-
dul.Carol I şi B-dul Nicolae Bălcescu,  

-Limita de sud urmează traseul: P-Ńa Nicolae Bălcescu 
(exclusiv), B-dul. Republicii (exclusiv) până la intersecŃia cu Calea 
Victoriei, în continuare B-dul Regina Elisabeta (exclusiv)până la 
podul Elefterie.  

- Spre sud-vest limita continuă pe firul râului DâmboviŃa de 
la podul Elefterie până la Str. Mircea Vulcănescu, pe Str. Mircea 
Vulcănescu exclusiv până la Calea Plevnei, pe Calea Plevnei 
(exclusiv) până la intersecŃia şoselei Orhideelor cu Calea Giuleşti, 
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Calea Giuleşti (exclusiv) până la Drumul Carierei, Drumul Carierei 
(inclusiv) până la linia căii ferate Bucureşti-Roşiori, linia căii ferate 
Bucureşti-Roşiori până la linia căii ferate de centură. 

 -Limita nord-vestică urmează Calea ferată de centură 
până la liziera vestică a pădurii Tunari. 

 -Spre est limita o constituie o linie convenŃională care 
porneşte de la liziera vestică a pădurii Tunari până la Str. Vadul 
Moldovei (inclusiv), continuă pe această Str. cuprinzând şi Grădina 
Zoologică Băneasa, continuă spre Sud până la intersecŃia căii 
ferate Bucureşti-ConstanŃa cu Şos. Pipera. De la această 
intersecŃie limita urmează traseul pe Şos. Pipera (exclusiv),Calea 
Floreasca (inclusiv), Str. Polonă (inclusiv) până la P-Ńa Alexandru 
Sahia (exclusiv), Str. Xenopol, Str.Pictor Verona până la 
intersecŃia cu Str. Pitar Moşi, Str. Pitar Mosi până la Str.C.A. 
Rosetti, Str. C.A. Rosetti până la B-dul  Nicolae Bălcescu, B-dul 
Nicolae Bălcescu până la intersecŃia cu B-dul Carol I (toate 
inclusiv). 

2. Relief 
Bucureştiul este situat în Câmpia Română, având o 

altitudine maximă de 96.3 m şi este străbătut de două râuri, 
DâmboviŃa şi Colentina. Cele două văi formate în jurul râurilor, 
împart oraşul în câteva zone, sub formă de platouri cu meandre şi 
terase. PrezenŃa a două terase locale (2 - 4 m şi 8 -12 m) de-a 
lungul celor două văi oferă varietate peisajului din centrul oraşului. 

Lunca DâmboviŃei a fost modificată prin lucrări de 
canalizare. Caracteristicile geomorfologice ce definesc regiunea 
sunt rezultatul acŃiunii de eroziune, transport şi depunere a 
cursului inferioir al râului DâmboviŃa care străbate zona mediană a 
Bucureştiului pe direcŃia aproximativă NV-SE, precum şi a râului 
Colentina. Solul din centrul Bucureştiului s-a format şi dezvoltat 
sub influenŃa factorilor naturali şi umani. 

În zona oraşului şi a împrejurimilor, defrişarea excesivă din 
ultimele două secole a Codrului Vlăsiei, a permis extinderea 
agriculturii pe bogatele soluri brune. În condiŃiile bioclimatice 
actuale ale zonei dintre cele două râuri, solul a devenit argilos. 
Cea de-a doua categorie de sol este cel aluvionar, format prin 
erodarea humusului datorită acŃiunii apei de suprafaŃă. 

Din punct de vedere litologic, zona Bucureştiului face parte 
din tipul de câmpie joasă cu terase, caracterizată prin prezenŃa 
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numeroaselor terase desfăşurate de-a lungul râurilor ce o 
drenează, zonă alcatuită din depozite exclusiv cuaternare 
reprezentate prin loess şi depozite loessoide 

3. Clima 
Deşi este aşezat într-o zonă de climă temperată, 

Bucureştiul este afectat de masele de aer continental, provenite 
din zonele învecinate. CurenŃii de aer estici dau variaŃii excesive 
de temperatură, de până la 70°C, între verile călduroase şi iernile 
geroase. Estul şi sudul oraşului au toamne lungi şi călduroase, 
ierni blânde şi primăveri timpurii. Media anuală a temperaturii în 
Bucureşti este în jur de 10 - 11°C . 

Cea mai înaltă temperatură medie anuală s-a înregistrat în 
anul 1963, de 13.1° C şi cea mai mică, în anul 1875, de 8.3° C. 
Din observaŃiile şi analizele efectuate, rezultă că Bucureşti-ul are 
ani alternativi cu temperaturi joase (1973, 1977, 1979) şi ridicate 
(1976, 1978, 1980). 

Cea mai friguroasa lună este ianuarie , cu o medie de - 29° 
C iar cea mai calduroasă este iulie cu o medie de 22.8° C. În 
general, variaŃiile de temperatură dintre noapte şi zi sunt de 34 - 
35 ° C, iarna şi de 20 - 30° C, vara. Cea mai înaltă temperatură, de 
41.1° C a fost înregistrată în data de 20 august 1945 şi cea mai 
joasă temperatură, de -30°C, în ianuarie 1888. 

Zona centrală, având cea mai mare concentrare de clădiri, 
străzi înguste, largi bulevarde şi câteva zone verzi, are o 
temperatură medie anuală de 11° C, vânt sub 2 m/s , umiditatea 
de 3-6 %, mai mică decât în alte zone şi cea mai lungă perioadă 
de vegetaŃie, de 220 zile fără ger, pe an. 

Zona mediană care cuprinde vechea zonă industrială cu 
mici făbricuŃe, gări (Gara de Nord este cel mai mare nod feroviar), 
este definită printr-un grad mare de poluare, zile cu ceaŃă, ploi 
abundente, câteva zile însorite, având o temperatură medie anuală 
sub 11° C şi un volum de precipitaŃii de 600 mm pe an. 

Noua zonă residenŃială (Băneasa, Floreasca, Tei, 
Pantelimon, Balta Albă, Berceni, Drumul Taberei), are o 
temperatură medie anuală de 10.5° C, cu vânturi puternice uneori , 
cu un grad scăzut de poluare comparativ cu centrul, un grad de 
umiditate în jurul valorii de 77%, cu frecvente apariŃii ale ceŃii, şi un 
volum de precipitaŃii sub 550 - 600 mm pe an. 

Zona periferică este influenŃată de construcŃiile joase (1 - 2 
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nivele) cu suprafeŃe verzi şi mari zone industriale; această zonă 
urbană este în mare masură expusă vântului, valurilor de caldură 
şi de frig, dar cu contraste mici, o umiditate ridicată şi aer curat. 
Volumul precipitaŃiilor este sub 500 mm pe an. 

4. Date administrativ teritoriale 
La baza Studiului au stat următoarele date administrative : 

• PopulaŃia: 238217 
• Gospodării: 101517 
• LocuinŃe: 101901 
• Numărul strazilor:  
• Bulevarde - 57 
• Străzi secundare de trecere - 1023 
• Străzi modernizate: 
• Apa - 915 
• Cu reŃea de canalizare - 920 
• Gaze 
• Străzi nemodernizate: 
• Piatra de râu – 100 
• Balast – 100 
• Sistem rutier de pământ - 108 

De asemenea, a fost luată în calcul şi situaŃia economică a 
sectorului: 

            - SocietăŃi comerciale: 
• Microîntreprinderi – 6795 
• Mari – 155 
• Mici – 1401 
• Mijlocii - 508 

            - PopulaŃia activă – 251605 

            - Şomaj mai mic - 2 – 2,5 ori 
II. SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 
1. Prezentare generală 
Prin salubrizare, în contextul regulamentului cadru al 

serviciului de salubrizare a localităŃilor aprobat prin Ordinul 
preşedintelui ANRSC nr. 110/2007, se înŃelege: 

Totalitatea operaŃiunilor şi activităŃilor necesare pentru 
păstrarea unui aspect salubru al localităŃilor, adică colectarea, 
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selectarea, transportul, depozitarea, neutralizarea deşeurilor, 
măturatul, stropitul, spălatul străzilor, curăŃatul rigolelor, colectarea 
deşeurilor stradale, curăŃarea şi transportul zăpezii de pe căile 
publice şi menŃinerea în funcŃiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheŃ. 

Principiile de organizare şi funcŃionare a serviciilor de 
salubrizare ca o componentă a serviciilor publice de gospodărie 
comunală sunt: 
-protecŃia sănătăŃii publice 
-autonomia locală şi descentralizarea; 
-responsabilitatea faŃă de cetăŃeni 
-conservarea şi protectia mediului înconjurător; 
-calitate şi continuitate; 
-tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor; 
-nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor; 
-transparenŃa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăŃenilor 
-administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea 
publică şi a fondurilor publice; 
-securitatea serviciului; 
-dezvoltarea durabilă 

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii 
de performanŃă la nivelul utilizatorului aprobat de consiliul local. 

Indicatorii de performanŃă şi de evaluare stabilesc condiŃiile 
ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de 
salubrizare a localităŃilor 

Indicatorii de performanŃă asigură condiŃiile pe care trebuie 
să le îndeplinească serviciile de salubrizare avându-se în vedere: 
-continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
-adaptarea permanentă la cerinŃele utilizatorului; 
-excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de 
salubrizare; 
-respectarea reglementarilor specifice din domeniul protecŃiei 
mediului şi al sănătăŃii populaŃiei 
-implementarea unor sisteme de management al calităŃii, al 
mediului şi al sănătăŃii şi securităŃii muncii. 
Indicatorii de performanŃă pentru serviciul de salubrizare se referă 
la următoarele activităŃi: 
-contractarea serviciilor de salubrizare; 
-măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor 
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efectuate; 
-îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la menŃinerea unor 
relaŃii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi 
obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaŃiilor 
care revin fiecărei părŃi; 
-soluŃionarea în timp util a reclamaŃiilor utilizatorilor referitoare la 
serviciile de salubrizare; 
-prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare – informare, 
consultanŃă 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanŃă, 
operatorul trebuie să asigure: 
-gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor 
contractuale; 
-evidenŃa clară şi corectă a utilizatorilor; 
-înregistrarea activităŃilor privind măsurarea prestaŃiilor facturarea 
şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
-înregistrarea reclamaŃiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de 
soluŃionare a acestora. 

Serviciile de salubrizare se organizează pentru 
satisfacerea nevoilor populaŃiei, ale instituŃiilor publice şi ale 
agenŃilor economici vor asigura: 
-îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale cetăŃenilor; 
-promovarea calităŃii şi eficienŃei activităŃilor de salubrizare;  
-dezvoltarea durabilă a serviciilor 
-protecŃia mediului înconjurător. 

2. Prezentarea situaŃiei actuale 
Serviciul de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiul 

Bucureşti a fost asigurat pe bază contractuală de S.C. REBU S.A. 
În prezent, dar şi în momentul în care serviciul de 

salubrizare a fost asigurat de către S.C. REBU S.A. nu este 
asigurată acoperirea contractuală a cetăŃenilor Sector 1 Bucureşti 
privind activitatea de ridicare a gunoiului menajer, cu termen 
octombrie 2004. 

RelaŃia contractuală dintre Primăria Sectorului 1 şi S.C. 
REBU S.A. s-a încheiat în august 2007, motiv pentru care este 
necesar a se organiza în conformitate cu prevederile legale licitaŃia 
publică pentru desemnarea operatorului care va asigura 
salubrizarea Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

3. Fundamentarea necesităŃii şi oportunităŃii delegării 
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gestiunii serviciului public de salubritate a Sectorului 1 al 
Municipiului Bucureşti 

Prezentul studiu de oportunitate se realizează în vederea 
analizării situaŃiei actuale şi a oportunităŃii delegării gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare  

Principalele aspecte ce impun realizarea studiului sunt: 
-respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, 
care au fost armonizate cu legislaŃia UE; 
-necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente 
şi de calitate, modernizarea infrastructurii şi sistemului logistic 
existent; 
-necesitatea modernizării sistemului de gestionare a deşeurilor;  
-dorinŃa autorităŃii locale de a asigura un mediu de viaŃă curat şi 
sănătos locuitorilor Sectorului 1. 

3.1 Motivele de ordin economic, financiar, social şi de 
mediu 

Calitatea serviciilor efectuate; Argumentele care stau la 
baza delegării gestiunii serviciului public de salubrizare: 
-Prin realizarea de licitaŃie publică deschisă se va putea obŃine 
selectarea unui operator economic care să ofere raportul optim 
între preŃul (mic) prestaŃiei şi calitatea (ridicată) serviciilor.  
-Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care 
să corespundă normelor naŃionale şi ale UE referitoare la mediu, 
este posibilă numai cu investiŃii adecvate în dotari performante 
corespunzătoare şi cu asigurarea de personal suficient şi adecvat 
pregătit din punct de vedere profesional. 
-Valoarea investiŃiilor necesare pentru asigurarea unor dotări 
adecvate pentru prestarea la standardele cerute de către legislaŃia 
în vigoare a acestor servicii este foarte mare, iar Primăria 
Sectorului 1 nu deŃine sursele necesare de finanŃare. 
-Asigurarea colectării selective de la populaŃie şi agenŃi economici 
- avantaje financiare pentru cei care participă. 
-Dotarea cu utilaje noi şi performante impusă de criteriile de 
selecŃie a ofertelor va duce la realizarea unui nivel scăzut de 
poluare a oraşului. Colectarea se va realiza cu utilaje cu sistem 
închis, ce nu va permite împrăştierea deşeurilor în timpul 
transportului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să 
facă dovada deŃinerii unui număr suficient de măşini şi utilaje 
performante, cu care se vor putea realiza servicii de salubrizare de 
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calitate ridicată. De asemenea, Caietul de sarcini va stipula 
obligativitatea folosirii întregului parc de maşini şi utilaje ofertat, 
doar pentru nevoile de salubrizarea a Sectorului 1. 

Criteriile de selecŃie vor avea în vedere şi deŃinerea de 
către ofertanŃi a certificării sistemului de management al calităŃii 
conform ISO 9001, OH SAS 18001 privind sistemul securităŃii şi 
sănătăŃii în muncă şi certificarea sistemului de management al 
mediului conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o 
garanŃie a calităŃii serviciilor oferite şi a protejării mediului. 

Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea 
locală va beneficia de o îmbunătăŃire a calităŃii mediului şi implicit a 
sănătăŃii populaŃiei. 

3.2. Identificarea nevoilor de salubrizare 
3.2.1 Grupuri interesate (Stakeholders) 
Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare 

stradală în Sectorul 1: 
- Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare: 
Casnici: persoane fizice şi asociaŃii de locatari sau proprietari, 
locuitori ai Sectorului 1 
AgenŃi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
Sectorului 1 
InstituŃii publice cu sedii sau filiale în Sectorul 1 
- Primăria Sectorului 1 – are ca obiectiv realizarea unor servicii de 
salubrizare de calitate de către operatorul de salubrizare, finanŃate 
din bugetul local, atâta timp cât cetăŃenii sectorului 1 plătesc taxe 
şi impozite, scop în care efectuează controlul şi urmărirea activităŃii 
de salubrizare stradală executată de către operator. Totodată, în 
cazul în care realităŃile vieŃii o impun, Consiliul Local al Sectorului 
1 va putea, în conformitate cu prevederile legale să stabilească şi 
taxe speciale pentru salubritatea menajeră. Trebuie menŃionat că 
scutirea de plata taxei de salubrizare menajeră se aplică numai 
utilizatorilor, persoane fizice. 
- Prestatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obŃinerea 
unui profit cât mai mare în schimbul serviciilor oferite InstituŃii ale 
statului care au ca scop protejarea mediului şi a sănătăŃii 
populaŃiei: 
Garda de Mediu – printre atribuŃiile căreia se numară urmărirea şi 
controlul aplicării de către persoane fizice şi juridice a 
reglementărilor privind gestionarea deşeurilor şi recuperarea 
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materialelor reciclabile, dar şi aplicarea de sancŃiuni 
contravenŃionale pentru încălcările prevederilor actelor normative 
în domeniul protecŃiei mediului. 
AgenŃia de ProtecŃie a Mediului - printre atribuŃiile căreia se 
regăsesc coordonarea şi urmărirea stadiului de îndeplinire al 
obiectivelor din strategia naŃională de gestionare a deşeurilor, 
colaborând cu autorităŃile publice locale în vederea implementării 
Planului local de gestionare a  deşeurilor. Totodată, realizează 
inspecŃii la agenŃii economici generatori de deşeuri şi deŃinători de 
substante chimice periculoase. 
DirecŃia de Sănătate Publică– are ca scop realizarea controlului 
respectării condiŃiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările 
legale în domeniul sănătăŃii publice. 
Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de UtilităŃi Publice – ANRSC – atribuŃii: pregătirea 
pieŃei serviciilor publice de gospodărie comunală pentru intrarea 
pe piaŃa comunitară; promovarea concurenŃei şi a unei privatizări 
controlate pe piaŃa serviciilor publice comunitare.  

3.2.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate 
(stakeholders) 

În general, deşeurile urbane (stradale şi menajere) şi cele 
industriale se numară printre obiectivele recunoscute ca fiind cele 
mai mari generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea 
publică. 

Principalele forme de impact şi risc determinate de 
deşeurile urbane şi industriale, în ordinea în care sunt percepute 
de populaŃie, sunt: 
-modificări de peisaj şi disconfort vizual 
-poluarea aerului 
-poluarea apelor de suprafaŃă – în cazul depozitării deşeurilor în 
apropierea râurilor (pe malul acestora) 
-poluarea pânzei freatice – prin infiltraŃii de substanŃe dăunătoare 
rezultate din reacŃiile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai 
ales la temperaturi ridicate 
-modificări ale fertilităŃii solurilor şi a compoziŃiei biocenozelor pe 
terenurile învecinate, în cazul depozitării neautorizate direct pe 
pământ. 

Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea 
activităŃii de salubrizare stradală în Sectorul 1 au diverse nevoi, 
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care vor fi analizate în cele ce urmează. 
Utilizatorii serviciilor de salubrizare:  

-să circule pe străzi curate  
-să se plimbe şi să se recreeze în parcuri curate 
-să nu fie nevoiŃi să respire aer infestat datorită depozitărilor 
clandestine de deşeuri. 

Primăria Sectorului 1 are ca obiective/nevoi: 
-îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale cetăŃenilor prin promovarea 
calităŃii şi eficienŃei serviciilor publice de salubrizare 
-creşterea calităŃii vieŃii cetăŃenilor prin stimularea mecanismelor 
economiei de piaŃă, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, 
atragerea investiŃiilor profitabile pentru comunitatea locală 
-dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecŃia 
mediului înconjurător 
-organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încât să 
satisfacă nevoile populaŃiei, ale instituŃiilor publice şi agenŃilor 
economici 

Prestatorul de Servicii de Salubrizare: 
-realizarea unui profit cât mai mare în urma prestării serviciilor de 
salubrizare; 
-prestarea serviciilor în condiŃii de calitate 

InstituŃii ale Statului: Garda de Mediu, AgenŃia de ProtecŃie 
a Mediului, DirecŃia de Sănătate Publică, Autoritatea NaŃională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice – 
A.N.R.S.C. sunt interesate de: 
-îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii cetăŃenilor prin menŃinerea unui climat 
de igienă; 
-protejarea mediului înconjurător; 
-înlăturarea surselor de poluare a aerului şi apelor provenite de la 
depozitele de deşeuri; 
-protecŃia stării de sănătate a locuitorilor. 

Primăria Sectorului 1 nu are organizat un serviciu propriu 
de salubrizare. 

Se observă că situaŃia existentă până acum adică Primăria 
Municipiului Bucureşti organizatoarea de servicii şi Primăria 
Sectorului 1 Bucureşti ordonator de credit, rezultat al 
descentralizării tratate parŃial creează disfuncŃii majore în 
activitatea de salubrizare 

Colectarea selectivă şi ridicarea diferenŃiată a deşeurilor, 
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parte componentă a managementului integrat a deşeurilor, este 
inexistentă încălcându-se legislaŃia în vigoare, conform termenului 
limită de implementare care este iunie 2006. 

În ceea ce priveşte examinarea serviciului având în vedere 
costurile, considerăm că varianta, ca Primăria să execute prin forŃe 
proprii operaŃiunile (curăŃenie stradală, deszăpezire, colectare 
diferenŃiată gunoi menajer) necesită investiŃii umane şi materiale 
nejustificate. 

Se propune delegarea serviciului în conformitate cu 
legislaŃia în vigoare: 
-O.U.G nr. 34/19.04.2006 – Privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a 
localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Ordinul preşedintelui ANRSC nr.110/2007 privind aprobarea 
regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor. 
-Ordinul presedintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea 
caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităŃilor. 
-Ordinul preşedintelui ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare a 
localităŃilor O.U.G nr. 78/2000,– Privind regimul deşeurilor cu 
modificările şi completările ulterioare. 
-Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice. 

III. DESCRIEREA ACTIVITĂłILOR PENTRU CARE SE 
FACE DELEGAREA DE GESTIUNE 

1. Măturatul şi spălatul căilor publice 
Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în 

scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public 
În timpul operaŃiunii de măturare se va evita efectuarea 

circulaŃiei rutiere sau pietonale 
Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui 

climat citadin igienic, înainte de măturare, suprafeŃele vor fi stropite 
cu apă. 

Din punct de vedere al felului cum se execută, măturatul 
poate fi manual sau mecanic. 
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Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în 
pieŃe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri 
de parcare sau pe suprafeŃele anexe ale spaŃiilor de circulaŃie, de 
odihna ori de agrement. 

Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaŃiilor de circulaŃie, 
de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeŃe 
neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi 
bituminoase, pietre de râu, macadam. 

Măturatul se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, dar nu 
atunci când plouă. 

Activitatea se desfăşoară în aria de autorizare, pe străzile 
şi cu frecvenŃele de lucru prevăzute. 

Perioada sezonului de măturat începe, de regulă, de la 1 
martie şi se încheie la 15 noiembrie, şi poate fi modificată în 
funcŃie de condiŃiile meteorologice. Măturatul se va finaliza cu 
colectarea şi transportul deşeurilor. 

Deşeurile stradale se vor colecta şi se vor transporta cu 
autospeciale sau cu alte mijloace de transport. Deşeurile vor fi 
acoperite pentru a se evita împrăştierea acestora pe traseu. 

Măturatul mecanic se realizează cu ajutorul unor 
dispozitive adaptate pe autovehivule, cu maşini specializate ce 
folosesc perii cilindrice sau circulare care vin în contact direct cu 
suprafaŃa pe care se execută măturatul. 

Din punct de vedere al felului în care se colectează 
deşeurile de la măturat se disting: măturat mecanic cu colectare şi 
măturat mecanic fără colectare. Pentru realizarea activităŃii de 
măturat mecanic sunt folosite utilaje de periere şi utilaje 
autoaspiratoare. 

Din punct de vedere al domeniului de aplicare, măturatul 
mecanic se realizează pe părŃile carosabile ale străzilor, aleilor, 
locurilor de parcare şi suprafeŃelor anexe cu îmbrăcăminte 
asfaltică sau pavele cu rosturi bituminate. 

Această activitate se desfăşoară ziua sau noaptea, dar nu 
atunci când plouă.  

Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii, la 
sfârşitul iernii, până la aşezarea stabilă a zăpezii la începutul iernii 
următoare. 

Ca şi măturatul manual, măturatul mecanic se va 
desfăşura cu o frecvenŃă stabilită de operator şi aprobată de 
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autorităŃile administraŃiei publice locale, în funcŃie de condiŃiile 
specifice existente. 

Stropitul se execută mecanizat. 
Perioada de realizare a stropitului este cuprinsă, de regulă, 

între intervalul 1 aprilie 1 octombrie, şi poate fi modificată, în 
funcŃie de condiŃiile meteorologice concrete. 

Este interzis stropitul în perioada în care este posibilă 
formarea poleiului. 

Stropitul se aplică de regulă pe suprafeŃele 
curăŃate/măturate în prealabil 

La executarea stropitului se va avea în vedere să nu fie 
afectaŃi pietonii, autovehiculele, vitrinele, pe lângă care se trece cu 
utilajul ce realizează operaŃiunea. 

Din punct de vedere al suprafeŃei pe care se execută, 
spălatul se realizează pe trotoare sau pe carosabil. 

Spălatul se aplică de la 1 aprilie până la 1 octombrie, 
perioada putând fi modificată în funcŃie de condiŃiile meteorologice 
concrete.Spălatul se va efectua numai după ce s-a făcut măturatul. 

Pentru ca, în urma spălării, suprafaŃa rigolelor să fie cât 
mai curată se va efectua în prealabil curăŃarea şi măturarea 
acestora. 

Se interzice spălatul căilor publice în perioada în care este 
posibilă formarea poleiului 

Dupa modul de execuŃie, curăŃarea rigolelor se face 
manual sau mecanizat. 

CurăŃarea manuală a rigolelor se desfăşoară numai ziua. 
Durata de desfăşurare a activităŃii este de la topirea zăpezii până 
la începerea înghetului. 

LăŃimea medie pe care se aplică curăŃarea rigolelor este 
de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. 

2.CurăŃarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi 
menŃinerea în funcŃiune a acestora pe timp de polei sau înghet 

Îndepărtarea zăpezii se realizează manual şi/sau 
mecanizat. 

Îndepărtarea zăpezii manual, se efectuează ziua şi/sau 
noaptea, în funcŃie de necesităŃi, la temperaturi de până la – 10°C. 

Strângerea zăpezii se va face în locuri unde nu stânjenesc 
circulaŃia auto sau pietonală. 

Arterele principale de circulaŃie trebuie să fie practicabile în 
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termen de 4 ore de la încetarea ninsorii. 
Din punct de vedere ale periodicităŃii, această activitate se 

desfăşoară conform condiŃiilor contractuale sau după fiecare 
ninsoare, dacă este cazul. 

Periatul zăpezii se efectuează mecanic. 
Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de 

zăpadă depăşeşte în general 10 cm. 
Nu este recomandabil ca pluguitul să se execute pe străzi 

cu denivelări 
În cazul căderilor abundente de zăpadă, care aduc la 

formarea unui strat de zăpadă cu grosimea mai mare de 30 cm, se 
execută mai multe treceri pe aceeaşi suprafaŃă Încărcatul zăpezii 
se realizează manual sau mecanizat 

Încărcatul zăpezii în mijloacele de transport se face imediat 
după încetarea ninsorii. 

În cazul suprafeŃelor de circulaŃie aglomerate sau al căilor 
publice înguste, încărcatul zăpezii se face manual, în europubele. 

Transportul zăpezii se va face până la asigurarea 
condiŃiilor optime de circulaŃie rutieră şi pietonală cu vehicule 
adecvate, în locurile stabilite de autorităŃile administraŃiei publice 
locale 

Descărcatul zăpezii se face în guri de canal sau în locuri 
speciale destinate, stabilite de către autorităŃile administraŃiei 
publice locale. 

CurăŃarea manuală a gheŃii se efectuează pe temperaturi 
de până la – 10°C. 

CurăŃarea manuală a gheŃii se execută prin spargere sau 
tăiere cu dispozitive şi instrumente speciale. 

Strângerea gheŃii se face în locuri unde acesta nu 
stânjeneşte circulaŃia auto sau pietonală. În situaŃia în care 
cantitatea de gheaŃă este mare, trebuie luate măsuri rapide de 
deblocare a suprafeŃelor de circulaŃie, inclusiv prin încarcarea în 
europubele şi transportul manual al acestora. 

Împrăştierea materialului antiderapant se face cu scopul 
măririi coeficientului de aderenŃă al autovehiculelor faŃă de drum, 
pe suprafeŃele de circulaŃie pe care nu se poate îndepărta în 
totalitate stratul de zăpada sau de gheaŃă. OperaŃiunea se va 
realiza mecanic sau manual. 

OperaŃiunea se execută în special pe pante, poduri, artere 
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de circulaŃie situate în apropierea cursurilor de apă, lacuri, pieŃe şi 
intersecŃii mari. 

Împrăştierea sării se face cu scopul de a preveni formarea 
poleiului, gheŃii şi de a topi zăpada sau gheaŃa de pe suprafeŃele 
de circulaŃie. 
 Colectarea şi organizarea reciclării deşeurilor 

Strategia naŃională privind gestiunea deşeurilor şi a 
reducerii în timp a cantităŃii de deşeuri ce ajung în depozite 
cuprinde măsuri referitoare la colectarea selectivă, reducerea 
cantităŃilor de deşeuri biodegradabile depozitate prin tratare 
mecano-biologică a deşeurilor colectate selectiv, captarea şi 
valorificarea biogazului 

AutorităŃile administraŃiei publice locale au obligaŃia de a 
stabili împreună cu operatorii autorizaŃi strategia de recuperare a 
materialelor refolosibile, modul de sortare şi colectare a acestora 
ca parte integrată a Strategiei naŃionale privind gestiunea şi 
depozitarea deşeurilor. 

Colectarea separată a materialelor refolosibile va fi înscrisă 
în regulamentele de organizare şi funcŃionare sau în caietele de 
sarcini ale operatorilor serviciilor de salubrizare. Obiectivele 
asumate de România privind reducerea cantităŃilor de deşeuri 
biodegradabile depozitate şi cele privind îndeplinirea cotelor de 
recuperare/recilcare a deşeurilor de ambalaje se vor înscrie de 
asemenea, distinct în regulamentele de organizare şi funcŃionare 
sau în caietele de sarcini ale operatorilor serviciilor publice de 
salubrizare. 

Consiliul Local al Sectorului 1 va promova programe de 
adaptare a serviciilor de salubrizare la cerinŃele prevăzute de 
directivele Uniunii Europene, prin utilizarea tehnologiilor avansate 
de tratare a deşeurilor menajere, precum: 

a) colectarea selectivă, inclusiv colectarea separata a 
fracŃiei biodegradabile; 

b) sortarea/tratarea mecano-biologică; 
c) compostarea fracŃiei biodegradabile vegetale; 
d) incinerarea/coincinerarea; 
e) brichetarea şi valorificarea materială sau 

energetică a produselor rezultate. 
Totodată vor fi asigurate şi spaŃiile necesare împlementării 

unor astfel de noi tehnologii. 
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Operatorii serviciilor de salubrizare vor lua măsuri pentru a 
facilita presortarea deşeurilor direct la utilizatorii care produc, prin 
dotarea cu recipiente de precolectare.  

Presortarea se face separat, pe tipuri de deşeuri şi 
materiale care se pretează refolosirii sau valorificării 

Sortarea materialelor refolosibile sau valorificabile se poate 
face şi în depozitele de deşeuri. 

Paralel cu preselectarea şi sortarea, operatorul va asigura 
transportul corespunzător tipului de materiale sortate la depozitul 
propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate 
de agenŃii economici specializaŃi. 

Depozitele de stocare a materialelor recuperante trebuie 
să fie autorizate de către autorităŃile care gestionează problemele 
de protecŃia mediului şi de sănătate publică. 

Operatorul împreună cu autorităŃile administraŃiei publice 
locale vor stabili modalitatea de predare şi valorificare a 
materialelor recuperate, inclusiv facilităŃile acordate utilizatorilor 
care aplică precolectarea selectivă. 

Operatorul împreună cu autorităŃile administraŃiei publice 
locale vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea 
educarea şi conştientizarea populaŃiei cu privire la necesitatea 
preselectării şi valorificării deşeurilor, prin toate mijloacele pe care 
le au la îndemană: mass-media scrisă şi audio-vizuală, broşuri, 
afişe. 

Prezentul studiu are ca scop optimizarea serviciului de 
salubritate pe raza sectorului 1 a municipiului Bucureşti, în 
vederea protecŃiei şi îmbunătăŃirii calităŃii mediului.  

4. Descriere generală a sistemului de colectare selectivă 
Colectarea şi tratarea deşeurilor în cadrul sistemului 

analizat presupune următoarele acŃiuni: 
� Precolectarea deşeurilor 
� Colectarea deşeurilor 
� Transportul deşeurilor la staŃia de transfer 
� Depozitarea intermediară a deşeurilor 
� Tratarea şi valorificarea deşeurilor 
� Depozitarea finală la rampa ecologică. 

a) Organizarea colectării deşeurilor 
a.1 Precolectarea selectivă a deşeurilor menajere de la 

populaŃie 
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Precolectarea deşeurilor în sistem dual cuprinde: 
-precolectarea selectivă primară a deşeurilor menajere în 
recipiente specifice de apartament pe categorii de materiale 
reciclabile, pentru a fi valorificate direct la agenŃii specializaŃi; 
-precolectarea selectivă primară a deşeurilor reciclabile, cele care 
n-au fost verificate prin agenŃii specializaŃi în două categorii: 
-deşeuri uşoare: hârtie, cartoane, folii de material plastic, textile; 
-deşeuri organice uşor fermentabile: resturi alimentare, legume, 
fructe, resturi animale etc.; 
-precolectarea secundară, respectiv strângerea şi depozitarea 
provizorie a deşeurilor selectate, în puncte de precolectare 
amenajate (camere sau platforme de precolectare) unde sunt 
amplasate recipiente (pubele, containere, etc.). 

Se vor construi/reabilita aprox. 78 puncte de colectare a 
deşeurilor reciclabile amplasate pe întreaga suprafaŃă a zonei 
pentru un sistem de colectare bazat pe separarea deşeurilor la 
sursă. 

a.2 Precolectarea selectivă a deşeurilor asimilabile celor 
menajere  

Deşeurile asimilabile celor menajere sunt cele provenite 
din industrie, comerŃ, sectorul public sau administrativ, care 
prezintă compoziŃie şi proprietăŃi similare cu deşeurile menajere, şi 
care sunt colectate, transportate, prelucrate, şi depozitate 
împreună cu acestea. 

Având în vedere cantitatea importantă a acestui gen de 
deşeuri, precolectarea selectivă se va face în funcŃie de specificul 
unităŃilor respective, astfel încât în recipientele de colectare să se 
depună deşeurile conform celor menŃionate. 

Recipientele pentru precolectarea secundară a deşeurilor 
asimilabile celor menajere se vor procura de către unităŃile 
producătoare de astfel de deşeuri şi nu fac obiectul acestui proiect. 

a.3 Precolectarea deşeurilor stradale 
Precolectarea deşeurilor stradale se va realiza astfel: 

-precolectarea deşeurilor stradale se va face cu ajutorul coşurilor 
amplasate pe străzi, intersecŃii, locuri aglomerate la distanŃe 
suficient de mici (50-100 m) care vor fi descărcate în pubele de 
240 l cu roŃi care vor fi amplasate în punctele de precolectare 
stradale; 
-precolectarea deşeurilor provenite de la măturarea străzilor 
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(carosabil şi trotuare) se va face cu ajutorul auto-măturătoarelor – 
colectoare în zonele cu pavaje modernizate şi în pubele de 240 l şi 
containere de 1,1 m3 în zonele unde măturatul se realizează 
manual. 

Punctele de precolectare deşeuri stradale vor fi amplasate 
la o distanŃă de circa 1,5 km între două puncte, astfel ca pentru 
întreaga localitate se vor calcula punctele de precolectare deşeuri 
stradale necesare. 

Fiecare punct de precolectare va fi dotat cu două 
containere de 1,1 m3 folosind sistemul de colectare utilizat şi 
pentru deşeurile menajere, respectiv prin descărcarea 
containerelor în autogunoierele compactoare. 

a.4 Colectarea deşeurilor urbane  
Colectarea deşeurilor se va face prin preluarea acestora 

din punctele de precolectare, pe categoriile de deşeuri selectate 
de către producători în recipiente diferite şi transportate la staŃia de 
transfer cu instalaŃie de sortare a deşeurilor reciclabile. 

FracŃia biodegradabilă (umedă) se va colecta o dată la 
două zile pe timp de vară, şi o dată la trei zile pe timp de iarnă, iar 
fracŃia reciclabilă (ambalaje) se va colecta o dată pe săptămână. 

b) Depozitarea finală 
Depozitarea finală se face la rampele controlate ecologic 

existente. Transportul la depozitul ecologic se efectuează în 
containerele de presiune încarcate pe un cap tractor
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FLUXUL DE COLECTARE, PRELUCRARE ŞI 
DEPOZITARE 

Cantitate totală de deşeuri prognozată a fi 
generată 

Cantitate prevazută a fi colectată centralizat 

Cantitate prognozată de deşeuri colectate în 
amestec 

Cantitate prognozată de deşeuri colectate 
selectiv 

STAłIE DE TRANSFER 
Linia de sortare 

Hârtie sortată 

Compactare şi valorificare 

PET 

Prelucrare, compactare şi 
valorificare 

Altele-metale, mobilier şi aparatură 
electrocasnicş uzate, anvelope, etc. 

Depozitare temporară şi valorificare 

Deşeuri nereciclabile şi 
biodegradabile 

COMPACTARE 

TRANSPORT SI DEPOZITARE LA 
RAMPA ECOLOGICĂ 
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SituaŃia actuală a colectării diferenŃiată a deşeurilor 
Deşeurile menajere şi asimilabile acestora – partea cea mai 
semnificativă a deşeurilor urbane – nu sunt în prezent colectate 
selectiv în vederea valorificării reciclabile (hârtie, carton, sticlă, 
metale, materiale plastice). Se poate afirma că aproximativ 36% 
din componentele deşeurilor urbane reprezintă materiale 
reciclabile, din care circa 18% au mari şanse de recuperare, 
nefiind contaminate. Cu toate acestea, doar 1-2% din aceste 
materiale sunt valorificate prin sortarea efectuată după depozitare 
de către aşa-numiŃii „recuperatori”, care activează la gropile de 
gunoi. Restul se elimină, prin depozitare, pierzându-se astfel mari 
cantităŃi de materi prime secundare şi resurse energetice.  
-Deşeurile urbane nu sunt supuse nici unui proces de tratare 
prealabilă eliminşrii finale prin depozitare (sortare, compactare, 
compostare, incinerare, etc.). 

Se poate aprecia că practic, activitatea de salubritate a 
zonei analizate trebuie optimizată şi adaptată la legislaŃia 
europeană şi româna din care menŃionăm: 
-Gestionarea deşeurilor în general (conform Directivei cadru 
privind deşeurile – nr. 75/442/CEE şi amendamentelor acesteia). 
-Depozitarea deşeurilor (conform Directivei nr. 99/31/EC privind 
depozitarea deşeurilor). 
-Bateriile şi acumulatorii uzaŃi (conform Directivei nr. 91/157/CEE 
privind bateriile şi acumulatorii uzaŃi care conŃin substanŃe 
periculoase). 
-Uleiurile uzate (conform Directivei nr. 75/439/CEE privind 
eliminarea uleiurilor uzate). 
-Ambalajele şi deşeurile de ambalaje (conform Directivei nr. 
94/62/EC).  
-Utilizarea nămolului de canalizare în agricultură (conform 
Directivei nr. 86/278/CEE privind protecŃia mediului şi particular a 
solurilor când nămolul de canalizare este utilizat în agricultură). 

Concluziile sunt că, în prezent, Primăria sectorului 1 se 
confruntă cu mari dificultăŃi în ceea ce priveşte gestionarea corectă 
a deşeurilor menajere, în principal datorită următoarelor cauze:  
-Nivel civic şi educaŃional extrem de scăzut şi o lipsă totală de 
informare şi responsabilizare. 
-Proliferarea surselor şi tipurilor de deşeuri prin multiplicarea şi 
disemnarea agenŃilor economici în special în comerŃul stradal şi în 
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pieŃe. 
-Creşterea volumului ambalajelor, în special a celor din hârtie şi 
plastic. 
-ExistenŃa unor zone care se constituie în puncte de depozitare 
necontrolată a deşeurilor de către populaŃie şi agenŃi economici.  
-Lipsa/numărul insuficient de recipienŃi şi de coşuri de gunoi 
stradal, atât în locurile aglomerate cât şi la periferia sectorului.  
-CurăŃenia stradală este întreŃinută doar pe arterele principale cu 
ajutorul unor utilaje specifice (automăturatori colectoare, 
aspiratoare şi mături pentru carosabil). Cea mai mare parte a 
deşeurilor stradale este colectată manual, cu mijloace rudimentare.  
-Deşeurile municipale nu sunt colectate selectiv în vederea 
valorificării materialelor reciclabile (hârtie, carton, sticlă, metale, 
materiale plastice) decât într-o foarte mică măsură.  
-Lipsa unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor care să fie 
eficient din punct de vedere economic şi care să asigure protecŃia 
sănătăŃii populaŃiei şi a mediului.  
-AbsenŃa unei strategii integraliste privind reducerea cantităŃii de 
deşeuri generate în municipiul Bucureşti, diminuând în acest fiel 
cantitatea de deşeuri eliminată la depozitele de deşeuri.  
-DistanŃe mari de transport ale deşeurilor până la depozitarea 
finală.  
-Campanii reduse de informare a publicului cu privire la beneficiile 
recuperării, reciclării şi valorificării anumitor tipuri de deşeuri. 
 Cadrul legislativ pentru desfăşurarea activităŃilor de 
gestionare a deşeurilor este în prezent oferit de următoarele 
reglementări: 
-OUG nr. 195/2005 – privind protecŃia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Legea nr. 426/2001 – Legea pentru aprobarea OrdonanŃei de 
urgenŃă privind regimul deşeurilor nr. 78/2000; 
-Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităŃi 
publice; 
-Legea nr. 101/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice; 
-OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor 
industriale reciclabile republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Ordinul MIC 837/2006 pentru abrogarea Ordinului ministrului 
economiei şi comerŃului nr. 391/2003 privind mărfurile supuse 
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licenŃelor automate la export şi import, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea 
şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-Ordinul nr. 1281/2005 din 16.12.2005 privind stabilirea 
modalităŃilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de 
materiale în scopul aplicării colectării selective. 

Evacuarea şi tratarea deşeurilor urbane  
În municipiul Bucureşti, deşeurile menajere, stradale şi 

industriale, şi deşeurile asimilabile celor menajere sunt gestionate 
prin intermediul mai multor operatori organizaŃi sub forma societăŃi 
comerciale pe acŃiuni. În municipiul Bucureşti serviciile de 
salubritate sunt asigurate de către: 

SC REBU SA 
SC ROSAL SA 
SC SUPERCOM SA 
SC URBAN SA  
Pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti operatorul 

serviciului de salubritate până la data de 17 august 2007 a fost SC 
REBU SA care a prestat toate activităŃile componente ale 
serviciului de salubrizare a localităŃilor aşa cum sunt prezentate de 
Legea nr. 101/2006. După data de 17 august 2007, prin încetarea 
prin ajungere la termen a contractului de prestări servicii din anul 
1997, SC REBU SA nu mai are dreptul să presteze activităŃile de 
(i) măturat, spălat şi de întreŃinere a căilor publice şi (ii) curăŃarea 
şi trasportul zăpezii de pe căile publice şi menŃinerea în funcŃiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheŃ, fapt constatat şi de către 
Autoritatea NaŃională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de 
UtilităŃi Publice în urma controlului efectuat privind încetarea 
relaŃiilor contractuale dintre Primăria Sectorului 1 şi S.C. REBU 
S.A., şi adus la cunoştinŃa Primăriei Sectorului 1 prin intermediul 
notei de control încheiată în data de 22 august 2007. 
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CantităŃi de deşeuri generate, colectate şi reciclate în anul 
2006 pe raza Municipiului Bucureşti (tone/zi) 

Nr 
crt. 

Tipul de deşeu 
colectat 

C
od 

deşeuri 
conform

 
H

G
 

856/2002 

D
eşeuri 

generate 

D
eşeuri 

valorificate 

D
eşeuri 

colectate 
si 
elim

inate 

D
eşeuri 

necolectat
e 

1 

1. Deşeuri 
menajere şi 
asimilabile – 
total din care: 

 1467 45 1259 163 

2 

1. a. deşeuri 
menajere de la 
populaŃie în 
amestec 

20 03 01 1044 34 869 141 

3 

1. b. deşeuri 
menajere şi 
similare de la 
unităŃi 
economice, 
comerciale, 
birouri, 
instituŃii, unităŃi 
sanitare 

20 03 - - - - 

4 

1. c. deşeuri 
menajere 
colectate 
separat (fără 
cele din 
construcŃii, 
demolări) total, 
din care: 

20 01 - - - - 

5 1. c. 1. 
hârtie/carton 20 01 01 - - - - 

6 1. c. 2. sticlă 20 01 02 - - - - 
7 1. c. 3. plastic 20 01 39 - - - - 
8 1. c. 4. metale 20 01 40 - - - - 
9 1. c. 5. 20 02 01 - - - - 
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biodegradabile 
10 1. c. 6. altele 20 01 03 - - - - 

11 

1. d. deşeuri 
voluminoase 
colectate 
separat 

20 03 07 - - - - 

12 
2. Deşeuri din 
servicii urbane 
total, din care: 

 - - - - 

13 2. a. deşeuri 
stradale 20 03 03 - - - - 

14 2. d. deşeuri 
din piete 20 03 02 - - - - 

15 

2. c. deşeuri 
din grădini, 
parcuri şi spaŃii 
verzi 

20 03 99 - - - - 

16 

3. Deşeuri de 
materiale de 
construcŃii şi 
deşeuri de la 
demolări 

17 01 07 - - - - 

17 

4. Alte deşeuri 
(specificaŃi 
denumirea) 
crengi, 
buturugi 

20 03 99 - - - - 

18 5. Total 
deşeuri urbane - - - - - 

 S-a estimat că generarea de deşeuri în medie în Bucureşti 
este de 1906 tone/zi, din care 1044 tone reprezintă deşeuri 
menajere. Evacuarea de deşeuri pe cap de locuitor este de 496,15 
grame/zi. Generarea medie de deşeuri pe cap de locuitor pe zi, 
inclusiv cele valorificate, este de 1675 tone/zi, din care 869 tone/zi 
reprezintă deşeuri menajere. Cantitatea estimată de deşeuri 
reciclate este de 45 tone/zi, reprezentând exclusiv deşeuri 
industriale reciclate sau deşeuri provenite din demolări. 
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Fig. 1 – Generarea deseurilor pe surse 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Generarea deşeurilor după producător 

 

 

 

 

 

 

 

 
 EvoluŃia cantităŃii de deşeuri colectate 
Cantitate deşeuri 
depozitate 

Capacitate disponibilă în (mc) 

anul anul anul anul anul 
2002 2003 2004 2005 2006 
t/an t/an t/an t/an t/an 
- 2237 4930 2154 2492 

 Prin optimizarea serviciului de salubritate atât pentru 
sectorul 1 a municipiului Bucureşti cât şi pentru unităŃile 
administrative adiacente, se preconizează asigurarea unor condiŃii 
optime pentru colectarea selectivă direct de la sursă a deşeurilor 
reciclabile, precum şi a pregătirii pentru depozitare a deşeurilor 
nevalorificabile, diminuându-se, astfel, cantităŃile de deşeuri pentru 
depozitare. 
 De asemenea, prezentul Studiu propune indicatori de 
performanŃă şi de evaluare care să fie prevăzuŃi în contractul de 
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delegare pentru serviciile încredinŃate spre administrare agenŃilor 
economici. 
 Aceşti indicatori asigură condiŃiile pe care trebuie să le 
îndeplinească serviciile de salubrizare, avându-se în vedere: 
-continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
-adaptarea permanentă la cerinŃele utilizatorilor; 
-excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de 
salubrizare; 
-respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecŃiei 
mediului şi al sănătăŃii populaŃiei; 
-implementarea unor sisteme de management al calităŃii, al 
mediului şi al sănătăŃii şi securităŃii muncii. 
 Indicatorii de performanŃă pentru serviciul de salubrizare se 
referă la următoarele activităŃi: 
-contractarea serviciilor de salubrizare; 
-măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor 
efectuate; 
-îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea 
serviciilor efectuate; 
-menŃinerea unor relaŃii echitabile între operator şi utilizator prin 
rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea 
drepturilor şi obligaŃiilor care revin fiecărei părŃi; 
-soluŃionarea în timp util a reclamaŃiilor utilizatorilor referitoare la 
serviciile de salubrizare; 
-prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, 
consultanŃă. 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanŃă, 
operatorul trebuie să asigure: 
-gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor 
contractuale; 
-evidenŃa clară şi corectă a utilizatorilor; - nu este cazul deoarece 
priveşte activităŃile de salubrizare stardală 
-înregistrarea activităŃilor privind măsurarea prestaŃiilor, facturarea 
şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
-înregistrarea reclamaŃiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de 
soluŃionare a acestora. 

În conformitate cu competenŃele şi atribuŃiile legale ce îi 
revin, Primăria Sectorului 1 trebuie să aibă acces neîngrădit la 
informaŃii necesare stabilirii: 
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-modului de respectare şi îndeplinire a obligaŃiilor contractuale 
asumate; 
-calităŃii şi eficienŃei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de 
performanŃă stabiliŃi în contractele directe(care au ca obiect ce 
activitate??) sau în contractele de delegare a gestiunii; 
-modului de administrare, exploatare, conservare şi menŃinere în 
funcŃiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din 
infrastructura edilitar-urbană încredinŃată prin contractul de 
delegare a gestiunii; 
-modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru activităŃile 
prestate; 
-respectării parametrilor ceruŃi prin prescripŃiile tehnice şi a 
normelor metodologice. 

Prezentul Studiu propune indicatori minimi de performanŃă 
şi evaluare pentru serviciul de salubrizare de pe raza sectorului 1 a 
Municipiului Bucureşti. 

1) Indicatori generali 
Contractarea serviciului de salubrizare: 

-numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat 
la numărul de solicitări; 
-numărul de solicitări de îmbunătăŃire a parametrilor de calitate ai 
serviciului de salubrizare; 

Măsurarea şi gestiunea cantităŃii serviciului de salubrizare 
prestat: 
-numărul de recipiente de precolectare, distribuite pe tip-
dimensiuni ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de 
solicitări; 
-numărul anual de sesizări din partea direcŃiei de sănătate publică; 
-numărul de reclamaŃii privind valorile facturate , pe tipuri de 
activităŃi; 
-valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a 
facturilor emise; 
-numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, 
pe categorii de utilizator şi pe tipuri de activităŃi; 

Calitatea serviciului de salubritate prestat 
-numărul de reclamaŃii privind parametrii de calitate ai serviciului, 
pe tipuri de utilizatori şi tipuri de activităŃi; 
-numărul de reclamaŃii la care s-a răspuns în termen legal, din 
numărul total de reclamaŃii; 
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-valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea 
condiŃiilor şi a parametrilor de calitate stabiliŃi în contract, raportată 
la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de 
activităŃi; 
-valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune 
provocate prin nerespectarea condiŃiilor de preselectare a 
deşeurilor. 

2) Indicatori garantaŃi 
Indicatori garantaŃi prin licenŃa de prestare a serviciului de 

salubritate: 
-numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator 
a obligaŃiilor din licenŃă; 
-numărul de încălcări ale obligaŃiilor operatorului rezultate din 
analizele şi controalele A.N.R.S.C. şi a Gărzii de Mediu, modul de 
soluŃionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaŃii. 

Indicatori a căror nerespectare atrage penalităŃi 
contractuale: 
-numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate 
deteriorării de către operator a recipientelor utilizatorilor, sau dacă 
sau îmbolnăvit din cauza nerespectării condiŃiilor de prestare a 
serviciului de salubrizare; 
-numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii 
facturilor, din numărul de cereri pentru micşorarea valorii facturilor. 

Auditul anual al calităŃii privind îndeplinirea criteriilor de 
performanŃă se va publica anual în presa locală şi va fi supus 
dezbaterii consiliului local. 

Astfel, Primăria Sectorului 1 se va asigura că deşeurile 
urbane vor fi colectate respectând un sistem ecologic şi durabil, 
conform cu normele româneşti şi europene.  

Impactul major se va regăsi în îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii 
locuitorilor şi a mediului înconjurător care va beneficia de 
reducerea consistentă a noxelor produse prin colectarea şi 
depozitarea necontrolată a deşeurilor şi prin transportul acestora 
cu utilaje necorespunzatoare. 

În ceea ce priveşte evoluŃia viitoare pe o perioadă de 15 
ani, s-a plecat de la datele obtinuŃe în urma ultimului recensamânt 
privind creşterea demografică şi a numărului de agenŃi economici, 
precum şi creşterea cantităŃii de deşeuri ca urmare a creşterii 
nivelului de trai. 
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Principalele obiective ale studiului sunt: 
-ÎmbunătăŃirea generală a calităŃii mediului urban şi a igienei 
publice; 
-ProtecŃia sănătăŃii populaŃiei care poate fi afectată de gestiunea 
defectuoasă a deşeurilor; 
-Implementarea unui sistem durabil şi ecologic de colectare 
selectivă a deşeurilor solide urbane; 
-Realizarea, operarea şi întreŃinerea unei staŃii de transfer şi 
sortare a deşeurilor reutilizabile şi reciclabile;  
-Tratarea tuturor deşeurilor tratabile în scopul reducerii volumului 
necesar pentru transportul şi depozitarea la rampa ecologică; 
-Măsuri educaŃionale pentru conştientizarea populaŃiei 
PriorităŃile noului sistem de gestionare a deşeurilor constau în: 
-ContribuŃia la îmbunătăŃirea generală a calităŃii mediului urban şi a 
igienei publice; 
-Măsuri educaŃionale pentru conştientizarea populaŃiei; 
-Implementarea colectării selective a deşeurilor solide urbane; 
-Operarea şi întreŃinerea unui sistem durabil şi ecologic de 
colectare a deşeurilor;  
-Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor reutilizabile şi reciclabile; 
-Tratarea tuturor deşeurilor tratabile în scopul reducerii capacităŃii 
necesare pentru depozitare; 
-Implementarea unor măsuri eficiente de sănătate ocupaŃională şi 
protecŃie a muncii pentru personalul implicat. 

Sistemul propus va permite: 
-Colectarea selectivă a deşeurilor 
-Reducerea volumului de deşeuri depozitate 
-Reducerea impactului actualelor depozite neautorizate, 
neconforme şi improvizate asupra mediului 
-Reducerea cantităŃilor de deşeuri depozitate necontrolat 

În prezentul studiu se prezintă situaŃia existentă şi 
schemele posibile de aplicare a soluŃiilor optime de colectare 
selectivă şi tratare a deşeurilor urbane, respectiv a deşeurilor 
menajere de la populaŃie, a celor asimilabile acestora provenite din 
comerŃ, industrie şi pieŃe, şi a deşeurilor stradale. 

Analiza şi selecŃia alternativelor optime  
Alternativa 1 
Etapa de colectare a deşeurilor municipale 
În acest caz, colectarea va fi atât în amestec cât şi 
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separată. În ceea ce priveşte etapa de tratare a deşeurilor, pentru 
fracŃia de deşeuri biodegradabile s-a prevăzut tehnica compostării. 
Cum aceasta presupune o anumită calitate a materialului de 
intrare (deşeurile biodegradabile), gradul de colectare separată 
trebuie să fie mai ridicat în cazul acestei alternative. 

Etapa de tratare a deşeurilor municipale 
Recuperarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje: pentru 

atingerea Ńintelor stabilite pentru recuperare şi reciclare a 
deşeurilor de ambalaje, s-a considerat colectarea separată, dar şi 
sortarea materialelor colectate. Reziduurile care rezultă în urma 
sortării urmează a fi depozitate. 

Tratarea deşeurilor biodegradabile: Reducerea cantităŃii de 
deşeuri biodegradabile depozitate se bazează pe tehnica 
compostării. Compostarea, respectiv tratarea biologică a deşeurilor 
se bazează pe descompunerea substanŃelor organice prin diverse 
microorganisme Descompunerea se efectuează în cadrul 
procedeului de transformare în compost aerob sau anaerob. 

Pentru asigurarea materiei prime necesare realizării 
compostului şi pentru o calitate cât mai bună a acestuia este 
indicată o colectare separată a deşeurilor verzi din grădini, parcuri 
şi pieŃe şi o colectare selectivă a deşeurilor biodegadabile de la 
populaŃie.  

Etapa de eliminare a deşeurilor municipale 
În cazul tuturor alternativelor, ca şi tehnică de eliminare s-a 

optat pentru depozitare. Reziduurile care sunt eliminate sunt 
reprezentate de deşeuri colectate care nu urmează fluxuri de 
reciclare sau tratare, precum şi reziduurile care rezultă din aceste 
activităŃi.  

Schema pentru gestiunea deşeurilor – Alternativa 1: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TRATARE DEŞEURI 

GENERARE DEŞEURI 

COLECTARE DEŞEURI 

COMPOSTARE 

COLECTARE ÎN AMESTEC 

RECUPERARE/RECICLARE 

COLECTARE SEPARATĂ 

ELIMINARE DEŞEURI 
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Alternativa 2 

 

Etapa de colectare a deşeurilor municipale 

În acest caz, colectarea va fi atât în amestec cât şi 

separată. În ceea ce priveşte etapa de tratare a deşeurilor, pentru 

fracŃia de deşeuri biodegradabile s-a prevăzut tehnica tratării 

mecanice. Cum aceasta are ca scop doar reducerea cantităŃii de 

deşeuri biodegradabile depozitate, nu există cerinŃe speciale 

pentru calitatea materialului de intrare, ca urmare gradul de 

colectare separată poate fi mai redus, în cazul acestei alternative, 

fiind necesar numai pentru deşeurile de ambalaje recuperabile. 

Etapa de tratare a deşeurilor municipale 

Tratarea deşeurilor biodegradabile: Reducerea cantităŃii de 

deşeuri biodegradabile depozitate se bazează pe tratarea 

mecanică. Acest tip de tratare nu implică colectarea selectivă a 

deşeurilor biodegradabile. Tratarea mecanică presupune 

compactarea deşeurilor în vederea reducerii volumului ocupat. 

Gradul de compactare va fi 3:1.  

Recuperarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje: pentru 

atingerea Ńintelor stabilite pentru recuperare şi reciclare a 

deşeurilor de ambalaje, s-a considerat colectarea separată, dar şi 

sortarea materialelor colectate. Reziduurile care rezultă în urma 

sortării urmează a fi depozitate. Materialele sortate în vederea 

reciclării şi/sau valorificării sunt compactate şi balotate, urmând a fi 

transportate către centrele de reciclare şi valorificare din zonă . 

Etapa de eliminare a deşeurilor municipale 
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În cazul tuturor alternativelor, ca şi tehnică de eliminare s-a 

optat pentru depozitare. Reziduurile care sunt eliminate sunt 

reprezentate de deşeuri colectate care nu urmează fluxuri de 

reciclare sau tratare, precum şi reziduurile care rezultă din aceste 

activităŃi.  
 
Schema pentru gestiunea deşeurilor – Alternativa 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 
TRATARE DEŞEURI 

GENERARE DEŞEURI 

COLECTARE DEŞEURI 

TRATARE MECANICĂ 

COLECTARE ÎN AMESTEC 

RECUPERARE/RECICLARE 

COLECTARE SEPARATĂ 

ELIMINARE DEŞEURI 



 41

Alternativa 3  
Etapa de colectare a deşeurilor municipale 
În acest caz, colectarea va fi atât în amestec cât şi 

separată. În ceea ce priveşte etapa de tratare a deşeurilor, pentru 
fracŃia de deşeuri biodegradabile s-au prevazut două metode: 
compostare şi tratare mecano-biologică. Cum compostarea 
presupune o anumită calitate a materialului de intrare (deşeurile 
biodegradabile), gradul de colectare separată trebuie să fie mai 
ridicat în cazul acestei alternative, dar totuşi nu ca în cazul 
alternativei 1. 

Etapa de tratare a deşeurilor municipale 
Tratarea deşeurilor biodegradabile: Reducerea cantităŃii de 

deşeuri biodegradabile depozitate se bazează ca şi tehnici pe 
compostare şi pe tratarea mecano-biologică.  

Recuperarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje: pentru 
atingerea Ńintelor stabilite pentru recuperare şi reciclare a 
deşeurilor de ambalaje, s-a considerat colectarea separată, dar şi 
sortarea materialelor colectate. Reziduurile care rezultă în urma 
sortării urmează a fi depozitate. 

Compostarea, respectiv tratarea biologică a deşeurilor se 
bazează pe descompunerea substanŃelor organice prin diverse 
microorganisme. Descompunerea se efectuează în cadrul 
procedeului de transformare în compost aerob sau anaerob. 

Acest tip de tratare nu implică colectarea selectivă a 
deşeurilor biodegradabile. Tratarea mecano-biologică presupune 
două etape: tratarea mecanică şi tratarea biologică. În cadrul 
tratării mecanice preliminare trebuie asigurate toate condiŃiile 
pentru tratarea ulterioară biologică. Acest lucru se realizează prin 
separarea respectiv eliminarea de materiale care să îngreuneze 
tratarea biologică a deşeurilor (de exemplu deşeuri speciale ca 
baterii şi acumulatori), respectiv care nu se pot trata biologic (de 
exemplu sticla, piatra), care se descompun greu (de exemplu 
materiale sintetice), sau care reprezintă un potenŃial de materiale 
utile (de exemplu metale feroase). Eliminarea/separarea fluxului de 
deşeuri, din motive de protejare a sănătăŃii este indicat să se facă 
automat. După separarea materialelor sus menŃionate deşeurile 
trebuie omogenizate în aşa fel încât să se poată realiza o tratare 
biologică efectivă. 

Tratarea biologică se poate realiza în mai multe forme: 
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anaerob sau aerob. În cazul tratării biologice aerobe, procedeul 
este identic cu compostarea, doar că materialul rezultat va fi 
depozitat deoarece calitatea acestuia este inferioară datorită 
impurităŃilor conŃinute în deşeurile tratate.  

Pentru asigurarea materiei prime necesare realizării 
compostului şi pentru o calitate cât mai bună a acestuia este 
indicată o colectare separată a deşeurilor verzi din gradini, parcuri 
şi pieŃe şi o colectare selectivă a deşeurilor biodegadabile de la 
populaŃie.  

Etapa de eliminare a deşeurilor municipale 
În cazul tuturor alternativelor, ca şi tehnică de eliminare s-a 

optat pentru depozitare. Reziduurile care sunt eliminate sunt 
reprezentate de deşeuri colectate care nu urmează fluxuri de 
reciclare sau tratare, precum şi reziduurile care rezultă din aceste 
activităŃi. 

Schema pentru gestiunea deşeurilor – Alternativa 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factori care influenteaza gestiunea deseurilor: 
Factori generali: 

-dezvoltarea demografică (evoluŃia populaŃiei) 
-dezvoltare economică (dezvoltarea industriei şi a sectorului 
economic, evoluŃia venitului populaŃiei, evoluŃia ratei şomajului, 
evoluŃia PIB-ului) 
-dezvoltarea infrastructuri (gradul de acoperire cu infrastructura de 

TRATAREA DEŞEURILOR 

GENERAREA DEŞEURILOR 

COLECTAREA DEŞEURILOR   

TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ 

COLECTARE ÎN AMESTEC 

RECUPERARE / RECICLARE 

COLECTARE SEPARATĂ 

ELIMINAREA DEŞEURILOR 

COMPOSTARE 
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transport – rutier, feroviar etc., gradul de acoperire cu sisteme de 
alimentare cu apă şi canalizare, gradul de acoperire cu sisteme 
centralizate de încălzire) 
-utilizarea terenului (zone rezidentiale – urban dens, urban şi rural; 
zone industriale, zone turistice, zone miniere; suprafeŃe teren 
agricol; habitate naturale – pajişti, păşuni, fâneŃe, turbării, stâncării, 
păduri) 
-caracteristici fizice (relief) 
-caracteristici climatice (regimul precipitaŃiilor, temperatura) 
-zone cu regim special (zone strategice militare, arii protejate, zone 
de protecŃie a resurselor de apă, etc.) 

Factori specifici pentru sistemul de gestiune a deşeurilor 
-aria de acoperire cu servicii de salubritate 
-cantităŃi de deşeuri provenind de la populaŃie, precum şi cantităŃi 
de deşeuri asimilabile provenind din industrie, sectorul economic, 
cantităŃi de deşeuri din grădini, pieŃe, cantităŃi de deşeuri stradale, 
cantităŃi de nămol de la staŃiile de epurare, cantităŃi de deşeuri din 
construcŃii şi demolări,  
-cantităŃi de deşeuri colectate separat ;  
-compoziŃia deşeurilor;  

În urma evaluării şi prioritizării factorilor de mai sus pe 
baza relevanŃe în domeniul gestiunii deşeurilor, cei mai importanŃi 
factori au fost identificaŃi după cum urmează: 
-dezvoltare demografică – evoluŃia populaŃiei 
-dezvoltare economică – numai în ceea ce priveşte dezvoltarea 
industriei şi a sectorului economic şi evoluŃia venitului populaŃiei 
-toŃi factorii menŃionaŃi la „Factori specifici pentru sistemul de 
gestiune a deşeurilor” 
-aria de acoperire cu servicii de salubritate 
-cantitatea de deşeuri colectate de la populaŃie şi de la agenŃi 
economici, cantitate de deşeuri din grădini, pieŃe, cantitate de 
deşeuri stradale, cantitate de deşeuri din construcŃii şi demolări. 

Analiza comparativă şi ierarhizarea alternativelor  
Pentru selecŃia alternativelor, s-a propus metoda analizei 

multicriteriale. În acest sens, s-a stabilit un set de criterii şi 
subcriterii. Subcriteriilor li s-au asociat indicatori pentru a uşura 
cuantificarea acestora în vederea ierarhizarii alternativelor. Atât 
criteriile cât şi subcriteriile au fost ponderate, au primit valori 
procentuale până în 100% astfel încât suma ponderilor criteriilor şi 
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a subcriteriilor din cadrul unui criteriu să dea 100%. Indicatorilor li 
s-au acordat scoruri în funcŃie de importanŃa acestora, scoruri care 
au fost normalizate în vederea aducerii în acelaşi interval de 
comparaŃie. Modul de acordare a scorurilor a diferit în funcŃie de 
indicator.  

Astfel, au fost propuse următoarele criterii şi subcriterii: 
- Criteriu tehnico - economic, cu următoarele subcriterii: 

-Suport tehnic necesar (care este necesarul de suport tehnic 
pentru tehnologiile selectate în cadrul unei alternative) 
-Aplicabilitate (se pot aplica tehnologiile selectate în cadrul unei 
alternative?) 
-Consum de resurse (consumul de resurse pe care îl presupune 
implementarea tehnologiilor selectate în cadrul unei alternative) 
-Încadrare în linia de buget a investiŃiei propuse 

- Criteriu de protecŃia mediului 

-Nivelul şi caracterul emisiilor 
-Cantitatea de deşeuri depozitate 

- Criteriu legislativ: 

-łinte naŃionale (gradul de atingere a Ńintelor naŃionale prin 
tehnologiile selectate în cadrul unei alternative) 

 



 45

Crt. Subcriterii Indicatori    

C
riteriu tehnico-econom

ic (60%
) 

Suport 

tehnic 

(pondere 

0,25/3 

ConstrucŃie şi 

punere în 

funcŃiune 

Max0 Mediu-0,5 Maxim-

0 

 Max0 Mediu-0,5 Maxim-

0 

Media  0 0,5 0,5 

Aplicabilitate 

(pondere 

0,25/3) 

Gradul de 

instruire al 

personalului 

Mediu-

0,5 

Scăzut - 1 Mediu-

0,5 

Posibilitatea 

valorificării 

produselor (ca 

materii prime 

secundare) 

Max 1 Redus – 0  Maxim – 

1 

CondiŃii de 

intrare 

(calitatea 

colectării/colec

tării selective 

Maxima 

- 0 

Minima - 1 Medie – 

0,5 

Media  0,5 0,66 0,66 

Consum de 

resurse 

(pondere 

0,5/3) 

Apa (cantitativ) Mediu – 

0,5 

Redus - 1 Ridicat 

– 0 

Teren (ha) Ridicat - 

0 

Redus – 1  

 

Ridicat - 

0 

Energie (kw) Mediu – Redus - 1 Ridicat 
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0,5 – 0 

media  0,33 1 0 

Incadrare în 

linia de 

buget a 

investiŃiei 

propuse 

Pondere 2/3 

Valoarea 

investiŃiei 

Depăşe

şte – 

0,5 

Respecta 

- 1 

Depăşe

şte - 0 

Media  0,5 1 0 

Media 

ponderata 

 0,33 0,79 0,22 

C
riteriu de protecŃia m

ediului (30%
) 

Nivelul şi 

caracterul 

emisiilor 

Pomdere 2/3 

Emisii în apă 

(calitativ şi 

cantitativ) 

Medii – 

0,5 

Reduse - 

1 

Medii – 

0,5 

Emisii în aer 

(cantitativ) 

Ridicate 

- 0 

Reduse - 

1 

Ridicare 

– 0 

Emisii în sol 

(calitativ şi 

cantitativ) 

Reduse 

- 1 

Medii – 

0,5 

Reduse 

– 1 

Media  0,5 0,83 0,5 

CantitaŃi 

depozitate 

Pondere 1/3 

Reducere le 

depozitare(%) 

0,8 0,75 0,85 

Media 

ponderată 

 0,65 0,79 0,67 

Rezultatul în urma ierarhizării alternativelor indică 
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alternativa 2 ca fiind cea mai fezabilă. Această alternativă va fi 
luată, în continuare, în considerare în stabilirea operaŃiilor de 
colectare şi tratare a deşeurilor colectate. Pentru partea de tratare 
a deşeurilor, alternativa presupune tratarea deşeurilor 
biodegradabile, în vederea reducerii cantităŃii de astfel de deşeuri 
depozitate. În cadrul acestei alternative se vor analiza fluxurile de 
deşeuri, capacităŃile şi facilităŃile existente şi necesare pentru 
tratare şi eliminare. 

Reducerea cantităŃilor de deşeuri biodegradabile se va 
face prin umătoarele măsuri şi metode: 
-supunerea agenŃilor econimici şi a gospodăriilor generatoare de 
cantităŃi mari de deşeuri biodegradabile, la taxe suplimentare, 
proporŃional cu cantităŃile produse, conform principiului „poluatorul 
plăteşte”; 
-monitorizarea activităŃii de gestionare a deşeurilor biodegradabile, 
intervenindu-se permanent în scopul realizării acestui obiectiv. 

IV. InvestiŃiile necesare pentru prestarea serviciilor de 
salubrizare 

Asigurarea utilajelor, autospecialelor, recipienŃilor şi 
echipamentelor necesare pentru efectuarea serviciilor de 
salubrizare. 

VI. Motive de ordin economic, financiar, social şi de mediu 
care justifică delegarea gestiunii 

A. Motive de ordin economico-financiar  
Argumentele care stau la baza delegarii gestiunii prin licitaŃie 
publică a serviciului de salubrizare constau în: 

a)Primăria Sectorului 1 Bucureşti nu dispune de baza materială 
necesară pentru desfăşurarea acestor activităŃi (utilaje, ateliere de 
întreŃinere şi reparaŃie, staŃie de carburanŃi şi personal) 
b) Serviciul public de salubrizare stradală va urmări să se realizeze 
un raport calitate/cost căt mai bun pentru perioada de derulare a 
contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin 
contract. Serviciul de salubrizare menajeră la populaŃie va fi 
finanŃat de la bugetul local şi se va urmări acoperirera nevoilor 
tuturor cetăŃenilor sectorului 1. 
c) Structura şi nivelul tarifelor plătite operatorului vor reflecta costul 
efectiv al prestaŃiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. 
Actualizarea lor va fi făcută anual în funcŃie de nivelul mediu al 
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indicatorului inflaŃiei sau defianŃei prevăzută de Buletinul Statistic 
de PreŃuri, la solicitarea operatorului. Modificarea tarifului se va 
face în situaŃii de schimbare semnificativă a echilibrului contractului 
şi va fi aprobată de către consiliul local.  
 B. Motive legate de protecŃia mediului 
a) Dotarea cu utilaje noi şi performante impusă de criteriile de 
selecŃie a ofertelor va duce la realizarea unui nivel scăzut de 
poluare a oraşului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui 
să facă dovada deŃinerii unui număr suficient de maşini şi utilaje 
performante cu care vor putea realiza servicii de salubrizare de 
calitate ridicată. 
b) Criteriile de selecŃie vor favoriza ofertanŃii care deŃin certificarea 
sistemului de management al calităŃii conform ISO 9001 şi 
certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 
14001, ceea ce se va traduce printr-o garanŃie a calităŃii serviciilor 
oferite şi a protejării mediului. 
 C Motive de ordin social 
Creşterea calităŃii serviciilor oferite populaŃiei de către operatorul 
selectat în urma licitaŃiei publice va conduce la sporirea gradului de 
mulŃumire a populaŃiei şi nu în ultimul rând şi la creşterea gradului 
civic al acesteia, prin susŃinerea unor campanii pe teme de 
curăŃenie şi salubritate. 
Comunitatea locală va beneficia de un număr mai mare de locuri 
de muncă deoarece prin criteriile de selecŃie sunt stimulaŃi 
ofertanŃii care angajează forŃa de muncă loicală. 
 VII Modalitatea de acordare a delegării de gestiune 
În conformitate cu O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziŃie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi în conformitate cu H.G.R. nr. 95/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică din O.U. a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică a 
contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 
delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare se face prin 
licitaŃie publică deschisă. 
Pentru activităŃile de 
-salubrizare căi publice 
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-colectarea,transportul şi depozitarea deşeurilor menajere 
-curăŃarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menŃinerea 
în funcŃiune a acestora pe timp de polei sau îngheŃ 
Propunem ca delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare 
să se facă prin contract de prestări servicii atribuit prin licitaŃie 
publică deschisă, în conformitate cu preverderile OUGR nr. 
34/2006 
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VII. DURATA ESTIMATĂ A DELEGĂRII GESTIUNII 
 Durata estimată a contarctului de delegare de gestiune va fi de 25 de ani. 
 
Nr. mp cantitate Euro/mp  Cost total M 
       
1 10-14000  200  2800000 Teren garaj 
2 5000  2000  10000000 Construcrie 
3 1500  1500  2250000 Sediu  
4 1000 4 500  2000000 Baze 
5 200 4 800  800000 ConstrucŃie 
6 10000  100  1000000 StaŃie 
7     5000000 Utilaj 
 Total euro  23850000  
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Tratând ponderal valoarea totală a investiŃiilor  
– 0,40 InvestiŃie imediată, amortizare, 8-10 

ani 
– 0.60 InvestiŃie în 5 ani, amortizare 50 ani 

Media ponderii amortizării este de 18 ani 
łinând cont că 18 ani este la ½ la al treilea schimb de 

utilaje şi că amortizarea invesŃiilor din primii 5 ani începe la 
construŃii din momentul procesului verbal de recepŃie putem estima 
ca o durata a motivării contractului de prestari servicii de 25 ani. 

Durata estimată a contractului este de 25 de ani. (OUG nr. 
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.  
101/2006, cu modificările şi completările ulterioare); 

VIII. Etape pentru realizarea procedurii de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare 

Etapele pentru delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare a Sectorului 1 va avea în vedere noul cadru legislativ. 

IX. Cadrul legal 
Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile 

cuprinse în: 
-Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităŃi publice 
-OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii OrdonanŃa de UrgenŃă. 78/2000 privind 
regimul cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea serviciului de salubrizare a localităŃilor nr.101/2006 ,cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea caietelor de sarcini pentru activităŃile serviciului 

public de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în 

vederea delegării gestiunii 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia UtilităŃi 

Publice; 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(1), lit.”h”, 

coroborat cu art.11, alin.(3) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităŃilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de Avizul Consiliului Legislativ cu privire la 

legalitatea modificării prevederilor Legii serviciului de salubrizare a 

localităŃilor nr.101/2006;  

În conformitate cu prevederile Ordinului AutorităŃii 

NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi 

Publice nr.111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini cadru al 

serviciului de salubrizare; 

Luând în considerare adresa AutorităŃii NaŃionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice nr. 

4471/MCB/09.11.2007, înregistrată la  Primăriei Sectorului 1 sub 

nr.44427/16.11.2007; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 

În temeiul art.45, alin.(1), art.85, alin.(1), coroborat cu 
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art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă caietele de sarcini pentru fiecare 

activitate a serviciului de salubrizare, în vederea delegării gestiunii 

serviciului public de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, conform Anexelor, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 107/16.04.2007  

privind aprobarea contractului-cadru şi a studiului de oportunitate 

pentru  delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se abrogă. 

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia UtilităŃi Publice şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.361/ 21.11.2007 
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Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local  
nr.361/21.11.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Adrian Oghină 

CAIET DE SARCINI: activitatea de colectare, transport, depozitare 
şi valorificare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaŃie, 
instituŃii publice şi agenŃi economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) 
Art. 1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia 
necesară desfăşurării activităŃii de colectare, transportul, 
depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 
populaŃie, instituŃii publice şi agenŃi economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
etc.) şi constituie ansamblul cerinŃelor tehnice de bază.  
Art. 2. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din 
Regulamentul serviciului de salubrizare pe raza administrativă a 
sectorului 1. 
Art. 3. Operatorul va asigura:  
a)respectarea legislaŃiei, normelor, prescripŃiilor şi regulamentelor 
privind igiena muncii, protecŃia muncii, gospodărirea apelor, 
protecŃia mediului, urmărirea comportării în timp a construcŃiilor, 
prevenirea şi combaterea incendiilor;  
b)exploatarea, întreŃinerea şi reparaŃia instalaŃiilor şi utilajelor cu 
personal autorizat, în funcŃie de complexitatea instalaŃiei şi 
specificul locului de muncă;  
c)respectarea indicatorilor de performanŃă şi calitate precizaŃi în 
Regulamentul serviciului de salubrizare pe raza administrativă a 
sectorului 1;  
d)furnizarea către autoritatea administraŃiei publice locale, 
respectiv A.N.R.S.C., a informaŃiilor solicitate şi accesul la 
documentaŃiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează 
activitatea de colectare, transportul, depozitarea şi valorificarea 
deşeurilor voluminoase provenite de la populaŃie, instituŃii publice 
şi agenŃi economici, neasimilabile celor menajere, în condiŃiile legii;  
e)respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a 
activităŃii de colectare, transportul, depozitarea şi valorificarea 
deşeurilor voluminoase provenite de la populaŃie, instituŃii publice 
şi agenŃi economici, neasimilabile celor menajere;  
f)aplicarea de metode performante de management care să 
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conducă la reducerea costurilor de operare;  
g)elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaŃii executate cu 
forŃe proprii şi cu terŃi;  
h)realizarea unui sistem de evidenŃă a sesizărilor şi reclamaŃiilor şi 
de rezolvare operativă a acestora;  
i)evidenŃa orelor de funcŃionare a utilajelor;  
j)personalul necesar pentru prestarea activităŃilorasumate prin 
contract;  
k)conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor 
tehnice şi a personalului de intervenŃie;  
l)o dotare proprie cu instalaŃii şi echipamente specifice necesare 
pentru prestarea activităŃii în condiŃiile stabilite prin contract. 
Art. 4. ObligaŃiile şi răspunderile personalului operativ al 
operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de 
salubrizare pe raza administrativă a sectorului 1.  
Art. 5. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de 
colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor 
voluminoase (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice etc.) provenite de la populaŃie, instituŃii publice şi agenŃi 
economici, în condiŃiile legii, în aria administrativă a sectorului 1.  
Art. 6. În cazul în care operatorul va realiza cheltuieli cu privire 
la realizarea unor obiective ce revin în sarcina autorităŃilor locale 
potrivit Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul 
sectorului 1 al municipiului Bucureşti, acestea pot fi decontate de 
către autoritatea contractantă sau suportate de către operator. 
Modul de aprobare şi efectuare a acestor cheltuieli se va stabili 
prin contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea de de 
colectare, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor 
voluminoase provenite de la populaŃie, instituŃii publice şi agenŃi 
economici, neasimilabile celor menajere sau, în cazul gestiunii 
directe, prin hotărârea de dare în administrare. 
Art. 7. LocaŃia punctelor de colectare, capacitatea de depozitare, 
zilele de colectare şi intervalele orare vor fi stabilite cu operatorul. 
Art. 8. Prestarea activităŃii de colectare, transport, depozitare şi 
valorificare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaŃie, 
instituŃii publice şi agenŃi economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) se 
va executa astfel încât să se realizeze:  
a) continuitatea activităŃii, indiferent de anotimp şi condiŃiile meteo, 
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cu respectarea prevederilor contractuale;  
b) ridicarea deşeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, 
din punctele special amenajate la data şi intervalul orar stabilit;  
c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităŃii la 
cerinŃele beneficiarului;  
d) controlul calităŃii serviciului prestat;  
e) Ńinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activităŃii;  
f) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de 
Consiliul Local al Sectorului 1, în condiŃiile legii;  
g) prestarea activităŃii pe baza principiilor de eficienŃă economică, 
având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a activităŃii;  
h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii 
cantităŃi de deşeuri din aria administrativă încredinŃată;  
i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităŃii, 
specificaŃi în Regulamentul serviciului de salubrizare;  
j) asigurarea, pe toată durata de executare a activităŃii, de personal 
calificat şi în număr suficient. 
Art. 9. Pe toată durata prestării activităŃii, operatorii au obligaŃia 
să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecŃia 
muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecŃia mediului. 
2) Reglementările în vigoare la momentul lansării procedurilor de 
achiziŃie publică vor fi menŃionate în documentaŃia de atribuire. 
Art. 10. (1) ReprezentanŃii numiŃi ai Primarului Sectorului 1 vor 
verifica permanent modul de efectuare a prestaŃiei, întocmind zilnic 
rapoarte de constatare, confirmate şi de operator, privind 
cantitatea şi calitatea prestaŃiei. 
(2) In rapoartele de constatare zilnică, reprezentanŃii numiŃi ai 
Primarului Sectorului 1 vor consemna şi modul de rezolvare de 
către operator a sesizărilor primite de la acesta şi, dacă este cazul, 
penalitaŃile aplicate operatorului pentru deficienŃele constatate în 
conformitate cu prevederile contractuale. 
(3) La sfârşitul fiecărei luni sau bilunar se întocmeşte un proces-
verbal de recepŃie, semnat de reprezentanŃi ai ambelor părŃi, la 
care se ataşează copii ale rapoartelor zilnice. 
(4) Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea 
serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale. 
Art. 11. Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile 
Regulamentului de salubrizare al sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti. 
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         Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr.361/21.11.2007 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 
CAIET DE SARCINI: Activitatea de colectare, transport, depozitare 
a deşeurilor rezultate din activităŃi de construcŃii şi demolări 
Art.1.Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia 
necesară desfăşurării activităŃii de colectare, transport, depozitare 
a deşeurilor rezultate din activităŃi de construcŃii şi demolări din 
cadrul serviciului de salubrizare şi constituie ansamblul cerinŃelor 
tehnice de bază.  
Art.2.Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din 
Regulamentul serviciului de salubrizare pe raza administrativă a 
sectorului 1. 
Art.3.Operatorul va asigura:  
a)respectarea legislaŃiei, normelor, prescripŃiilor şi regulamentelor 
privind igiena muncii, protecŃia muncii, gospodărirea apelor, 
protecŃia mediului, urmărirea comportării în timp a construcŃiilor, 
prevenirea şi combaterea incendiilor;  
b)exploatarea, întreŃinerea şi reparaŃia instalaŃiilor şi utilajelor cu 
personal autorizat, în funcŃie de complexitatea instalaŃiei şi 
specificul locului de muncă;  
c)respectarea indicatorilor de performanŃă şi calitate precizaŃi în 
Regulamentul serviciului de salubrizare pe raza administrativă a 
sectorului 1;  
d)furnizarea către autoritatea administraŃiei publice locale, 
respectiv A.N.R.S.C., a informaŃiilor solicitate şi accesul la 
documentaŃiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează 
serviciul de salubrizare, în condiŃiile legii;  
e)respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a 
activităŃii;  
f)prestarea activităŃii pe întraga arie administrativă a sectorului 1, 
colectarea întregii cantităŃi de deşeuri şi lăsarea în stare de 
curăŃenie a spaŃiului destinat depozitării recipientelor de 
precolectare;  
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g)aplicarea de metode performante de management care să 
conducă la reducerea costurilor de operare;  
h)elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaŃii executate cu 
forŃe proprii şi cu terŃi;  
i)realizarea unui sistem de evidenŃă a sesizărilor şi reclamaŃiilor şi 
de rezolvare operativă a acestora;  
j)evidenŃa orelor de funcŃionare a utilajelor;  
k)Ńinerea unei evidenŃe a gestiunii deşeurilor şi raportarea 
periodică a situaŃiei autorităŃilor competente, conform 
reglementărilor în vigoare;  
l)personalul necesar pentru prestarea activităŃilor asumate prin 
contract sau prin hotărârea de dare în administrare;  
m)conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor 
tehnice şi a personalului de intervenŃie;  
n)dotare proprie cu instalaŃii şi echipamente specifice necesare 
pentru prestarea activităŃilor în condiŃiile stabilite prin contract sau 
prin hotărârea de dare în administrare;  
Art.4.ObligaŃiile şi răspunderile personalului operativ al 
operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de 
salubrizare pe raza administrativă a sectorului 1.  
Art.5.Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de 
colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităŃi 
de construcŃii şi demolări, în condiŃiile legii, în aria administrativă a 
sectorului 1.  
Art.6.În cazul în care operatorul va realiza cheltuieli cu privire la 
realizarea unor obiective ce revin în sarcina autorităŃilor locale 
potrivit Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul 
sectorului 1 al municipiului Bucureşti, acestea pot fi decontate de 
către autoritatea contractantă sau suportate de către operator. 
Modul de aprobare şi efectuare a acestor cheltuieli se va stabili 
prin contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea de 
măturat, spălat, stropit şi întreŃinere a căilor publice sau, în cazul 
gestiunii directe, prin hotărârea de dare în administrare. 
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Art.7.(1) Deşeurile rezultate din activităŃi de construcŃii şi demolări 
vor fi transportate la depozitul/depozitele specializate pentru 
primirea acestor tipuri de deşeuri din ariile limitrofe sectorului 1.  
(2) CondiŃiile de transport al deşeurilor din construcŃii în alte locaŃii 
se vor stabili în funcŃie de tipul deşeului (pământ, pietriş, nisip, 
beton etc.) şi de necesităŃile Consiliului Local al Sectorului 1.  
Art.8.Precolectarea deşeurilor rezultate din activităŃi de construcŃii 
şi demolări se face în recipientele puse la dispoziŃie de către 
operatorul de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.  
Art.9.Prestarea activităŃii de colectare, transport şi depozitare a 
deşeurilor rezultate din activităŃi de construcŃii şi demolări se va 
executa astfel încât să se realizeze:  
a) continuitatea activităŃii, indiferent de anotimp şi condiŃiile meteo, 
cu respectarea prevederilor contractuale;  
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităŃii la 
cerinŃele beneficiarului;  
c) controlul calităŃii serviciului prestat;  
d) Ńinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  
e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat 
de autoritatea administraŃiei publice locale în condiŃiile legii;  
f) prestarea activităŃii pe baza principiilor de eficienŃă economică, 
având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;  
g) asigurarea mijloacelor de încărcare şi transport pentru 
efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie 
administrativ-teritorială încredinŃată;  
h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităŃii, 
specificaŃi în regulamentul serviciului de salubrizare;  
i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de 
personal calificat şi în număr suficient. 
Art.10.Pe toată durata prestării serviciului de salubrizare, 
operatorii au obligaŃia să respecte toate reglementările în vigoare 
referitoare la protecŃia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi 
la protecŃia mediului. 
(2) Reglementările în vigoare vor fi menŃionate în documentaŃia de 



 60

atribuire întocmită pentru lansarea procedurilor de achiziŃie 
publică. 
Art.11. (1) ReprezentanŃii numiŃi ai Primarului Sectorului 1 vor 
verifica permanent modul de efectuare a prestaŃiei, întocmind zilnic 
rapoarte de constatare, confirmate şi de operator, privind 
cantitatea şi calitatea prestaŃiei,  cantităŃile de materiale folosite şi 
stabilite în baza bonului de lucru eliberat de  operator. 
(2) În rapoartele de constatare zilnică, reprezentanŃii numiŃi ai 
Primarului Sectorului 1 vor consemna şi modul de rezolvare de 
către operator a sesizărilor primite de la acesta şi, dacă este cazul, 
penalitaŃile aplicate operatorului pentru deficienŃele constatate în 
conformitate cu prevederile contractuale. 
(3) La sfârşitul fiecărei luni sau bilunar se întocmeşte un proces-
verbal de recepŃie, semnat de reprezentanŃi ai ambelor părŃi, la 
care se ataşează copii ale rapoartelor zilnice. 
(4) Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea 
serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale. 
Art.12.Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile 
Regulamentului de salubrizare al sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti. 



 61

         Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr.361/21.11.2007 
                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                                                                               Adrian Oghină 

CAIET DE SARCINI: Activitatea de colectare a cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităŃilor de 
ecarisaj 
Art.1.Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia 
necesară desfăşurării activităŃii de colectare a cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităŃilor de 
ecarisaj din cadrul serviciului de salubrizare şi constituie ansamblul 
cerinŃelor tehnice de bază.  
Art.2.Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din 
Regulamentul serviciului de salubrizare pe raza administrativă a 
sectorului 1. 
II. CerinŃe organizatorice minimale  
Art.3.Operatorul va asigura:  
a)respectarea legislaŃiei, normelor, prescripŃiilor şi regulamentelor 
privind igiena muncii, protecŃia muncii, gospodărirea apelor, 
protecŃia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;  
b)exploatarea, întreŃinerea şi reparaŃia instalaŃiilor şi utilajelor cu 
personal autorizat, în funcŃie de complexitatea instalaŃiei şi 
specificul locului de muncă;  
c)respectarea indicatorilor de performanŃă şi calitate precizaŃi în 
Regulamentul serviciului de salubrizare pe raza administrativă a 
sectorului 1;  
d)furnizarea către autoritatea administraŃiei publice locale, 
respectiv A.N.R.S.C., a informaŃiilor solicitate şi accesul la 
documentaŃiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează 
serviciul de salubrizare, în condiŃiile legii;  
e)respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a 
activităŃii;  
f)prestarea activităŃii pe toată suprafaŃa sectorului 1;  
g)aplicarea de metode performante de management care să 
conducă la reducerea costurilor de operare;  
h)elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaŃii executate cu 
forŃe proprii şi cu terŃi;  
i)realizarea unui sistem de evidenŃă a sesizărilor şi reclamaŃiilor şi 
de rezolvare operativă a acestora;  
j)evidenŃa orelor de funcŃionare a utilajelor;  
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k)Ńinerea unei evidenŃe a gestiunii deşeurilor şi raportarea 
periodică a situaŃiei autorităŃilor competente, conform 
reglementărilor în vigoare;  
l)personalul necesar pentru prestarea activităŃii asumate prin 
contract sau prin hotărârea de dare în administrare;  
m)conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor 
tehnice şi a personalului de intervenŃie;  
n)o dotare proprie cu instalaŃii şi echipamente specifice necesare 
pentru prestarea activităŃii în condiŃiile stabilite prin contract sau 
prin hotărârea de dare în administrare;  
Art.4.ObligaŃiile şi răspunderile personalului operativ al 
operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de 
salubrizare pe raza administrativă a sectorului 1.  
Art.5.Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de 
colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi de 
predare a acestora unităŃilor de ecarisaj, în condiŃiile legii, în aria 
administrativă a sectorului 1.  
Art.6.În cazul în care operatorul va realiza cheltuieli cu privire la 
realizarea unor obiective ce revin în sarcina autorităŃilor locale 
potrivit Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul 
sectorului 1 al municipiului Bucureşti, acestea pot fi decontate de 
către autoritatea contractantă sau suportate de către operator. 
Modul de aprobare şi efectuare a acestor cheltuieli se va stabili 
prin contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea de 
măturat, spălat, stropit şi întreŃinere a căilor publice sau, în cazul 
gestiunii directe, prin hotărârea de dare în administrare. 
Art.7.Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate 
şi transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate 
la unităŃi de ecarisaj sau la incineratoare din ariile limitrofe sectorui 
1. Acestea se vor stabili împreună cu operatorul. 
Art.8.Prestarea activităŃilor de colectare a cadavrelor animalelor de 
pe domeniul public şi de predare a acestora unităŃilor de ecarisaj 
se va executa astfel încât să se realizeze:  
a) continuitatea activităŃii, indiferent de anotimp şi condiŃiile meteo, 
cu respectarea prevederilor contractuale;  
b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi 
predarea acestora unităŃilor de ecarisaj în termen de două ore de 
la anunŃare;  
c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităŃii la 
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cerinŃele beneficiarilor;  
d) controlul calităŃii serviciului prestat;  
e) Ńinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de 
autoritatea administraŃiei publice locale, în condiŃiile legii;  
g) prestarea activităŃii pe baza principiilor de eficienŃă economică, 
având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;  
h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru 
efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie 
administrativă încredinŃată;  
i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităŃii, 
specificaŃi în regulamentul serviciului de salubrizare;  
j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de 
personal calificat şi în număr suficient.  
Art.9.(1) Pe toată durata prestării activităŃii, operatorii au obligaŃia 
să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecŃia 
muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecŃia mediului. 
(2) Reglementările în vigoare vor fi menŃionate explicit în 
documentaŃia de atribuire întocmită pentru lansarea procedurilor 
de achiziŃie publică. 
Art.10.ReprezentanŃii numiŃi ai Primarului Sectorului 1 vor verifica 
permanent modul de efectuare a prestaŃiei, întocmind zilnic 
rapoarte de constatare, confirmate şi de operator, privind 
cantitatea şi calitatea prestaŃiei,  cantităŃile de materiale şi 
substanŃe folosite şi stabilite în baza bonului de lucru eliberat de  
operator. 
(2) In rapoartele de constatare zilnică, reprezentanŃii numiŃi ai 
Primăriei Sectorului 1 vor consemna şi modul de rezolvare de 
către operator a sesizărilor primite de la acesta şi, dacă este cazul, 
penalitaŃile aplicate operatorului pentru deficienŃele constatate în 
conformitate cu prevederile contractuale. 
(3) La sfârşitul fiecărei luni sau bilunar se întocmeşte un proces-
verbal de recepŃie, semnat de reprezentanŃi ai ambelor părŃi, la 
care se ataşează copii ale rapoartelor zilnice. 
(4) Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea 
serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale. 
Art.11.Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile 
Regulamentului de salubrizare al sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti. 
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         Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr.361/21.11.2007 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 
CAIET DE SARCINI: Activitatea de colectare, transport şi 
neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile 
populaŃiei 
Art.1.Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia 
necesară desfăşurării activităŃii de colectare, transport şi 
neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile 
populaŃiei din cadrul serviciului de salubrizare şi constituie 
ansamblul cerinŃelor tehnice de bază.  
Art.2.Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din 
Regulamentul serviciului de salubrizare pe raza administrativă a 
sectorului 1. 
Art.3.Operatorul va asigura:  
a)respectarea legislaŃiei, normelor, prescripŃiilor şi regulamentelor 
privind igiena muncii, protecŃia muncii, gospodărirea apelor, 
protecŃia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;  
b)exploatarea, întreŃinerea şi reparaŃia instalaŃiilor şi utilajelor cu 
personal autorizat, în funcŃie de complexitatea instalaŃiei şi 
specificul locului de muncă;  
c)respectarea indicatorilor de performanŃă şi calitate precizaŃi în 
Regulamentul serviciului de salubrizare pe raza administrativă a 
sectorului 1;  
d)furnizarea către autoritatea administraŃiei publice locale, 
respectiv A.N.R.S.C., a informaŃiilor solicitate şi accesul la 
documentaŃiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează 
serviciul de salubrizare, în condiŃiile legii;  
e)respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a 
activităŃii;  
f)prestarea activităŃii în toate zonele din  sectorul 1 unde aceasta 
este necesară;  
g)aplicarea de metode performante de management care să 
conducă la reducerea costurilor de operare;  
h)elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaŃii executate cu 
forŃe proprii şi cu terŃi;  
i)realizarea unui sistem de evidenŃă a sesizărilor şi reclamaŃiilor şi 
de rezolvare operativă a acestora;  
j)evidenŃa orelor de funcŃionare a utilajelor;  



 65

k)Ńinerea unei evidenŃe a gestiunii deşeurilor şi raportarea 
periodică a situaŃiei autorităŃilor competente, conform 
reglementărilor în vigoare;  
l)personalul necesar pentru prestarea activităŃii asumate prin 
contract sau prin hotărârea de dare în administrare;  
m)conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor 
tehnice şi a personalului de intervenŃie;  
n)o dotare proprie cu instalaŃii şi echipamente specifice necesare 
pentru prestarea activităŃii în condiŃiile stabilite prin contract sau 
prin hotărârea de dare în administrare;  
Art.4.ObligaŃiile şi răspunderile personalului operativ al 
operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de 
salubrizare pe raza administrativă a sectorului 1.  
Art.5.Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de 
colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor animaliere 
provenite din gospodăriile populaŃiei, în condiŃiile legii, în aria 
administrativă a sectorului 1.  
Art.6.În cazul în care operatorul va realiza cheltuieli cu privire la 
realizarea unor obiective ce revin în sarcina autorităŃilor locale 
potrivit Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul 
sectorului 1 al municipiului Bucureşti, acestea pot fi decontate de 
către autoritatea contractantă sau suportate de către operator. 
Modul de aprobare şi efectuare a acestor cheltuieli se va stabili 
prin contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea de 
măturat, spălat, stropit şi întreŃinere a căilor publice sau, în cazul 
gestiunii directe, prin hotărârea de dare în administrare. 
Art.7.Deşeurile animaliere provenite din gospodăriile populaŃiei vor 
fi colectate şi transportate în mijloace auto special amenajate şi vor 
fi predate unităŃilor stabilite în legislaŃia în vigoare din zonele 
limitrofe sectorului 1 sau la incineratoare care îşi desfăşoară 
activitatea conform prevederilor legale din zonele limitrofe 
sectorului 1. Acestea se vor stabili împreună cu operatorul. 
Art.8.Colectarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile 
populaŃiei se va face de la toŃi utilizatorii la care această activitate 
este necesară. Utilizatorii vor fi identificaŃi împreună cu operatorul; 
la fel şi cantitatea şi natura deşeurilor generate în gospodăria 
fiecărui utilizator. 
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Art.9.Prestarea activităŃii de colectare, transport şi neutralizare a 
deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaŃiei se va 
executa astfel încât să se realizeze:  
a)continuitatea activităŃii, indiferent de anotimp şi condiŃiile meteo, 
cu respectarea prevederilor contractuale;  
b)ridicarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile 
populaŃiei în termen de 4 ore de la anunŃare şi predarea acestora 
unităŃilor de ecarisaj în termen de 6 ore de la ridicare;  
c)corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităŃii la 
cerinŃele beneficiarului;  
d)controlul calităŃii serviciului prestat;  
e)Ńinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  
f)respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de 
Consiliul Local al Sectorului 1, în condiŃiile legii;  
g)prestarea activităŃii pe baza principiilor de eficienŃă economică, 
având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;  
h)asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru 
efectuarea unor astfel de transporturi în întreaga arie administrativ-
teritorială încredinŃată;  
i)îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităŃii, specificaŃi 
în regulamentul serviciului de salubrizare;  
j)asigurarea, pe toată durata de executare a activităŃii, de personal 
calificat şi în număr suficient.  
Art.10. (1)Pe toată durata prestării activităŃii, operatorii au obligaŃia 
să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecŃia 
muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecŃia mediului. 
(2) Reglementările în vigoare vor fi menŃionate în documentaŃia de 
atribuire întocmită pentru lansarea procedurilor de achiziŃie 
publică. 
Art.11.(1) ReprezentanŃii numiŃi ai Primarului Sectorului 1 vor 
verifica permanent modul de efectuare a prestaŃiei, întocmind zilnic 
rapoarte de constatare, confirmate şi de operator, privind 
cantitatea şi calitatea prestaŃiei,  cantităŃile de materiale şi 
substanŃe folosite şi stabilite în baza bonului de lucru eliberat de  
operator. 
(2) In rapoartele de constatare zilnică, reprezentanŃii numiŃi ai 
Primăriei Sectorului 1 vor consemna şi modul de rezolvare de 
către operator a sesizărilor primite de la acesta şi, dacă este cazul, 
penalitaŃile aplicate operatorului pentru deficienŃele constatate în 
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conformitate cu prevederile contractuale. 
(3) La sfârşitul fiecărei luni sau bilunar se întocmeşte un proces-
verbal de recepŃie, semnat de reprezentanŃi ai ambelor părŃi, la 
care se ataşează copii ale rapoartelor zilnice. 
(4) Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea 
serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale. 
Art.12.Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile 
Regulamentului de salubrizare al sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti. 
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         Anexa nr.8 la Hotărârea Consiliului Local nr.361/21.11.2007 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 
CAIET DE SARCINI: Activitatea de dezinfecŃie, dezinsecŃie şi 
deratizare 
Art.1.Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia 
necesară desfăşurării activităŃii de dezinfecŃie, dezinsecŃie şi 
deratizare din cadrul serviciului de salubrizare şi constituie 
ansamblul cerinŃelor tehnice de bază.  
Art.2.Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din 
Regulamentul serviciului de salubrizare pe raza administrativă a 
sectorului 1. 
Art.3.Operatorul va asigura:  
a)respectarea legislaŃiei, normelor, prescripŃiilor şi regulamentelor 
privind igiena muncii, protecŃia muncii, gospodărirea apelor, 
protecŃia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;  
b)exploatarea, întreŃinerea şi reparaŃia instalaŃiilor şi utilajelor cu 
personal autorizat, în funcŃie de complexitatea instalaŃiei şi 
specificul locului de muncă;  
c)respectarea indicatorilor de performanŃă şi calitate precizaŃi în 
Regulamentul serviciului de salubrizare pe raza administrativă a 
sectorului 1;  
d)furnizarea către autoritatea administraŃiei publice locale, 
respectiv A.N.R.S.C., a informaŃiilor solicitate şi accesul la 
documentaŃiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează 
serviciul de salubrizare, în condiŃiile legii;  
e)respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a 
activităŃii;  
f)prestarea activităŃii în toate zonele din  sectorul 1 unde aceasta 
este necesară;  
g)aplicarea de metode performante de management care să 
conducă la reducerea costurilor de operare;  
h)elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaŃii executate cu 
forŃe proprii şi cu terŃi;  
i)realizarea unui sistem de evidenŃă a sesizărilor şi reclamaŃiilor şi 
de rezolvare operativă a acestora;  
j)evidenŃa orelor de funcŃionare a utilajelor;  
k)Ńinerea evidenŃelor şi raportarea periodică a situaŃiei autorităŃilor 
competente, conform reglementărilor în vigoare;  
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l)personalul necesar pentru prestarea activităŃii asumate prin 
contract sau prin hotărârea de dare în administrare;  
m)conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor 
tehnice şi a personalului de intervenŃie;  
n)o dotare proprie cu instalaŃii şi echipamente specifice necesare 
pentru prestarea activităŃii în condiŃiile stabilite prin contract sau 
prin hotărârea de dare în administrare;  
Art.4.ObligaŃiile şi răspunderile personalului operativ al 
operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de 
salubrizare pe raza administrativă a sectorului 1.  
Art.5.Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de 
dezinfecŃie, dezinsecŃie şi deratizare, în condiŃiile legii, în aria 
administrativă a sectorului 1.  
Art.6.În cazul în care operatorul va realiza cheltuieli cu privire la 
realizarea unor obiective ce revin în sarcina autorităŃilor locale 
potrivit Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul 
sectorului 1 al municipiului Bucureşti, acestea pot fi decontate de 
către autoritatea contractantă sau suportate de către operator. 
Modul de aprobare şi efectuare a acestor cheltuieli se va stabili 
prin contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea de 
măturat, spălat, stropit şi întreŃinere a căilor publice sau, în cazul 
gestiunii directe, prin hotărârea de dare în administrare. 
Art.7.Obiectivele şi suprafeŃele unde se vor aplica activităŃile de 
dezinsecŃie, dezinfecŃie şi deratizare se vor stabili împreună cu 
operatorul. 
Art.8.Materialele ce se vor folosi şi consumurile specifice vor fi 
stabilite împreună cu utilizatorul. 
Art.9.Prestarea activităŃii de dezinsecŃie, dezinfecŃie şi deratizare 
se va executa astfel încât să se realizeze:  
a)continuitatea activităŃii pe întreaga durată de desfăşurare, cu 
respectarea prevederilor contractuale;  
b)corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităŃii la 
cerinŃele beneficiarului;  
c)controlul calităŃii serviciului prestat;  
d)Ńinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activităŃii;  
e)respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de 
Consiliul Local al Sectorului 1, în condiŃiile legii;  
f)prestarea activităŃii pe baza principiilor de eficienŃă economică, 
având ca obiectiv reducerea costurilor de operare;  
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g)asigurarea capacităŃii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru 
efectuarea activităŃii, în locaŃiile aflate pe aria sectorului 1;  
h)îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităŃii, 
specificaŃi în regulamentul serviciului de salubrizare;  
i)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de 
personal calificat şi în număr suficient.  
Art.10.(1) Pe toată durata prestării activităŃii, operatorii au obligaŃia 
să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecŃia 
muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecŃia mediului. 
(2) Reglementările în vigoare vor fi menŃionate în documentaŃia de 
atribuire întocmită pentru lansarea procedurilor de achiziŃie 
publică. 
Art.11.(1) ReprezentanŃii numiŃi ai Primarului Sectorului 1 vor 
verifica permanent modul de efectuare a prestaŃiei, întocmind 
rapoarte de constatare, confirmate şi de operator, privind 
cantitatea şi calitatea prestaŃiei,  cantităŃile de materiale şi 
substanŃe folosite şi stabilite în baza bonului de lucru eliberat de  
operator. 
(2) În rapoartele de constatare, reprezentanŃii numiŃi ai Primăriei 
Sectorului 1 vor consemna şi modul de rezolvare de către operator 
a sesizărilor primite de la acesta şi, dacă este cazul, penalitaŃile 
aplicate operatorului pentru deficienŃele constatate în conformitate 
cu prevederile contractuale. 
(3) La sfârşitul fiecărei luni sau bilunar se întocmeşte un proces-
verbal de recepŃie, semnat de reprezentanŃi ai ambelor părŃi, la 
care se ataşează copii ale rapoartelor zilnice. 
Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea 
serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale. 
Art. 12. Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile 
Regulamentului de salubrizare al sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti. 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de delegare de gestiune 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia UtilităŃi 

Publice; 

În conformitate cu prevederile art.13, alin.(3) din Legea 

serviciului de salubrizare a localităŃilor nr.101/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

łinând seama de Avizul Consiliului Legislativ cu privire la 

legalitatea modificării prevederilor Legii serviciului de salubrizare a 

localităŃilor nr.101/2006;  

Potrivit prevederilor art.33 şi următoarele din OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului României nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.71 din Hotărârea 

Guvernului României nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie pubolică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1), art.85, alin.(1), coroborat cu 
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art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea contractului de delegare de gestiune a serviciului public 

de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în 

următoarea compenenŃă: 

-  Ion Brad  -  consilier local; 

-  Gabriel Iuga  -  consilier local; 

-  Nicolae Pupăză -  consilier local; 

-un reprezentant al DirecŃiei InspecŃie din cadrul Primăriei 

Sectorului 1; 

-un reprezentant al DirecŃiei InvestiŃii din cadrul Primăriei 

Sectorului 1; 

-un reprezentant al  DirecŃiei Juridice  din cadrul Primăriei 

Sectorului 1; 

-un reprezentant al  DirecŃiei  UtilităŃi  Publice din cadrul Primăriei 

Sectorului 1; 

- patru membri de rezervă, şi anume: Andrei Marinescu – consilier 

local; un reprezentatnt al DirecŃiei Juridice; un reprezentant al 

DirecŃiei InvestiŃii şi un reprezentant al DirecŃiei InspecŃie. 

(2) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în 

prezenŃa tuturor membrilor. 

(3) Deciziile comisiei de evaluare se vor adopta cu votul 

majorităŃii membrilor. 

(4) Comisia de evaluare va adopta decizii în mod autonom 
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şi numai pe baza criteriilor de selecŃie stabilite prin documentaŃia 

de atribuire. 

(5) Membrii comisiei de evaluare sunt obligaŃi să păstreze 

confidenŃialitatea datelor, informaŃiilor şi a documentelor cuprinse 

în candidaturile sau în ofertele analizate. 

(6) Comisia va putea invita la şedinŃele sale şi observatori 

externi, din cadrul AutorităŃii NaŃionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice sau din cadrul altor 

autorităŃi sau instituŃii publice cu atribuŃii în domeniu. 

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia UtilităŃi Publice, 

DirecŃia InvestiŃii, membrii comisiei şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 362/ 21.11.2007 



 74

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.310/25.09.2007 privind acordarea premiului de fidelitate 

cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

310/25.09.2007 privind acordarea premiului de fidelitate cuplurilor 

care împlinesc 50 de ani de căsătorie; 

 łinând seama de Hotărârea Guvernului României 

nr.541/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a 

sistemului de asistenŃă socială pentru persoanele vârstnice în 

perioada 2005-2008; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru aprobarea actelor normative, 

republicată; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, 

coroborat cu art.115, alin.(2), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr.310/25.09.2007 privind acordarea premiului de 

fidelitate cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, în sensul 

completării Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 310/25.09.2007 rămân neschimbate. 

 

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

Generală de AsistenŃă Socială şi  ProtecŃia Copilului  Sector1, 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri . 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.363/21.11.2007   
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                                                                Anexa nr.1  la Hotărârea Consililului Local nr.363/21.11.2007 
                                                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

                                                                                                                          Adrian Oghină 
TABEL NOMINAL 

cuprinzând beneficiarii din Sectorul 1 ai premiului de fidelitate, acordat pentru împlinirea a peste 50 de ani de la căsătorie 
 

Nr  
crt 

Numele şi Prenumele Adresa Contact 

1.  Achim Constantin/Amelia Str. Panciu nr. 60 667.35.81 

2.  Anghel Nicolai/Safta Str. CarpaŃi nr.68 668.73.71 
3.  Argeşanu Gheorghe/Georgeta Bld. Banu Manta nr.22, bl.29, sc.2, et.4, ap.60 223.24.95 

4.  Arsene Gheorghe/Ioana Str Aleea Alexandru, nr. 15 2339823 
0722673404 

5.  Arsene Alexandru/Adela Bld. I.G. Duca nr.10-22, et.6, ap.1`82, sc.4 223.38.40 
6.  Badea Gheorghe/Elena Str. Gării de Nord nr.6-8, bl.A, et.5, ap.51F.f.l Str. Lebedei 

nr.19 
319.53.64                                                     

0724360867 
7.  Bălănoiu Niculae/Ioana Calea GriviŃei nr.140 ap.18 310.63.14                                           

0726150657 
8.  Bandrabur ToderiŃă/Elena Str. Băiculeşti nr.25, bl.E13, sc.A, et.8, apt.36 668.26.97 
9.  Baubec Cadri/Nafie Bld. Mareşal Averescu nr.5, bl.3, sc.B, et.2 ap.9 224.12.65 
10. Bilan Ioan/Ana Str. Hrisovului nr.9, sc.C, bl.B3, et.4, ap.57 667.48.63 
11. Boicescu Dicu Str. Polonă nr.88 211.35.42 
12. Bosoancă Ioan/Georgeta Str. Străbună nr.2-12, bl.A1, sc.B, ap.54 667.51.27 
13. Bunescu Tudor/Geogeta Str. Alexandru Constantinescu nr.5, et.1, ap.2 666.52.53 
14. Burcea Ion/Maria Calea GriviŃei nr.397, bl.N, Sc.C, ap.15, et.4 665.63.73 

0720983846 
D-na Anca 
Stela ( fiica) 

15. Buturugă Nicolae/Tamara Str. Făurei nr.5, bl.C9, et.1, ap.48(interfon 48) 667.07.67 
16. Căneanu Ilie/Stana Str. Gării de Nord nr.6-8, bl.A, sc.5, et.2, ap.19 318.75.40 
17. CarabiŃeanu Gheorghe/Anastasia Str. Brânarului nr.6 667.79.25 
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18. Carata Niculae/Maria Calea GriviŃei nr.212, bl.J, sc.F, et.3, ap.16 666.43.43 
19. Cîrjan Petre/Angela Str. Condeiului nr.2 232.04.22 
20. Cârlugea Marin/ Maria Str. Valsului nr.19 668.33.84 

21. Carst Mircea/Vasilica-Livia Str. Aeromodelului nr.65 0311042466 

22. Cârstenoiu Iorică/ LucreŃia Str. Carpenului nr.45 220.57.86 
23. Chiriac Sever/Doina Melania Cpt.Av.Mircea Petre nr.4 662.24.73                        

0745319438 
24. Chirt Anton/Steliana Str. Gării de Nord nr.6-8, bl.A, sc.2, ap.39 318.75.48 
25. Chitic Costică/Iulia Stanislav cihoschi nr.14, sc.B, parter, ap.2 319.47.37 
26. ChrisŃescu Constantin/GraŃiela Str. Serdarului nr.11, bl.47, sc.A,et.4, ap.21 222.54.82 
27. Covrig Gheorghe/Elena Calea GriviŃei nr.163, bl.J, sc.2, ap.34 310.92.54 

28. Cioacă Marin/Lucica Str. Dornei nr.35-37 668.32.34 

29. Ciocşan Florea/Elena Str. Londra nr.7, ap.23 231.47.99 
30. Ciupeiu Ioana/Vasile Str. Bacului nr. 60 667.32.48 
31. Cojocaru Ancu/Oprea Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.54A 233.04.96                     

0723368508 
( nepot) 

32. Colea Gheorghe/Maria Str. Aleea Someşul Rece nr.29, bl.1, sc.2, ap.30 031.411.38.
36 

33. Constantin Cristea/Maria Bld. Ion Mihalache nr.150, sc.C, ET.70, AP.93 665.36.71 
34. Constantinescu Ilie/Valeria Şos. Nicolae Titulescu nr.121, bl.2, sc.3, et.2, ap.82 222.11.73 
35. Corneanu Ioana/Dumitru Mânzului nr.5A 220.23.49 
36. Costea Ovidiu/Maria Str. Soveja nr.103 667.83.04 

37. Cotoi Maria/ NiŃă Str.Panait Istrate nr.27 665.40.95 

38. Cunoroc Mihai/Maria Cal. GriviŃei nr.212, bl.7, sc.C, et.1, ap.5 225.40.45 
39. Defta Grigore / Paula Bld. Banu Manta NR.16 , Bl.27, sc.B, ap.68 223.39.12 
40. Damaşcan Corneliu Niculae/Georgeta Bld. Mareşal Averescu nr.12, ap.8 225.09.94 
41. Damian Ana/Aurel Str. Av. Traian Vasile nr.52, 665.61.77 
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42. Danciu Norica/Petre Bld. Nicolae Bălcescu nr.5, sc.2, et.3, ap.37 314.34.81 
43. Danisis Mircea/Aurelia Calea GriviŃei nr.21A 319.65.39 

44. Darmina Petre/Maria Str. George Călinescu nr.20, bl.19A, sc.A, ap.2, parter 231.89.18 

45. David Victoria /Vasile Calea GriviŃei nr.242, bl.A, ap.16, et.3, sc.A 668.33.82 
46. Dima Ion/Maria Str. Athanasie Enescu, nr. 51,sc.1, et.3, ap.13 665.29.93 
47. Dobrescu Alexandru/Magdalena Str. Pajurei nr.11, bl.F4, sc.D, et.2, ap.70 667.43.75                      

0751195719 
48. Dobrescu Constantin/ Angela Str. Dr. Grigore Mora nr.35, ap.7, et.3, sc.B 316.74.59 

49. Drăgan Alexandru/Vasilica Str. Străbună nr.49 667.67.67 
50. Dumitru Constantin/Victoria Ion Mihalache nr. 160, bl. 3, sc.A, et.1 ap. 6 Fiica – 

0723.084.11
0 

51. Dumitru Vasile/Maria Str. Făurei nr.1, bl.P11, et.1, ap.53 668.54.33                           
0728019730 

52. DuŃă Gheorghe/Victoria Bld. Ion Mihalache nr.42-52, bl.35, sc.A, et.6, ap.22 315.12.77 
53. Faraoneanu Dumitru/Melania Str. Presei nr. 10, bl. 30, sc. 1, ap. 2 668.49.68 
54. Florescu Matilda/Alexe Şos. Pipera nr.3, bl.1E, sc.1, ap.4, et.2 0318035698 
55. Ghenea Ana/ Constantin Bld. Banu Manta nr.1, bl.1B, ap.63, scB 222.12.20 
56. Gheorghiu Jeana/VicenŃiu Str. Hrisovului nr.20, bl.11, sc.A, et.1, ap.7 668.46.25 
57. Ghericociu Vasile/Marioara Iancu de Hunedoara nr. 25, ap.125 230.55.24 

58. Grigore Maria/Vasile Str. Duetului nr.14 668.59.62 
59. Harvat Constantin/ Georgeta Bld. Ion Mihalache nr.315G, ap.1, parter, sc.A 760.06.82 

sau 
665.65.37 

60. Henter Gavrilă/Mariana Bld. Ion Mihalache nr.144, bl.10, sc.A, et.5, ap..22 665.47.54 

61. Herlea Nicolae/Luxa Str. Gării de Nord nr.2, sc.3, et.3, ap.26 313.77.95 
62. Ion Constantin/Aurelia Str. Fagului nr.62 220.58.67 
63. Ionescu Gheorghe /Ioana Calea Floreasca nr.136, et.3, AP.21 318.09.47 
64. Isbăşescu Octavian/Maria George Călinescu nr.17 233.82.37 
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65. Lisnic Margareta/Victor Str. Heleşteului nr.18, ap.2 230.22.86 
66. Mahulea Mircea/ Mina Str. Buneşti nr.4 667.83.93 
67. Mareş Ioan/Ioana Str. PiaŃa Amzei nr.7-9, sc.B, et.3, ap.12 315.24.99 
68. Marinescu Dumitru/Sylvia Str. Daniel Ciugureanu nr.29 666.22.00 
69. Mercone GheorghiŃa/Marin Bld. Bucureştii Noi nr.70, et.1, ap.3 667.20.34 

70. Micu Sima/Aurelia Str. I Câmpineanu nr.27, bl.7, sc.A, et.1, ap.4 315.03.76 
71. Milea Grigore/Maria Str. Sf. Maria nr.21 224.76.23 
72. Milotoiu Constantin/Manda Str. Axinte Uricaru nr.1, ap.66 233.97.28 

73. Morait Margareta/Roman Cristian Tell nr. 21, ap. 4 650.46.12 
74. Muru Mihai/Elena Calea GriviŃei nr.26, et.3, ap.22 310.83.24 
75. Muşat Mitică/Livia Str. Gării de Nord nr.2, bl.C, sc.3, et.IV, ap.41 317.16.41 
76. Nica Ilie/Emilia Str. Trotuşului nr.2  

77. Nica Lidia/Ion Mitiopolit Varlaam nr.104 668.63.10 

78. Nicolăescu Niculae/Ecaterina Calea GriviŃei nr.190, bl.F, sc.C, et.5, ap.87 223.25.28 

79. Ninulescu Mircea/Veronica Str. Gemeni. 72 668.20.26 
80. Patrichi Ioan/ Paulina Str. Hrisovului nr.18, bl.A12, sc.B, et.7, ap.69 224.78.10 ( 

fiica Patrichi 
Mihaela) 

81. Petrescu Gheorghe/Florentina Şos. N. Titulescu nr.155, bl.21, sc.C, et.IV, ap.. 99 ( int. 
C99 ) 

223.51.61 

82. Popescu Iosif/Maria Calea Dorobanti 168, bl. 15, sc D, et6, ap146 230.93.09 
83. Popescu Valeria/Ion Şos. Nicolae Titulescu nr.14, bl.21, sc.A, ap.45 310.81.64 
84. Preda Maria/ Gheorghe Str. Limanului nr.68 668.75.56 

85. Preda Dobre/Gherghina Bld.I.G.Duca nr.4, et.5, ap.23 222.40.14 
86. Radu Ioana/Alexandru Bld. Ion Mihalache nr.172, bl.E1, et.7, ap.32 665.51.20 
87. Rândaşu Ion/Elena Str. Clopotarii Vechi nr.14 317.43.59                                       

0723955232 
88. Râpeanu Ionel/Elena Str. Berzei nr.28 3121508 
89. Rauca Gheorghe/Aurica Str. Macului nr.24 667.31.71 
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90. Rodina Lidia/Augustin Str. Arh. Ion Mincu nr.17 223.00.37 
91. Rusu Gheorghe /Filoftea Str. Emanoil Porumbaru nr.49 222.38.52 
92. Sărăcilă Gheorghe/Stana Grohotişului nr.7 310.58.62 
93. Serghe Petre/Elena Str. Neagoe Vodă nr.11 232.64.31 
94. Simionescu Marin/Otilia Str. Comană nr.17 223.50.66 
95. Slâvescu Despina/Ion Str. Faurei nr.1, bl. P11, et. 5, sc. A. Ap. 163 668.57.71 

96. Ştefanov Andrei/Maria Str. Turda nr.129, bl.1, sc.A, et.1, ap.4 224.73.47 

97. Stoica Ioan/Aneta Str. Presei nr.4, bl.18, sc.B, ap.18 668.48.85 

98. Sznak Nadejda/Oscar Ludovic Bld. Iancu de Hunedoara nr.37, Sc.D, et.2, ap.5 231.06.60 
99. TiŃa Ion/Ioana Str. Ady Endre nr.11 222.78.81 
100. Tocan Valeria/Dumitru Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr.27, et.1 223.26.97 
101. TruŃescu Ioan/ Alexandrina Str. Sf. Maria nr.92 224.31.04 

102. Ungureanu Dumitru/Lidia Str. Paharnicului nr.11, bl.43, sc.A, et.1, ap.8 665.45.03 

103. UŃă Victor/Aurora Bld. Ion Mihalache nr.150, bl.7, sc.A, et.4, ap.20 665.59.74 
104. Vasile Remu/Eugenia Str.Alunului nr.12 668.50.55 

105. Vecerdy Iulian/Maria Cal. DorobanŃilor nr.111-135, bl.9A,sc.G, et.6, ap.238 230.44.12 
106. Vintilă Florea/Dumitra Bld. Mareşal Averescu nr.13, bl.7, sc.A, et.4, ap.18 665.27.25 

107. Zidu Gheorghe/ Cecilia Str. Virgil Pleşoianu nr.85A 224.79.04 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată PUD Str. Ştefan 

Holban nr.38 

 

Având în vedere : 

-Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

-Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 

-Avizul nr.122/18.07.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 15 CA16/11.07.2007 al  Comisiei Tehnice 

de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 -OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 -Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.269/21.12.2000. 

-Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –Str. Stefan 

Holban nr.38 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 
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aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:364/ 21.11.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată PUD Calea 

GriviŃei/Str. Polizu 

 

Având în vedere : 

-Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 

-Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1. 

-Avizul nr.80/09.05.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 3 CA 8/31.01.2007 al Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

-OrdonanŃei Guvernului României nr.5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

-Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

-Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente 
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pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

-Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr.269/21.12.2000. 

-Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată–Calea 

GriviŃei/Str. Polizu 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 
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aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:365/ 21.11.2007



 87

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

S.C.CET GRIVIłA S.R.L; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

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

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

nr.193/27.05.2004 privind aprobarea unor măsuri necesare 

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

 łinând seama de Decizia Directorului AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1; 

 Văzând Hotărârea nr.10/26.11.2007 a Adunării Generale a 

AcŃionarilor a S.C. CET GRIVIłA S.R.L.; 

 Luând în considerare actul constitutiv al S.C.CET GRIVIłA 

S.R.L. actualizat; 

 Conform dispoziŃiilor Legii nr.31/1990 privind societăŃile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

alin.(3) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 
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administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C.CET 

GRIVIłA S.R.L. cu suma de 5.100.000 lei, din care: 

- 5.099.490 lei aport în numerar din partea Consiliului Local al 

Sectorului 1 şi 

- 510 lei aport în numerar din partea AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 1. 

 

 Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv, în sensul 

reactualizării capitalului social, cu păstrarea cotelor de participare 

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

Sectorului 1, respectiv, 0,01% pentru AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Actul adiŃional la Actul Constitutiv  al S.C. CET 

GRIVIłA S.R.L. va fi semnat de Primarul Sectorului 1 - domnul 

Andrei Ioan Chiliman, în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1 şi directorul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 

– Domnul Eugen Milea. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, S.C.CET GRIVIłA S.R.L., AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art.5. Prezenta hotărâre este redactată în 2 exemplare 

originale, unul fiind necesar la Registrul ComerŃului. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 366/30.11.2007 
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                                                              Anexa nr.1 
   la Hotărârea Consiliului Local nr.366/30.11.2007 

PRESEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
                                                               Adrian Oghină 

 
ACT ADIłIONAL 

LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. CET GRIVIłA S.R.L. 
 
Subscrisele: 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, persoană juridică 
română, cu sediul în Bucureşti, bd. Banu Manta nr.9, sector 1, 
reprezentată prin donmnul Andrei Ioan Chiliman, primar, identificat 
cu BI seria GR nr.607485, eliberat de SecŃia 1 PoliŃie, CNP 
1470718400073, cu domiciliul în Bucureşti, str. Cristofor Columb 
nr.4, et.3, ap.4, sector1  
şi 
ADMINISTRAłIA DOMENIULUI PUBIC SECTOR 1, persoană 
juridică română, cu sediul în Bucureşti, str. Poligrafiei nr.4, setor 1, 
reprezentată prin domnul Eugen Milea, director general, posesor al 
CI seria DP nr.079154, eliberat de IGP DEP, CNP 
1720713134022, cu domiciliul în Bucureşti, str. Vlad Dracu, nr.13, 
bl.C13, sc.A, et.4, ap.46, sector 3,  
 Am hotărât în baza dispoziŃiilor art.199 şi 205 din Legea 
nr.31/1990 prvind societăŃile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
 Art.1. S.C. CET GRIVIłA S.R.L., cod unic de înregistrare 
15811175/2003, nr. de ordine în Registrul ComerŃului 
J40/13669/2003, cu sediul în Bucureşti, Calea GriviŃei nr.357, 
sector 1, Bucureşti, îşi majorează capitalul social de la 15.871.310 
lei la 20.971.310 lei, prin aport în numerar în valoare de 5.100.000 
lei, astfel: 
- 5.099.490 lei aport în numerar din partea asociatului Consiliul 
local al Sectorului 1 şi 
- 510 lei aport în numerar din partea asociatului AdministraŃia 
Domeniului Public Sector 1. 
 Art.2. Valoarea nominală a unei părŃi sociale rămâne de 10 
lei. 
 Art.3. Consiliul Local al Sectorului 1 va deŃine un număr de 
2.096.921 părŃi sociale, numerotate de la 1 la 2.096.921, 
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reprezentând 99,99% şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 
va deŃine un număr de 210 părŃi sociale, numerotate de la 
2.096.922 la 2.097.131, reprezentând 0,01%. 
 Art.4. În urma aportului adus, Consiliul Local al Sectorului 1 
va deŃine un număr de 2.096.921 părŃi sociale x 10 lei fiecare = 
20.969.210 lei din capitalul social, în timp ce AdministraŃia 
Domeniului Public Sector 1 va deŃine un număr de 210 părŃi 
sociale x 10 lei fiecare = 2100 lei din capitalul social. 
 
 Art.5. Restul clauzelor Actului Constitutiv rămân 
neschimbate. 
 
Pentru CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
Primar Andrei Ioan CHILIMAN 
………………………………… 
 
Pentru ADMINISTRAłIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 
 
Director general Eugen MILEA 
………………………………… 
 

 

 



 92

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi  

cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2007 

 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi  
Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 
Economic; 
 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului 
Local al Sectorului 1 ; 
 Conform Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale 
art.15, Legea nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 ; 
 În temeiul Hotărârii 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, a virărilor de credite şi modului 
de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de 
încheiere a exerciŃiului bugetar; 
 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 
358/22.08.2007 privind rectificarea bugetului consolidat de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2007. 
 În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi 
art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraŃiei publice 
locale, republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art.1 Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 1 al 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2007 aprobat prin HCLS1 nr 
355/21.11.2007 se rectifică cu suma de + 9.237 mii lei lei, 
devenind 1.051.123,48 mii din care: 
� bugetul local în valoare de 828.559,77 mii lei conform anexei 

nr. 1. 
� bugetul din venituri proprii în valoare de 19.016 mii lei nu s-a 

recrificat. 
� bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în valoare de 21.652  mii lei conform anexei nr. 3 ; 
� bugetul din credite interne în valoare de 27.895,71 mii lei nu s-

a rectificat. 
� suma alocată din fond de rulment pentru investiŃii în valoare de 

154.000 mii lei conform anexei nr. 5 ; 
 
 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local Sector 
1 al Municipiului Bucureşti, în sumă de 1.051.123,48 mii lei astfel : 
-Veniturile bugetului local sunt în sumă de 828.559,77 mii lei. La 
venituri, bugetul aprobat prin HCLS 1 nr. 355/21.11.2007 s-a 
majorat cu suma de 9.124  mii lei, provenind din majorarea cu 
5.100 mii lei a cotei defalcate din impozitul pe venit (23,5%)  si 
majorarea cu 4.024 mii lei conform deciziei nr.1.483/27.11.2007 a 
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti  
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti 
-Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 
este în valoare de 21.652 mii lei. La venituri bugetul aprobat prin 
HCLS 1 nr. 355/21.11.2007  s-a majorat cu suma de 113 mii lei 
provenid din: majorarea cu 15,00 mii lei a veniturilor din concesiuni 
şi închirieri; majorarea cu 92,00 mii lei a veniturilor din contribuŃia 
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elevilor şi studenŃilor pentru internate, cămine şi cantine; majorarea 
cu  6,00 mii lei a veniturilor din donaŃii şi sponsorizări;; 
-Veniturile din fond de rulment pentru investiŃii sunt în valoare de 
154.000 mii lei ; 
-Veniturile din credite interne sunt în valoare de 27 895,71 mii lei ;  
-Bugetul din venituri proprii este în valoare de 19.016 mii lei. 
  
 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al  
Consiliului Local Sector 1, în sumă de 1.051.123,48 mii lei conform 
anexei nr. 2, după cum urmează : 
-Bugetul local În sumă de 828.559,77 mii lei este structurat astfel : 

 (1) 60.989,84 mii lei pentru AutorităŃi Executive cap. 51.02, 
din care 46.035,00 mii lei cheltuieli curente şi 14.954,84 mii lei 
cheltuieli de capital, nerectificându-se ; 
 (2) 23.128 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale cap. 
54.02 , din care 22.294 mii lei cheltuieli curente şi 834 mii lei 
cheltuieli de capital, nerectificându-se  ; 
 (3) 8.550 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică şi 
Împrumuturile cap 55.02, nerectificându-se  ; 
  (4) 3.061 mii lei pentru Apărare NaŃională cap. 60.02 din 
care 810 mii lei cheltuieli curente şi 2.251 mii lei chetuieli de 
capital, nerectificându-se ; 
 (5) 27.373,50 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 
NaŃională cap. 61.02 din care 24.142,50 mii lei cheltuieli curente şi 
3.231 mii lei chetuieli de capital, conform anexei nr. 2.1(2.1.1)  ; 
 (6) 247.394 mii lei pentru ÎnvăŃământ cap. 65.02 din care 
203.758 cheltuieli curente şi 443.636 mii lei chetuieli de capital 
conform anexa nr. 2.2 (2.2.1 ; 2.2.1.1 ; 2.2.1.2 ;2.2.2 ; 2.2.2.1 ; 
2.2.2.2 ; 2.2.2.3 ; 2.2.3 )  
 (7) 2.343 mii lei pentru Sănătate cap.66.02 din care cheltuieli 
curente 2.343 mii lei nerectificându-se ; 
  (8) 88.107,16 mii lei pentru Cultură , recreere şi religie cap 
67.02 din care 52.492,16 mii lei chetuieli curente şi cheltuieli de 
capital 35.615 mii lei , conform anexei nr. 2.3 (2.3.1 ; 2.3.1.1 ; 
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2.3.1.2); 
 (9) 111.693 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială cap. 
68.02 din care 110.516 mii lei cheltuieli curente şi 1.177 mii lei 
pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr.2.4 (2.4.1 ; 2.4.1.1 ; 
2.4.2 ; 2.4.2.1) ; 
 (10) 16.639,59 mii lei pentru LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare 
Publică cap 70.02 ,din care cheltuieli de capital 10.624,66 mii lei şi 
rambursări de credite 6.014,93 mii lei  conform anexei nr. 2.5 
(2.5.1 ); 
 (11) 48.721 mii lei pentru ProtecŃia Mediului cap 74.02, 
nerectificându-se  ; 
 (12) 172.271,66 mii lei pentru Transporturi cap 84.02 , din 
care cheltuieli curente 128.835 mii lei şi cheltuieli de capital 
43.436,66 mii lei, nerectificându-se ; 
 (13) 18.288,02 mii lei pentrru Alte acŃiuni Economice cap 
87.02, nerectificându-se ; 
� Bugetul din venituri proprii în sumă de 19.016 mii lei nu s-a 

rectificat ; 
� Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri proprii în 

sumă de 21.652 mii lei conform anexei nr. 3.1 este structurat 
astfel : 
(1) 2.400 mii lei pentru LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare 
Publică cap. 70.10, din care cheltuieli curente 1.950 mii lei şi 
cheltuieli  de capital 450 mii lei, nerectificându-se ; 
(2) 15.432 mii lei pentru ÎnvăŃământ cap 65.10 conform 

anexei nr. 3.1.1(3.1.1.1;3.1.1.1.1 ;3.1.1.1.2 ; 3.1.1.2 ; 
3.1.1.2.1 ; 3.1.1.2.2 ; 3.1.1.2.3 ; 3.1.1.3 ; 3.1.1.4) 

(3) 3.300 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială cap. 
68.10 nerectificându-se ; 

(4) 500 mii lei pentru AcŃiuni Economice cap 80.10 
nerectificându-se ; 

� Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2007  în sumă de  
27.895,71 mii lei nu s-a rectificat ; 
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� Suma din fondul de rulment pentru investiŃii în valoare de 
154.000 mii lei, conform anexei nr. 5.1 astfel : 

(1) 19.668,40 mii lei pentru AutorităŃi Publice 
Cap.51.11, din care1.737,40 mii lei Primăriei Sectorului şi 17.931 
mii lei sunt alocaŃi A.F.I.U.S.P. Sector 1, nerectificându-se ;                                                                              

(2) 975 mii lei pentru Servicii Publice Comunitare de 
EvidenŃă a Persoanelor -  Cap. 54.11.10, nerectificându-se ;  

(3) 24.000 mii lei pentru ÎnvăŃământ – Cap.65.11, 
conform anexei nr. 5.1.1 (5.1.1.1, 5.1.1.1.1, 5.1.1.1.2, 5.1.1.2, 
5.1.1.2.1, 5.1.1.2.2, 5.1.1.2.3, 5.1.1.3) ; 

(4) 21.022,51 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 
– Cap.67.11 nerectificându-se ; 

(5) 14.928,00 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă 
Socială – Cap.68.11 nerectificându-se ; 

(6) 2.683,50 mii lei pentru LocuinŃe, Servicii şi 
Dezvoltare Socială – Cap.70.11, nerectificându-se  ; 

(7) 5.473 mii lei pentru ProtecŃia Mediului – Cap.74.11 
nerectificându-se ; 

(8)  65.249,59 mii lei pentru Străzi  – Cap.84.11 din 
care Primăriei Sector 1 i-a fost alocată suma de 65.144,59 mii lei, 
iar AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 suma de 105 mii lei, 
nerectificându-se . 
 
 Art. 4 – Se aprobă listele de investiŃii în sumă de  
310.910,16 mii lei conform anexei nr. 3 din care: 
- 155.760,16  mii lei – Buget local ; 
- 154.000,00  mii lei – Suma alocată din fond de rulment pentru 

investiŃii ; 
-1.150,00 mii lei - Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri 

proprii ;  
 
 Art. 5 – Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 
Economic şi DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1; 
Serviciul Secretariat General AudienŃe, AdministraŃia Domeniului 
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Public Sector 1, DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Cantina 
Centrală de Ajutor Social Sector 1, DirecŃia pentru AdministraŃia 
ÎnvăŃământului Preuniversitar Sector 1 şi ordonatorii terŃiari de 
credite (învăŃământ preuniversitar), DirecŃia PoliŃie Comunitară 
Sector 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Sector 1, AdministraŃia Fondului Imobiliar al UnităŃilor 
Sanitare Publice Sector 1, precum şi serviciile interesate ale 
Primăriei Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 367/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.356/21.11.2007 privind aprobarea constituirii  fondului de 

premiere, a criteriilor şi a condiŃiilor de acordare a acestuia în luna 

decembrie 2007 

 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 
Raportul de specialitate întocmit  de Compartimentul Economic şi 
Serviciul Resurse Umane al AdministraŃiei Domeniului Public al 
Sectorului 1 ; 
 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului 
Local al Sectorului 1; 
 În temeiul art.21 din OrdonanŃa Guvernului României 
nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici până la intrarea 
în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte 
drepturi ale funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale care 
se acordă funcŃionarilor publici în anul 2007, “ Consiliile locale pot 
constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 
respectiv pentru funcŃiile publice prevăzute în statul de funcŃii, un 
fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în 
totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. 
Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiŃiilor 
stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 
respectiv.” 
 În temeiul art. 12 din OrdonanŃa Guvernului României nr. 
10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 
personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de UrgenŃă a 
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Guvernului României nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 
în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă 
funcŃii de demnitate publică “Consiliile locale pot constitui, în limita 
a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru 
personalul contractual prevăzut în statul de funcŃii, un fond de 
premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate 
cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de 
premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiŃiilor stabilite 
prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2007. ” 
 Conform referatului nr.24292/07.11.2007 întocmit de 
Directorul Economic al  AdministraŃiei Domeniului Public al 
Sectorului 1 privind estimarea veniturilor din surse extrabugetare 
pentru anul în curs; 
 În temeiul art.45, alin.(2), lit.”a”, art.81, alin.(2), lit.”d” şi 
art115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 
publice locale, republicată 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art.1. Se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 1 nr. 365/21.11.2007 prin constituirea unui fond de 
premiere în valoare de 9,46 mii lei din capitolul 70.10.50/10, 
cheltuieli din activităŃi extrabugetare, pentru A.D.P. Sector 1, cu 
acordarea acestuia în luna decembrie 2007 din cheltuieli . 
 
 Art.2. Se aprobă criteriile şi condiŃiile care trebuiesc 
îndeplinite cumulativ pentru acordarea primelor constituite la 
articolul precedent după cum urmează : 
- persoanele au desfăşurat activitate cel puŃin 6 luni anterior 

acordării acestor premii; 
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- persoanele respective nu au avut concediu medical mai mult de 
60 de zile în anul 2007; 

- persoanele beneficiare de primă nu au suferit sancŃiuni; 
- persoanele respective nu au avut raporturile de serviciu sau de 

muncă suspendate în anul 2007; 
- premiile se pot acorda persoanelor care au realizat sau au 

participat direct la obŃinerea unor rezultate în activitate 
apreciate ca valoroase; 

- persoanele care şi-au adus contribuŃia şi au participat în mod 
activ şi direct la activitatea de colectare, încasare şi executare a 
creanŃelor cuvenite bugetului local şi, în general, la orice 
activităŃi menite să ducă la îndeplinire a sferei de competenŃe 
ce revine DirecŃiei de impozite şi Taxe Locale Sector 1; 

- persoanele nu au avut absenŃe nemotivate şi concedii fără plată 
fără motive întemeiate. 

  
 Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 
Economic, DirecŃia Resurse Umane, AdministraŃia Domeniului 
Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 368/30.11.2007 

 

 



 101

MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.268/25.09.2007 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă  Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 1, în sensul modificării Statului de funcŃii  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă  

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi al DirecŃiei Resurse 

Umane; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.268/25.09.2007; 

 łinând seamă de  Avizul rectificativ nr. 1047540/22.10.2007 

al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată şi ale OrdonanŃei 

Guvernului României nr.6/2007 privind unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

funcŃionarilor publici până la intrarea în vigoare a Legii privind 
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sistemul unitar de salarizare şi  alte drepturi ale funcŃionarilor 

publici, precum şi creşterile salariale care se acordă în anul 2007, 

aprobată prin Legea nr. 232/2007; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 

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

coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Începând cu data de 01.10.2007 se aprobă 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.268/25.09.2007 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în 

sensul modificării Statului de funcŃii,  astfel:  

 Numărul de funcŃii publice de execuŃie de referent grad 

profesional superior treapta de salarizare 1 se modifică de la 60 la 

59. 

 Numărul de funcŃii publice de execuŃie de referent grad 

profesional asistent  treapta de salarizare 1 se modifică de la 29 la 

30. 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.268/25.09.2007 rămân nemodificate. 
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Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, DirecŃia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 369/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE  

privind împuternicirea Directorului General al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, să negocieze şi  

să semneze împreună cu reprezentanŃii desemnaŃi de funcŃionarii 

publici din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 Acordul Colectiv de Muncă încheiat la 

nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 pâna la aprobarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2008 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul art. 22 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind 

contractul colectiv de munca, republicată şi ale art. 72 din Legea 

nr. 188/1999, republicată; 

 În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 

privind normele de organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective; 

 łinând seama de prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 
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6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale 

şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici până la intrarea în 

vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi 

ale funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se 

acordă funcŃionarilor publici în anul 2007; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din 

Legea nr. 215/23.04.2001 a administraŃiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1.Se împuterniceşte Directorului General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 să 

negocieze şi să semneze împreună cu reprezentanŃii desemnaŃi de 

funcŃionarii publici din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1  

Acordul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pâna la aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în 

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii. 

 

 Art. 2. Prevederile Acordului Colectiv de muncă, aprobate  

potrivit prezentei hotărâri, se aplică de la data înregistrării la 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, respectiv DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Socială a Municipiului 

Bucureşti. 
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 Art. 3. Prezenta Hotărâre este redactată în trei exemplare 

originale, un exemplar fiind necesar la DirecŃia de Muncă şi 

ProtecŃie Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia Resurse Umane, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 370/30.11.2007 
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                                                                                       Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Localnr. 370/30.11.2007 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                                                                       Adrian Oghină 

 
ACORD COLECTIV 

PĂRłILE CONTRACTANTE 
 
 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr.188/1999, republicată, 
şi ale Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 privind normele de 
organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea 
acordurilor colective, se încheie prezentul Acord  colectiv denumit 
în continuare Acord, între cele două părŃi contractante: 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 
1 Bucureşti, prin domnul Director General DănuŃ Ioan Fleaca  
 şi  
reprezentanŃii funcŃionarilor publici din cadrul DGASPC Sector 1  -, 
respectiv Militaru Mihaela, Zidaru Florentina şi Daniel Duna, numiŃi 
în continuare salariaŃi. 
 Acordul cuprinde drepturile şi obligaŃiile D.G.A.S.P.C. Sector 
1 şi ale salariaŃilor cu privire la condiŃiile de muncă din instituŃie. 
 Prezentul acord privind raporturile de serviciu are ca scop 
promovarea unor relaŃii de muncă echitabile, de natură să asigure 
protecŃia socială a salariaŃilor, desfăşurarea corespunzătoare a 
activităŃii în instituŃie, eliminarea conflictelor de muncă şi 
preîntâmpinarea grevelor. 
 Prezentul Acord produce efecte pentru toŃi salariaŃii actuali şi 
pentru cei nou angajaŃi în funcŃiile publice din cadrul DGASPC  
Sector 1. 
 În situaŃia în care, în privinŃa drepturilor ce decurg din 
prezentul acord intervin reglementări legale mai favorabile, 
acestea vor completa prevederile prezentului  Acord. 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIłII GENERALE 

 
 Art.1. PărŃile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că 
sunt egale şi libere în negocierea Acordului la nivel de institutie şi 
se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia. 
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 Art.2. (1) Prezentul Acord se încheie pentru perioada 
cuprinsă între 01.10.2007 şi până la momentul aprobării bugetului 
bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, începând cu 
data înregistrării la DirecŃia Generală de Muncă şi ProtecŃie 
Socială Bucureşti, după ce în prealabil a fost adoptată Hotărârea 
privind împuternicirea Directorului General al DGASPC Sector 1 de 
a semna acordul. 
 Art.3. (1) Orice solicitare de modificare a prezentului acord 
va face obiectul unei negocieri. 
(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinŃă, în scris, 

celeilalte părŃi, cu cel puŃin 30 de zile înainte de data propusă 
pentru începerea negocierilor. 

(3) Cererile de modificare a acordului vor fi depuse de către 
reprezentaŃii salariaŃilor la directorul general, iar de către 
directorul general la reprezentanŃii salariaŃilor. 

(4) Modificările aduse acordului se comunică, în scris, organului 
la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării 
sau la o dată ulterioară, potrivit convenŃiei părŃilor. 
Modificările aduse acordului produc efecte numai pentru viitor. 

(5) PărŃile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care 
se fac modificări, cât şi în cazul denunŃării acordului, să nu 
efectueze concedieri din motive neimputabile salariaŃilor şi să 
nu declanşeze greve. 

 Art.4. Suspendarea şi încetarea acordului au loc potrivit 
legii. 

 Art.5. (1) Drepturile salariaŃilor prevăzute în prezentul acord 
nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau 
individuale care au fost stabilite sau se vor stabili prin  acordurile 
încheiate la nivel de ramură, grupuri de unităŃi sau la nivel naŃional. 
 (2) În situaŃiile în care, în privinŃa drepturilor ce decurg din 
prezentul acord intervin reglementări legale mai favorabile, 
acestea vor face parte de drept din acord. 
 Art.6. (1) PărŃile convin să facă eforturi în vederea 
promovării unui climat normal de muncă în instituŃie cu respectarea 
prevederilor legii, a acordului privind raporturile de serviciu, a 
regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi 
intereselor salariaŃilor. 
 (2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, 
D.G.A.S.P.C. Sector 1  va asigura egalitatea de şanse şi tratament 



 109

pentru toŃi salariaŃii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază 
de rasă, naŃionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca 
scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, 
folosinŃei sau exercitării drepturilor decurgând din acordurile privind 
raporturile de serviciu. 
 Art.7. PărŃile se obligă ca, în perioada de aplicare a 
prezentului acord să nu promoveze şi să nu susŃină proiecte ce 
decurg din acord, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat. 
 Art.8. În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi 
prevăzute în prezentul acord, instituŃia va face demersuri pentru a 
asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, 
precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia. 
 Art.9. Modificările aduse acordului produc aceleaşi efecte ca 
şi acordul, de la data înregistrării lor la DirecŃia Generală de Muncă 
şi ProtecŃie Socială Bucureşti.  
 Art.10. (1) Aplicarea prevederilor acordului se face potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  

(2) Dacă nu se realizează consensul, părŃile se pot 
adresa instanŃelor judecătoreşti.  

 Art.11.Prevederile prezentului acord la nivel de unitate sunt 
minime şi obligatorii pentru angajator. 
 Art.12. (1) Pentru soluŃionarea pe cale amiabilă a litigiilor 
intervenite cu ocazia aplicării prevederilor prezentului acord părŃile 
se vor adresa comisiei paritare constituită la nivel  de unitate. 
  (2) Angajatorul şi reprezentantii angajaŃilor semnatari 

ai prezentului acord sunt obligaŃi să se consulte şi să se 
informeze reciproc în toate situaŃiile referitoare la relaŃiile de 
muncă.  

  (3) Consultarea şi informarea se vor desfăşura 
organizat în cadrul comisiilor paritare constituite. 

 Art.13. (1) Declanşarea procedurii prevăzute la art. 12 nu 
constituie un impediment pentru sesizarea instanŃei de judecată de 
către persoana fizică care se consideră prejudiciată.  

(2) Adoptarea unei hotărâri de către comisia paritară 
împiedică sesizarea instanŃei de judecată, iar dacă 
sesizarea a avut loc, judecata încetează prin nelucrare. 

 Art.14. (1) La cererea uneia dintre părŃile semnatare, în 
cazul apariŃiei unor modificări legislative, părŃile vor proceda la 



 110

renegocierea unor clauze, după caz. 
 (2) La cererea uneia dintre părŃile semnatare, în cazul 
apariŃiei unor drepturi şi obligaŃii suplimentare ale salariaŃilor, 
prezentul acord  va fi pus în concordanŃă cu modificările survenite 
în contractul colectiv de muncă la nivel naŃional.  
 (3) Orice clauză care presupune acordarea de drepturi 
băneşti va fi negociată de părŃile semnatare ale prezentului 
contract, în vederea modificării şi evidenŃierii corespunzătoare a 
bugetului destinat organizării şi funcŃionări institutiei publice. 
 

CAPITOLUL II 
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE REPAUS 

 
 Art. 15 Timpul de lucru reprezintă timpul pe care salariatul îl 
folosete pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. 
 Art.16. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 
ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână. 
 (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, 
conducerea instituŃiei şi reprezentanŃii salariaŃilor vor purta 
negocieri pentru a stabili program flexibil de lucru şi modalităŃi de 
aplicare a acestuia. 
 (3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează 
drepturile prevăzute în acordul privind raporturile de serviciu. 
 Art.17.(1) Orele prestate, din dispoziŃia conducătorului 
instituŃiei sau a şefului compartimentului, peste programul stabilit în 
instituŃiile sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile 
nelucrătoare sunt ore suplimentare. Orele suplimentare nu pot fi 
efectuate fără acordul salariatului, cu excepŃia cazului de forŃă 
majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii 
unor accidente ori înlăturării consecinŃelor unui accident şi vor fi 
compensate prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după 
efectuarea acestora. În cazul în care compensarea prin ore libere 
plătite nu este posibilă, în luna următoare munca suplimentară va fi 
plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu 
corespunzător duratei acesteia, după cum urmează: 
 a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore 
de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; 
 b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. 
Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus 
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săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu 
reglementarile în vigoare, nu se lucrează. 
 (2) munca peste durata normală a timpului de lucru  poate fi 
prestată şi sporurile prevăzute la alin (1) se pot plăti numai dacă 
efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă sau aprobată, după 
caz, de superiorul ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.  
 Art.18. Programul de lucru este cel stabilit  prin regulamentul 
intern, conform prevederilor legale. 

MUNCA ÎN TIMPUL NOPłII 
 Art.19 . (1)Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopŃii, 
munca prestată în intervalul cuprins între orele 22,00 – 6,00. 
 (2) SalariaŃii care îşi desfăşoara activitatea în timpul nopŃii , 
între orele 22.00-6.00, beneficiază pentru orele lucrate în acest 
interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopŃii de 25% 
din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puŃin 3 
ore din timpul său zilnic de lucru sau cel puŃin 30% din timpul său 
lunar de lucru. 
 Art.20. Pentru persoanele al căror program de lucru se 
desfăşoară  pe timpul nopŃii, durata timpului de muncă este mai 
mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul 
zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă. 
 Art.21. (1) SalariaŃii care urmează să desfăşoare cel puŃin 3 
ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit 
înainte de începerea activităŃii şi după aceea periodic. 
 (2) SalariaŃii care desfăşoară muncă de noapte şi au 
probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta 
vor fi trecuŃi la o muncă de zi pentru care sunt apŃi. 
 (3) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu 
pot fi obligate să presteze muncă de noapte. 
 

CONCEDII ŞI ZILE LIBERE 
 Art.22. (1)Se consideră sărbători legale şi sunt zile de 
repaus următoarele: 
- Anul Nou – 2 zile (1 şi 2 ianuarie); 
- Sf Paşti – 1 zi ( a doua zi de Paşti); 
- Ziua InternaŃională a Muncii – 1 zi (1 Mai); 
- Ziua NaŃională – 1 zi (1 Decembrie); 
- Crăciunul -  2 zile (25 şi 26 decembrie) 
- Zile de repaus – sâmbăta şi duminica 
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 (2) Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în 
cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă. 
 Art.23. (1) SalariaŃii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la 
un concediu de odihnă, plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, 
în condiŃiile legii. 
(2)  Concediul de odihnă se acordă în funcŃie de vechimea în 
muncă, după cum urmează: 
• până la 10 ani      - 21 de zile lucrătoare 
• peste 10 ani         - 25 de zile lucrătoare 
 Orice convenŃie prin care se renunŃă total sau în parte la 
dreptul la concediul de odihnă este interzisă. 
(3) Concediul de odihnă poate fi efectuat în tranşe, din care una 

de minimum 15 zile. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată 
până la sfârşitul anului în curs. La solicitarea motivată a 
funcŃionarului public, se pot acorda fracŃiuni neîntrerupte mai 
mici de 15 zile lucrătoare. 

(4) În cazul în care funcŃionarul public, din motive justificate, nu 
poate efectua, integral sau parŃial concediul de odihnă la care 
avea dreptul în anul calendaristic, cu acordul persoanei în 
cauză, autoritatea sau instituŃia publică este obligată să 
acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul 
anului următor. 

(5) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat 
dacă, pe perioada efectuării acestuia intervine una dintre 
următoarele situaŃii: 

a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat 
medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu 
medical; 

b) pe timpul satisfacerii unor obligaŃii militare, altele decât 
serviciul militar în termen; 

c) când prezenŃa salariatului la serviciu este cerută de 
conducerea instituŃiei; 

d) în cazul în care salariatul solicită acest lucru şi interesele 
serviciului o permit. 

 Art.24. Salariatul chemat în scris din concediu de 
conducerea instituŃiei are dreptul la o compensaŃie care constă din: 
• plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în 

concediu; 
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• despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, 
dacă acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de 
documente; 

• timpul consumat cu deplasarea  dus-întors, dar nu mai mult 
de 2 zile, se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul 
de odihnă plătit. 

 Art.25. În cazul în care ambii soŃi lucrează în aceeaşi 
instituŃie, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi 
perioadă. 
 Art.26. În cazul în care salariatul are recomandare medicală 
pentru a urma un tratament într-o staŃiune balneoclimaterică, data 
începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea 
medicală, indiferent de programare, cu obligaŃia de anunŃa şeful 
ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu . 
 Art.27. (1) La plecarea în concediu salariaŃii au dreptul la 
indemnizaŃia de concediu, calculată potrivit legii. 
(2) SalariaŃii au dreptul la o primă de vacanŃă egală cu salariul 

brut de bază din luna anterioară plecării în concediu, 
impozitată separat, care se acordă în condiŃiile legii. 

(3) IndemnizaŃia de concediu şi prima de vacanŃă se plătesc 
înainte de plecarea în concediu. În cazul fracŃionării 
concediului, prima de concediu se plăteşte o singura dată, 
atunci când se ia fracŃiunea obligatorie de cel puŃin 15 zile. 

(4) IndemnizaŃia de concediu şi prima de vacanŃă se acordă în 
condiŃiile prevăzute de lege.  

 Art.28. În afara concediului de odihnă, salariaŃii au dreptul la 
zile libere plătite, pentru evenimente familale deosebite sau pentru 
alte situaŃii, după cum urmează: 
• decesul soŃului/soŃiei, copilului, părinŃilor, socrilor – 3 zile 

lucrătoare; 
• decesul bunicilor, fraŃilor, surorilor – 3 zi lucrătoare; 
• căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare; 
• căsătoria unui copil al salariatului – 3 zile lucrătoare; 
• naşterea/adoptia unui copil – 5 zile lucrătoare. 
• chemări la Centrul Militar (pe bază de acte) - 1 zi lucrătoare; 
• donatorii de sânge – conform legii; 
• la schimbarea locului de muncă, cu schimbarea domiciliului în 

altă localitate – 5 zile lucrătoare; 
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• control medical anual – 1 zi lucrătoare. 
 

CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ 
 Art.29. (1) Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, 
în condiŃiile prevăzute de lege, pentru rezolvarea unor situaŃii 
personale care nu suportă amânare.  
 (2) concediile fără plată pot fi acordate şi pentru interese 
personale, altele decât cele prevăzute anterior, pe durate stabilite 
prin acordul părŃilor, în condiŃiile legii. 
 (3) Durata concediului fără plată se stabileste prin 
Regulamentul Intern al institiŃiei  

ÎNVOIRI 
 Art.30. (1) La cererea salariatului se acordă ore de învoire, 
până la 1 zi, cu recuperare, în următoarele situaŃii: 
• efectuarea unor analize sau tratamente medicale; 
• citaŃii în faŃa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti; 
• alte situaŃii când salariatul solicită şi activitatea instituŃiei 

permite. 
 (2) În caz de nerecuperare, salariatul se plăteşte pentru 
timpul efectiv lucrat. 

 
CAPITOLUL III 

SALARII DE BAZĂ, SPORURI, PREMII  ŞI ALTE DREPTURI 
BĂNEŞTI 

 
 Art.31. (1) Pentru funcŃionarii publici, drepturile salariale se 
acordă potrivit legislaŃiei în vigoare. 
 (2) Pentru munca prestată în condiŃiile prevăzute în raportul 
de muncă, salariaŃii din cadul  D.G.A.S.P.C. Sectorul 1 au dreptul 
la un salariu de baza care se stabileşte în funcŃie de categorie, de 
clasa, care reflectă nivelul studiilor necesare exercitării funcŃiei 
publice, şi după caz, de gradul profesional al funcŃiei publice, 
precum şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, 
respectiv la nivel local, pentru salariaŃii din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Sector 1, conform prevederilor legale.  
 (3) Plata salariilor se face o dată pe lună. 
 (4)  Salariile angajaŃilor din D.G.A.S.P.C. Sectorul 1  se 

stabilesc conform prevederilor legale în domeniu. 
 (5) SalariaŃii cu funcŃii de conducere vor beneficia de 
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indemnizaŃii de conducere, conform legii. 
 (6)  Pentru rezultate deosebite obŃinute în activitatea 

desfăşurată, funcŃionarii publici din cadrul D.G.A.S.P.C.Sector 1  
pot primi un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul 
de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de 
calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu 
salariul de bază.  

(7)  La salariul stabilit se vor aplica toate indexările şi compensările 
stabilite prin legi, ordonanŃe sau prin hotărâri ale Guvernului 
României.  

 Art.32. Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaŃiile, 
sporurile şi alte adaosuri la acesta.  
 Art.33. SalariaŃii din  cadrul D.G.A.S.P.C.Sector 1 
beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% 
calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în 
programul normal de lucru, după cum urmează:  
 TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ  COTA DIN SALARIUL DE BAZĂ 
      ● între 3 şi 5 ani       5% 

• între 5 şi 10 ani     10% 
• între 10 şi 15 ani    15% 
• între 15 şi 20 ani    20% 
• peste 20 ani     25% 

 Art. 34. Pentru condiŃii vătămătoare de muncă, salariaŃii 
primesc un spor la salariul de baza, stabilit prin dispoziŃia 
conducatorului instituŃiei, pentru locurile de muncă stabilite pe baza 
determinărilor emise de autorităŃile abilitate în acest sens. 
 Art.35. Pentru exercitarea şi a unei alte funcŃii, se acordă un 
spor de până la 50% din salariul de bază al funcŃiei înlocuite. 
Cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul sporului 
ce se va plăti se vor stabili prin dispoziŃia Directorului General în 
conformitate cu prevederile legale. 
 Art.36. (1) În cursul anului, pentru premierea individuală a 
personalului, instituŃia va constitui un fond de premiere lunar, prin 
aplicarea cotei prevăzute de legislaŃia în vigoare asupra fondului 
de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
 (2) La sfârşitul anului se va acorda premiul anual (al 13-lea 
salariu), conform legislaŃiei în vigoare. 
 Art.37. Toate drepturile băneşti ale salariaŃilor se plătesc 
înaintea oricăror obligaŃii financiare ale unităŃii. 
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 Art.38. D.G.A.S.P.C. Sector 1, prin Serviciul Resurse 
Umane, va elibera, la cerererea salariaŃilor, un document care să 
ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în 
specialitate şi in funcŃia publică.  
 

CAPITOLUL IV 
PERFECłIONAREA PROFESIONALĂ A SALARIAłILOR 

 
 Art.39.PărŃile convin asupra necesităŃii şi obligativităŃii  
perfecŃionării profesionale  a tuturor categoriilor de salariaŃi. 
 Art.40. PerfecŃionarea profesională a salariaŃilor se 
realizează în condiŃiile legii.  
 Art.41. SalariaŃii care au încheiat acorduri/angajamente de 
plată în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaŃi să 
suporte contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecŃionare, 
în condiŃiile prevăzute de lege. 

CAPITOLUL V 
ÎNDATORIRILE SALARIAłILOR DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. 

SECTOR 1 
 Art.42. SalariaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt obligaŃi să-şi 
desfăşoare activitatea cu profesionalism, imparŃialitate şi în 
conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, în scopul realizării 
obiectivelor instituŃiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din 
sectorul 1 al Municipiului Bucureşti. 
 Art.43. SalariaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt obligaŃi să-şi 
îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod 
conştiincios atribuŃiile ce le revin din funcŃia pe care o deŃin, 
precum şi atribuŃiile ce le sunt delegate şi să se abŃină de la orice 
fapte care ar putea să aducă prejudicii instituŃiei. 
 Art.44. SalariaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1 au obligaŃia ca în 
exercitarea atribuŃiilor ce le revin să se abŃină de la exprimarea sau 
manifestarea de dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor 
politice care nu trebuie să influenŃeze în nici un mod imparŃialitatea 
lor în exercitarea atribuŃiilor ce le revin. 
 Art.45. (1) Orice angajat al D.G.A.S.P.C. Sector 1, indiferent 
de funcŃia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a 
sarcinilor ce îi sunt încredinŃate, conform fişei postului. 
 (2)Salariatul are dreptul să refuze în scris şi motivat 
îndeplinirea adispoziŃiilor primite de la superiorul ierarhic dacă le 
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consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziŃia o formuleză în 
scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepŃia cazului în 
care acesta este vădit ilegal. Salariatul are îndatorirea să aducă la 
cunoştinŃa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziŃia 
astfel de situaŃii. 
 Art.46. SalariaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1 au obligaŃia să 
păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiŃiile legii, 
să păstreze confidenŃialitatea în legătură cu faptele, informaŃiile 
sau documentele de care iau cunoştinŃă în exercitarea funcŃiei. 
 Art.47. AngajaŃilor D.G.A.S.P.C. Sector 1 le este interzis să 
solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru 
alŃii, în considerarea funcŃiei lor, daruri sau alte avantaje. 
 Art.48. SalariaŃilor care deŃin funcŃii de execuŃie le este 
interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în 
competenŃa lor, cu excepŃia celor care au astfel de atributii stabilite 
prin fişa postului, ori să intervină pentru soluŃionarea acestor 
cereri. 

 Art.49. SalariaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1 au datoria să 
furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informaŃiile de interes 
public cerute, dar numai cele care se referă la profilul sectorului  în 
care îşi desfăşoară activitatea. 
 Art.50. SalariaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt obligaŃi să 
colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu 
şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenŃă, în cadrul 
specialităŃii lor, potrivit dispoziŃiilor şefului ierarhic. 
 Art.51. Prin întregul lor comportament şi prin Ńinută, angajaŃii 
D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt obligaŃi să se arate demni de 
consideraŃia şi încrederea pe care o impune poziŃia lor oficială şi 
să se abŃină de la orice acte de natură să compromită prestigiul 
funcŃiei pe care o deŃin, precum şi al instituŃiei. 
  

CAPITOLUL VI 
CONDIłIILE DE MUNCĂ, PROTECłIA MUNCII ŞI 

PROTECłIA SOCIALĂ 
 Art.52. PărŃile se obligă să depună toate eforturile pentru 
aplicarea riguroasă a sistemului instituŃionalizat prin legislaŃia în 
vigoare, având drept scop ameliorarea permanentă a condiŃiilor de 
muncă. 
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 Art.53. Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaŃia să 
asigure o structură organizatorică raŃională, repartizarea tuturor 
salariaŃilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuŃiilor şi 
răspunderilor lor, precum şi exercitarea  controlului asupra modului 
de îndeplinire a obligaŃiilor de serviciu de către salariaŃi. Se va 
stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în 
parte şi specialitatea necesară postului, potrivit  organigramei. 
 Art.54. (1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de 
salariaŃi, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuŃii, 
stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităŃii fiecăruia. 
Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces 
continuu, în permanentă concordanŃă cu schimbările ce au loc în 
organizarea şi nivelul de dotare tehnică  a muncii. 
 (2) Fişa postului pentru fiecare angajat se întocmeşte de 
şeful ierarhic pe baza fişei de evaluare a postului, potrivit 
reglementărilor legale. 
 (3) Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuŃii  şi 
sarcini vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm  normal de 
lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă 
care să nu conducă la oboseala excesivă a salariaŃilor. 
Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 va asigura condiŃiile necesare 
realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul 
programului zilnic de muncă stabilit. 
 (4) În toate cazurile în care  normele de muncă nu asigură 
un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, 
după caz, nu corespund condiŃiilor  pentru care au fost elaborate, 
se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de 
conducerea instituŃiei, cât şi de reprezentanŃii salariaŃilor. 
Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la 
diminuarea salariului de bază. 

(5) Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaŃia să 
asigure permanent condiŃiile tehnice şi organizatorice avute în 
vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaŃii trebuie să 
realizeze sarcinile ce decurg din funcŃia sau postul deŃinut. 
 Art.55. (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă 
normale şi locuri de muncă cu condiŃii deosebite, stabilite potrivit 
reglementărilor legale. 
 Art.56. În funcŃie de numărul de personal şi structura 
stabilite, conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaŃia să 
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asigure bunurile şi condiŃiile necesare (spaŃiu, mobilier, birotică, 
aparatură, consumabile) pentru buna desfăşurare a activităŃii. 
 Art.57. Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 împreună cu 
reprezentanŃii salariaŃilor stabilesc programul normal de lucru, 
astfel: de luni până joi- 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00 
 Art.58. Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaŃia să 
asigure salariaŃilor protecŃie împotriva ameninŃărilor, calomniilor, 
violenŃelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcŃiei sau în 
legătură cu aceasta, prin prestatorul de servicii de paza şi protecŃie  
cu care se află în relaŃii contractuale având acest obiect. 
 Art.59. D.G.A.S.P.C. Sector 1 Sectorului 1 este obligată, în 
condiŃiile legii, să despăgubească salariatul în situaŃia în care 
acesta, din vina instituŃiei, a suferit un prejudiciu material în timpul 
îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 
 Art.60. În cazul în care au fost aprobate măsuri de 
reducere a activităŃii, de reorganizare a instituŃiei, precum şi în 
situaŃiile prevăzute de lege referitoare la eliberarea din funcŃie a 
salariaŃilor, angajatorul are obligaŃia de a aplica prevederile legale 
stabilite de Statutul funcŃionarilor publici.  

 Art.61.  SalariaŃii care se pensionează pentru limită de 
vârstă îşi primesc drepturile potrivit legii şi prezentului acord.  

 Art.62. (1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii 
sau în legătură cu munca, angajatorul este obligat să ia 
următoarele măsuri:  
a) să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-

un proces-verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, 
normele de protecŃie a muncii care nu au fost respectate, 
persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancŃiunile 
aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor 
accidente şi înregistrarea accidentului;  

b) înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul-
verbal, se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă.  

 (2) În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a 
factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de 
muncă, precum şi ca urmare a suprasolicitării diferitelor organe 
sau sisteme în procesul de muncă, angajatorul este obligat să 
comunice reprezentanŃilor angajaŃilor semnatari ai prezentului 
acord, inspectoratelor teritoriale de muncă şi direcŃiilor de sănătate 
publică judeŃene şi a Municipiului Bucureşti apariŃia acestor boli.  
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 (3) Persoanele care au contractat o boală profesională vor 
fi redistribuite în alte locuri de muncă cu avizul medicului specialist. 
 (4) ReprezentanŃii angajatilor vor urmări respectarea 
prevederilor alin. (1), (2) şi (3), iar în cazul nerespectării acestora 
vor fi sesizate organele abilitate să aplice sancŃiunile prevăzute de 
lege. 

 
CAPITOLUL VII 

PROTECłIA MUNCII 
 Art.63. (1) PărŃile acordului privind raporturile de serviciu 
sunt de acord că nici o măsură de protecŃie a muncii nu este 
eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod 
conştient de salariaŃi. 
 (2)  Conducerea instituŃiei va lua măsurile prevăzute de Legea 

privind securitate şi sănătatea în muncă 319/2006 , astfel încât 
să asigure condiŃii de muncă la nivelul parametrilor minimali 
prevăzuŃi în normele de protecŃia muncii. 

 (3) D.G.A.S.P.C. Sector 1 va asigura pe cheltuiala sa cadrul 
organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecŃionarea 
profesională a salariaŃilor cu privire la normelor de protecŃie a 
muncii. 

 (4) Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaŃia, conform 
normelor de protecŃia muncii în vigoare, să asigure prin bugetul 
local sumele necesare pentru asigurarea unor condiŃii optime 
de muncă, dotări şi echipamente de protecŃia muncii. 

 (5)  Pentru protecŃia şi securitatea salariaŃilor în procesul 
muncii, conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaŃia de a 
asigura în mod gratuit următoarele: 

a) efectuarea instructajelor de protecŃia şi securitatea muncii la 
angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă; 

b) asigurarea condiŃiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, 
vibraŃii, temperatură, aerisire, umiditate); 

c) verificarea periodică a instalaŃiilor electrice, de încălzire şi a 
aparaturii de birou. 

d) echipamentul de protectia muncii necesar, atât pentru sezonul 
rece cât şi pentru perioada de vara, pentru personalul care are 
obligaŃia purtării acestuia, prin procurarea echipamentelor 
prevăzute de normele legale în vigoare. 
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e) materiale igienico-sanitare, conform normelor de protecŃia 
muncii în vigoare şi cu încadrare în fondurile alocate în acest 
sens. 

 (6) InstituŃia va asigura amenajarea şi întreŃinerea 
corespunzătoare a instalaŃiilor de încălzire, a grupurilor sociale, 
a instalaŃiilor sanitare etc. 

 Art.64. (1) DGASPC Sector 1 are obligaŃia să asigure 
securitatea şi sănătatea salariaŃilor în toate aspectele legate de 
muncă şi răspunde de organizarea acestei activităŃi.  
 (2) Dacă contractează personal sau servicii exterioare, 
aceasta nu exonerează angajatorul de răspundere în acest 
domeniu.  
 (3) Măsurile privind sănătatea şi securitatea în muncă nu pot 
să determine, în nici un caz, obligaŃii financiare pentru salariaŃi.  
 Art.65. (1) Normele şi normativele de protecŃie a muncii pot 
stabili:  
a) măsuri generale de protecŃie a muncii pentru prevenirea 
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, aplicabile tuturor 
angajatorilor;  
b) măsuri de protecŃie a muncii, specifice pentru anumite profesii 
sau anumite activităŃi;  
c) măsuri de protecŃie specifice, aplicabile anumitor categorii de 
personal;  
d) dispoziŃii referitoare la organizarea şi funcŃionarea unor 
organisme speciale de asigurare a securităŃii şi sănătăŃii în muncă.  
 (2) Normele şi normativele specifice de protecŃie a muncii la 
nivelul unităŃii vor fi prevăzute în Regulamentul Intern.  
 Art.66. (1) DGASPC Sector 1 are obligaŃia să organizeze 
instruirea salariaŃilor săi în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în 
muncă. Instruirea se realizează periodic, prin modalităŃi specifice, 
strabilite de comun acord de către angajator împreună cu 
Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă şi reprezentanŃii 
salariaŃilor semnatari ai prezentului acord. 
 (2) Instruirea se realizează obligatoriu în cazul noilor 
angajaŃi, ai celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii 
şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere de 6 luni. În 
toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea 
efectivă a activităŃii. În cadrul propriilor responsabilităŃi, angajatorul 
va lua măsurile necesare pentru protejarea securităŃii şi sănătăŃii 
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salariaŃilor, inclusiv pentru activităŃile de prevenire a riscurilor 
profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea 
în aplicare a organizării protecŃiei muncii şi mijloacelor necesare 
acesteia. Instruirea este obligatorie şi în situaŃia în care intervin 
modificări ale legislaŃiei în domeniu.  
 (3) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor 
prevăzute la alin. (1) se va Ńine seama de următoarele principii 
generale de prevenire:  
a) evitarea riscurilor;  
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;  
c) combaterea riscurilor la sursă;  
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte 
proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi 
metodelor de muncă şi de producŃie, în vederea atenuării, cu 
precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a 
reducerii efectelor acestora asupra sănătăŃii;  
e) luarea în considerare a evoluŃiei tehnicii;  
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este 
periculos sau cu ceea ce este mai puŃin periculos;  
g) planificarea prevenirii;  
h) adoptarea măsurilor de protecŃie colectivă cu prioritate faŃă 

de măsurile de protecŃie individuală;  
i) aducerea la cunoştinŃa salariaŃilor a instrucŃiunilor 

corespunzătoare.  
 Art.67.(1) Angajatorul răspunde de organizarea activităŃii de 
asigurare a sănătăŃii şi securităŃii în muncă.  
 (2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în 
muncă angajatorul se consultă cu reprezentanŃii salariaŃilor, 
precum şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă.       
 Art.68. (1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel 
încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaŃilor.  
 (2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al 
stării materialelor, utilajelor şi substanŃelor folosite în procesul 
muncii, în scopul asigurării sănătăŃii şi securităŃii salariaŃilor.  
 (3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiŃiilor de 
acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru 
crearea condiŃiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi 
pentru evacuarea salariaŃilor în situaŃii speciale şi în caz de pericol 
iminent.  
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 Art.69. (1) Pentru asigurarea securităŃii şi sănătăŃii în muncă 
instituŃia abilitată prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea 
fabricării, comercializării, importului ori utilizării cu orice titlu a 
substanŃelor şi preparatelor periculoase pentru salariaŃi.  
 (2) Inspectorul de muncă poate, cu avizul medicului de 
medicină a muncii, să impună angajatorului să solicite 
organismelor competente, contra cost, analize şi expertize asupra 
unor produse, substanŃe sau preparate considerate a fi 
periculoase, pentru a cunoaşte compoziŃia acestora şi efectele pe 
care le-ar putea produce asupra organismului uman. 
 Art. 70. SalariaŃii au următoarele obligaŃii: 
a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucŃiunile de 
protecŃia muncii specifice activităŃii prestate; 
b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, 
astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să 
deranjeze activitatea colegilor; 
c) să utilizeze mijloacele de protecŃia muncii individuale din 
dotare corespunzătoare scopului pentru care au fost acordate şi să 
le întreŃină într-o perfectă stare de utilizare; 
d) să anunŃe în cel mai scurt timp serviciul administrativ când 
observă o defecŃiune la instalaŃia electrică, de gaze sau orice alte 
defecŃiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii; 
e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locul special pentru 
fumat amenajat în curtea D.G.A.S.P.C. Sector 1. 
f) să nu fumeze în unităŃile în care acest lucru este interzis 
prin acte normative speciale. 
 Art.71. (1) Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 va organiza 
la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a 
salariaŃilor, în scopul de a constata dacă sunt apŃi pentru 
desfăşurarea activităŃii în posturile în care sunt angajaŃi, precum şi 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. 
 (2) Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile 
ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. 
 (3) controalele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de 
către angajator. 
 (4) la nivelul unităŃilor se pot asigura şi alte prestaŃii medico-
sanitare, existente în unitate, pentru salariaŃi. 
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 (5) Examinarea medicală a salariaŃilor la angajare şi ulterior 
o dată pe an se face de către unităŃile sanitare de specialitate 
acreditate de instituŃie şi de Ministerul SănătăŃii şi Familiei. 
 Art.72. (1) Contravaloarea şi întreŃinerea echipamentului de 
protecŃie se suportă integral de către angajator. CondiŃiile concrete 
şi criteriile de acordare a acestor echipamente de protecŃie se fac 
conform normativului intern aprobat de către Colegiul Director al 
DGASPC Sector 1 cu avizul reprezentanŃilor angajaŃilori semnatari 
ai prezentului acord. 
 (2) La nivel de instituŃie se vor stabili parametrii de 
microclimat necesari, urmăriŃi la fiecare loc de muncă în vederea 
luării măsurilor de protecŃia muncii specifice, precum şi programul 
de control al realizării măsurilor stabilite. 

 
CAPITOLUL VIII 

MĂSURI DE PROTECłIE SOCIALĂ 
 Art.73. D.G.A.S.P.C. Sector 1 va proceda la schimbarea 
locului de muncă, pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, a 
salariaŃilor afectaŃi de boală sau accident, la recomandarea 
expresă a medicului, în funcŃie de posibilităŃile instituŃiei şi de 
pregătirea salariatului, cu acordul reprezentanŃilor salariaŃilor. 
 Art. 74 Pentru asigurarea unei Ńinute decente, salariaŃii 
DGASPC Sector 1 care au calitatea de funcŃionari publici  vor 
beneficia trimestrial de o sumă de reprezentare echivalentă cu 
salariul de bază al fiecărui salariat obŃinut în luna precedentă. 
Aceste drepturi se vor plăti în ultima săptămână din trimestru 
pentru perioada anterior lucrată. tuturor salariaŃilor care au 
desfăşurat activitate în anul curent până în lunile în care se 
efectuează plata, cu următoarele excepŃii  
• nu se plătesc aceste drepturi salariaŃilor care nu au avut 

activitate în anul respectiv până în luna în care se efectuează 
plata: 

• salariaŃii care au desfăşurat activitate numai o parte din 
perioada anterioară plăŃii, vor primi o sumă proporŃionala cu 
perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se 
efectuează plata. 

(4) Fiecare salariat va completa şi semna o declaraŃie pe proprie 
răspundere din care să rezulte că suma prevăzută la alin. (1) a fost 
folosită în scopul pentru care a fost acordată. 
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 Art.75. (1) Pe perioada de valabilitate a prezentului acord şi 
cu înscrierea în alocaŃiile bugetare, salariaŃii DGASPC Sector 1 vor 
beneficia cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun de o primă 
de sărbători echivalentă cu salariul de baza brut al fiecărui salariat 
din luna anterioară acordării. 
  (2) SalariaŃii care au desfăşurat activitate numai o 
parte din perioada anterioară plăŃii, vor primi o sumă proporŃională 
cu perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se 
efectuează plata. 
 Art.76. (1) În perioada concediilor de boală, a concediilor de 
maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, 
raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din 
iniŃiativa salariatului în cauză. 
 (2) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în 
vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu 
handicap, salariaŃii interesaŃi pot beneficia de încă un concediu 
fără plată cu durata de un an. În perioada în care salariatul se află 
în concediul fără plată prevăzut anterior nu i se va putea 
modifica/înceta raportul de serviciu, în postul său nu vor putea fi 
angajate alte persoane decât pe durată determinată. 
 Art.77. Conducerea instituŃiei nu va refuza angajarea sau, 
după caz, menŃinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în 
cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu aferente posturilor existente. 
 Art.78. Măsurile privind condiŃiile de muncă, sănătatea şi 
securitatea muncii şi buna funcŃionare a instituŃiei  se vor stabili de 
către conducătorul instituŃiei, reprezentanŃii salariaŃilor şi cu 
consultarea comisiei paritare. 
 Art.79. (1) În cazul decesului salariatului membrii familiei, 
care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o 
perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de 
activitate a funcŃionarului public decedat 
 (2) în cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost 
emisă din vina autorităŃii sau a instituŃiei publice în termen de 3 luni 
de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile 
prevăzute la alin (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de 
urmaş. 
 (3) în cazul decesului salariatului, urmare unui 
accident de muncă, ajutorul financiar prevăzut la art. (1) va fi în 
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cuantumul a trei salarii de bază ale salariatului. 
 (4) în cazul decesului unei rude de gradul I sau 
soŃ/soŃie se acordă un ajutor financiar în limita a doua salarii nete 
ale salariatului din luna anterioară.  
 

CAPITOLUL IX 
MUNCA ŞI PROTECłIA FEMEILOR 

 Art.80. (1) Femeile au dreptul, conform convenŃiilor 
internaŃionale şi reglementărilor naŃionale, la tratament egal cu 
bărbaŃii în situaŃii egale sau comparabile. 
 (2) Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în 
raporturile de muncă; dacă există astfel de clauze ele sunt nule. 
 Art.81. (1) La angajare femeile au dreptul la tratament 
nediscriminatoriu. 
 (2) Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili în funcŃie de 
pregătire şi competenŃă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la 
promovare.5 
 Art.82. (1) Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de 
sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităŃi, decât cu 
acordul acestora. 
 (2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu 
pot fi trimise în deplasare în alte localităŃi pentru o durată mai mare 
de 1 zi decât cu acordul lor. 
 Art.83. (1) În anumite situaŃii, prevăzute de legislaŃia în 
vigoare, femeile au dreptul la program de lucru cu fracŃiune de 
normă de 6 ore (dacă nu beneficiază de creşă sau cămin). 
 (2) Pentru cazurile în care femeile au în îngrijire copii în 
vârstă preşcolară, lucrul cu norma de 6 se va considera ca 
activitate cu normă întreagă la calcularea vechimii în muncă, în 
condiŃiile legii. 
 Art.84. Pentru femeile gravide, munca în timpul nopŃii este 
interzisă in instituŃie. 
 Art.85. Femeile au dreptul la concediu prenatal sau 
postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi 
pentru creşterea copiilor până la 6 ani, în condiŃiile legii şi ale 
acordului privind raporturile de serviciu. 
 Art.86. Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de 
întrerupere a activităŃii pentru creşterea copilului se va face pe 
acelaşi post. 
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 Art.87. (1) Este interzisă încetarea/modificarea raporturilor 
de serviciu angajaŃilor instituŃiei în perioada cât se află în plata de 
asigurări sociale sau incapacitate temporară de muncă. 
 (2) Femeile cu copii în întreŃinere, precum şi cele cu 
probleme sociale deosebite, la competenŃă egală, vor fi protejate 
în cazul în care se propune reducerea de personal. 

 
CAPITOLUL X 

CARIERA FUNCłIONARILOR PUBLICI 
 Art.88. Persoana poate ocupa o funcŃie publică dacă 
îndeplineşte condiŃiile prevăzute de lege. 
 Art.89. Ocuparea funcŃiilor publice vacante şi a funcŃiilor 
temporar vacante se poate face numai în condiŃiile legii. 
 Art. 90.Ocuparea funcŃiilor publice se face, în condiŃiile 
legii, prin : 
-promovare 
-transfer  
-redistribuire 
-recrutare 
-alte modalităŃi prevăzute expres de lege. 
 (2) SalariaŃii debutanŃi, după perioda de stagiu de 12 
luni pentru funcŃionarii publici de execuŃie din clasa I, 8 luni pentru 
cei din clasa a-II-a şi 6 luni pentru cei din clasa a-III-a pe baza 
rezultatului evaluării realizate, vor fi numiŃi funcŃionari publici 
definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite sau eliberat 
din funcŃie, conform prevederilor legale. 
 Art.91. Promovarea salariaŃilor în funcŃia publică şi 
avansarea în treptele de salarizare se face potrivit prevederilor 
legale. 
 Art.92. (1) Modificarea, suspendarea şi încetarea 
raportului de serviciu se face în conformitate cu prevederile 
Statutului funcŃionarilor publici. 
 

CAPITOLUL XI 
EVALUAREA PERFORMANłELOR PROFESIONALE 

 
 Art.93. (1) Evaluarea performanŃelor profesionale individuale 
ale salariaŃilor D.G.A.S.P.C. Sector 1 se va face în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare.  
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CAPITOLUL XII 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A ANGAJAłILOR INSTITUłIEI 
 
 Art.94. Încălcarea de către angajaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1, 
cu vinovăŃie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea 
disciplinară, contravenŃională, civilă sau penală, după caz, în 
condiŃiile legii. 
 Art.95. (1) Încălcarea cu vinovăŃie a obligaŃiilor de serviciu 
constituie abatere disciplinară şi atrage sancŃionarea disciplinară a 
salariaŃilor. Abaterile şi sancŃiunile disciplinare sunt cele prevăzute 
de legislaŃia în vigoare. 
 (2) La individualizarea sancŃiunii disciplinare se va Ńine 
seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările 
în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăŃie şi consecinŃele 
abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi de existenŃa 
în antecedentele acestuia a altor sancŃiuni disciplinare. 
 (3) SancŃiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât 
după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea 
salariatului şi trebuie consemnată în scris, sub sancŃiunea nulităŃii. 
Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o 
declaraŃie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un 
proces-verbal. În astfel de cazuri sancŃiunea poate fi aplicată. 
 (4) Salariatul nemulŃumit se poate adresa instanŃei, 
pentru a contesta sancŃiunile disciplinare pe care le socoteşte 
aplicate fără temei sau cu încălcarea legii, cerând restabilirea 
drepturilor încălcate. 
 Art.96. (1) Răspunderea contravenŃională a salariaŃilor se 
angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenŃie în 
timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 
 (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenŃiei 
şi de aplicare a sancŃiunii se poate adresa cu plângere la 
judecătorie. 
 Art.97. Răspunderea civilă a salariaŃilor se angajează: 
a) pentru pagubele produse cu vinovăŃie patrimoniului 

instituŃiei; 
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au 

acordat necuvenit; 
c) pentru daunele plătite de instituŃie, în calitate de comitent, 
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unor terŃe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile. 

 Art.98. SalariaŃii răspund şi pentru infracŃiunile săvârşite în 
timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale. 
 Art.99. ReprezentanŃii salariaŃilor şi salariaŃii recunosc 
dreptul Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 de a stabili, 
în condiŃiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a 
salariaŃilor care se fac vinovaŃi de încălcarea normelor de disciplină 
a muncii sau care aduc prejudicii instituŃiei. 

 
CAPITOLUL X 

DISPOZIłII FINALE 
 

 Art.100. (1)  Directorul General al DGASPC Sector 1 şi 
reprezentanŃii salariaŃilor, ca parteneri sociali permanenŃi, convin 
să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru salariaŃi în general 
libertatea de opinie. 
 (2) Directorul General va adopta o poziŃie neutră şi 
imparŃială faŃă de reprezentanŃii salariaŃilor. 
 Art.101. (1) Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 recunoaşte 
dreptul reprezentanŃilor salariaŃilor de a verifica la locul de muncă 
modul în care sunt respectate drepturile salariaŃilor prevăzute în 
acordului privind raporturile de serviciu. 
 (2) Persoanele împuternicite de angajator precum şi 
reprezentanŃii salariaŃilor vor verifica, la sesizarea uneia dintre 
părŃi, modul în care sunt respectate drepturile salariaŃilor prevăzute 
în acordul privind raporturile de serviciu. 
 Art.102. Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi reprezentanŃii 
salariaŃilor se vor informa reciproc, atunci când au cunoştinŃă 
despre aceasta, în legătură cu modificările ce urmează să se 
producă în modul de organizare a instituŃiei, cu consecinŃe 
previzibile asupra salariaŃilor şi cu măsurile ce se au în vedere 
pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate 
de aceste modificări. 
 Art.103. Executarea acordului este obligatorie pentru părŃi. 
 Art.104. Drepturile prevăzute în raporturile de serviciu nu pot 
fi sub nivelul celor stabilite prin acord. 
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 Art.105. Prezentul acord a fost semnat la data de 
……………., va intra în vigoare de la data înregistrării la 
D.G.M.P.S Bucureşti . 
 Art.106. Prevederile prezentului acord se completează cu 
cele ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 
republicată cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 
privind normele de organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi 
încheierea acordurilor colective, cu prevederile OrdonanŃei 
Guvernului României nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici pentru anul 
2007, precum şi cu alte acte normative aplicabile funcŃiei publice. 
 

DIRECTOR GENERAL REPREZENTANłI AI 
SALARIAłILOR 

DĂNUł IOAN FLEACĂ MILITARU MIHAELA 
 ZIDARU FLORENTINA 
 DANIEL DUNA 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a serviciilor sociale 

şi de îngrijiri medicale acordate de către FundaŃia “Copii în 

Dificultate” pentru copii cu handicap grav domiciliaŃi pe raza 

Sectorului1 , aflaŃi în faza terminală a unor boli incurabile 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere adresa nr.1609/09.11.2007 a FundaŃiei 

“Copii în Dificultate”, înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr.51438/15.11.2007; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.65/29.03.2007 privind stabilirea costului mediu 

lunar pentru copiii aflaŃi în dificultate, protejaŃi în sistem rezidenŃial, 

centre de zi, învăŃământ special şi cei încredinŃaŃi sau daŃi în 

plasament la asistenŃi maternali profesionişti; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, ale OrdonanŃei 
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Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, 

modificată şi completată prin OrdonanŃa Guvernului României 

nr.86/2004 şi ale Hotărârii Guvernului României 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; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului nr.71/2005 

privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de 

servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenŃă socială 

cu furnizorii de servicii sociale; 

 În conformitate cu prevederile art.13, lit.”a” din OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului României nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborat cu 

prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” şi art.124 din Legea nr.215/2001 

a administraŃia publice locale, republicată  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă închirierea de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului a serviciilor sociale şi de 

îngrijiri medicale acordate de către FundaŃia “Copii în Dificultate” 

pentru copii cu handicap grav domiciliaŃi pe raza Sectorului 1, aflaŃi 

în faza terminală a unor boli incurabile. În acest sens, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

FundaŃia “Copii în Dificultate” vor încheia contracte pentru 
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acordarea de servicii sociale şi de îngrijiri medicale. 

 

 Art.2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 va suporta în parte costurile serviciilor sociale şi 

de îngrijiri medicale acordate de către FundaŃia “Copii în 

Dificultate”, în limita costului mediu/lunar aprobat de Consiliul Local 

al Sectorului 1 prin Hotărârea nr.65/29.03.2007, pentru copiii cu 

handicap grav pe raza Sectroului 1, aflaŃi în faza terminală a unor 

boli incurabile şi pentru care Comisia pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1 a stabilit plasamentul la FundaŃia “Copii în Dificultate”. 

 

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

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

FundaŃia “Copii în Dificultate” şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 371/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se aprobă cumpărarea de pe piaŃa liberă a două imobile 

în care vor fi înfiinŃate două case de tip familial pentru copiii cu 

nevoi speciale – grup Ńintă în cadrul Proiectului „O şansă pentru 

fiecare”şi constituirea comisiei de negociere 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1,precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.240/16.08.2007 privind aprobarea implementării de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1 a Proiectului „ O şansă pentru fiecare”; 

 În conformitate cu prevederile art.13, lit.”a” din OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului României nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), coroborat cu art.115, 

alin.(2), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă cumpărarea dee piaŃa liberă a două imobile 

în care vor fi înfiinŃate două case de tip familial pentru copiii cu 

nevoi speciale – grup Ńintă în cadrul Proiectului „O şansă pentru 

fiecare”. 

 Art.2. Se numeşte Comisia de negociere a preŃului de 

cumpărare a imobilelor, în următoare componenŃă: 

- Cristina Mara  - consilier local; 

- Adrian Tănăsescu - consilier local; 

- Viorel Gănescu  - consilier local; 

- Adrian Cruceanu - Director general adjunct al 

D.G.A.S.P.C.Sector 1; 

- Mariana Coman - Director general adjunct al 

D.G.A.S.P.C.Sector 1; 

- Cristina Gâju - Director ; 

- Nicoleta Grama - Şef Serviciu Juridic-Contencios, 

D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

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

DirecŃia Management Economic, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, persoanele nominalizate la 

art.2. şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr. 372/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită, pe o perioadă 

de 5 ani, a imobilului situat in Bucureşti, Str. łintaşului nr.27, 

FundaŃiei “ViaŃă şi Lumină” pentru continuarea parteneriatului în 

vederea derulării Proiectului “Centrul de UrgenŃă al Copiilor, 

Tinerilor şi Familiilor”  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere adresa nr.936/15.11.2007 a FundaŃiei“ViaŃă 

şi Lumină”, înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr. 51580/15.11.2007; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcŃionare a direcŃiei generale de asistenŃă socială 

şi protecŃia copilului; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

nr.89/21.11.2002 privind aprobarea colaborării Consiliului Local 

Sector 1 cu FundaŃia “Ajutorarea Copiilor Străzii” pentru derularea 

în parteneriat a Proiectului de “AsistenŃă Socială a Copiilor AflaŃi în 

Dificultate - Centrul de UrgenŃă”, cu transmiterea folosinŃei gratuite 
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a imobilului situat în Bucureşti, sector 1, str. łintaşului nr. 27; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 În conformitate cu temeiul dispoziŃiilor Legii nr.213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,  

 În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborat cu 

prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” şi art.124 din Legea nr.215/2001 

a administraŃia publice locale, republicată  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 Art.1. Se aprobă trasmiterea în folosinŃă gratuită, pe o 

perioadă de 5 ani, a imobilului situat în Bucureşti, Str. łintaşului 

nr.27, sector 1, FundaŃiei “ViaŃă şi Lumină” pentru continuarea 

parteneriatului în vederea derulării  Proiectului “Centrul de UrgenŃă 

al Copiilor, Tinerilor şi Familiilor”.  

 Art.2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 şi FundaŃia “ViaŃă şi Lumină“ vor încheia o 

ConvenŃie de Colaborare pentru punerea în aplicare a prezentei 

hotărâri. 

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

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

FundaŃie “ViaŃă şi Lumină” şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr. 373/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea efectuării intervenŃiei chirurgicale de corecŃie a 

strabismului şi restabilire a paralelismului ocular pentru copilul 

Nicolae Cristian, născut la data de 09.06.2000, aflat în plasament 

la asistent maternal profesionist, angajat al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei  pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând cont de SentinŃa Civilă nr. 1119/04.10.2005 a 

Tribunalului Bucureşti, pronunŃată de către SecŃia a III-a Civilă,  

prin care s-a stabilit plasamentul copilului Nicolae Cristian la 

asistent maternal profesionist Salvet PetruŃa, angajat al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 1 ; 

 Având în vedere SentinŃa Civilă nr. 964/29.08.2006 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti SecŃia a IV-a Civilă prin care se 

încuviinŃează deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru 

Nicolae Cristian, născut la data de 09.06.2000 şi se deleagă 

exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti faŃă de minor către 

Consiliul Local Sector 1 ; 

 Luând în considerare recomandarea medicului primar 
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oftalmolog dr. Dragomir Mihaela ; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.82, alin.(2), lit.”n” şi 

art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

Art.1. Se aprobă efectuarea intervenŃiei chirurgicale de 

corecŃie a strabismului şi restabilire a paralelismului ocular pentru 

copilul Nicolae Cristian, născut la data de 09.06.2000, aflat în 

plasament la asistent maternal profesionist Salvet PetruŃa, angajat 

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi domiciliat în Bucureşti, sector 2, str. Delfinului nr. 24, bl. 

40, sc. 1, et. 8, ap. 41. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele de şedinŃă să 

semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1, formularul de 

consimŃământ, în vederea intervenŃiei pentru copilul Nicolae 

Cristian. 

 

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

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr. 374/30.11.2007 



 140

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea nivelului alocaŃiei de hrană pentru copiii aflaŃi în 

asistenŃă maternală din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1,precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.326/2003 privind 

drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile 

publice specializate pentru potecŃia copilului, mamele protejate în 

centrele maternale, precum şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în 

plasament la asistenŃi maternali profesionişti; 

 łinând seama de prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului 

României nr.729/2005 privind stabilirea nivelurilor zilnice a 

alocaŃiei de hrană pentru consumurile colective din instituŃiile 

publice de asistenŃă socială; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, 

coroborat cu art.115, alin.(2), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 



 141

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă stabilirea alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

copiii aflaŃi în asistenŃă maternală, începând cu luna noiembrie 

2007, astfel: 

• 7 lei/zi pentru copiii în vârstă de 0-4 ani; 

• 9 lei/zi pentru copiii de peste 4 ani; 

• 20 lei/zi pentru copiii infectaŃi HIV/bolnavi de SIDA. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 375/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită a spaŃiului în 

suprafaŃă de 155,08 mp din incinta C.A.P.C.H. „Sf.Gavril”, din 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str.Victor Daimaca nr.2, 

către OrganizaŃia „SalvaŃi Copiii” –  

Centrul de zi pentru recuperarea şcolară a copiilor exploataŃi 

economic 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare adresa nr.1234/07.11.2007 a 

OrganizaŃiei „SalvaŃi Copiii”, înregistrată la DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub 

nr.50210/07.11.2007; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind 
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proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, 

coroborat cu art.115, alin.(2), lit.”b” şi art.124 din Legea 

nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită pe o 

perioadă de 5 ani a spaŃiului în suprafaŃă de 155,08 mp (4 camere) 

din incinta C.A.P.C.H. „Sf.Gavril”, din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, cu sediul în 

Bucureşti, sector 1, str. Victor Daimaca nr. 2, către OrganizaŃia 

„SalvaŃi Copiii” – Centrul de zi pentru recuperarea şcolară a 

copiilor exploataŃi economic, identificat conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 1, OrganizaŃia „SalvaŃi Copiii” şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 376/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri, impozitului 

pe teren şi impozitului pe mijloacele de transport, datorate de 

AsociaŃia “Sf.Ana” pentru perioada 2000-2005 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia de Impozite 

şi Taxe Locale Sector 1 şi al  DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere adresa nr. 2193/28.09.2007 a AsociaŃiei “ 

Sf. Ana”, înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub 

nr.38231/01.10.2007  

 łinând seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială, ale Hotărârii Guvernului 

României nr. 1175/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale 

pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

handicap în perioada 2006-2013; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 69/29.03.2007 privind aprobarea continuării derulării 

Proiectului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1 şi AsociaŃia « Sf.Ana », în vederea finanŃării şi realizării în comun 

a Proiectului « Centrul de Zi Sf. Ana » ; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 24 şi art. 25 din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind Codul de procedură fiscală, precum 
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şi a dispoziŃiilor Codului Fiscal, 

 În temeiul dispozŃiilor ale art. 45 alin. 1, coroborate cu 

prevederile art. 115, alin. 1, lit. b, art. 81, alin. 2 lit. d şi n din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată  

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. ”n”,coroborat  

cu prevederile art. 115, alin.(1), lit. ”b” şi art. 124 din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea la plata obligaŃiilor bugetare, 

reprezentând impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe 

mijloacele de transport calculate cu creanŃe accesorii până la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, obligaŃii fiscale datorate 

bugetului local al Sectorului 1 de către AsociaŃia “Sf.Ana”  pentru 

perioada 2000-2005. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1, Serviciul Secretariat General, AudienŃe şi vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 377/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Resurse Umane; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 199/13.09.2007 cu privire la înregistrarea 

vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării ; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 318/18.10.2007, precum şi nr. 264/25.09.2007 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1;  

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 118/2002; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind 

protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi 

din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii şi ale Legii nr. 
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188/1999, republicată privind Statutul funcŃionarilor publici ; 

 În baza prevederilor OrdonanŃei Guvernului României nr. 

85/2003 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă 

a Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi 

instituŃiile publice ;  

 În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al aparatului de 

specialitate al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 1, conform 

Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale aparatului de 

specialitate al Primarului  Sectorului 1 îşi încetează valabilitatea. 
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 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

DirecŃia Resurse Umane, Serviciul Secretariat General, AudienŃe, 

întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 379/30.11.2007 

 

 



 151

 

 
 

STAT DE FUNCłII 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 

FuncŃia de execuŃie  FuncŃia de conducere Clasa Grad prof Treapta prof Nr. total 
funcŃii 

1 2 3 4 5 6 
ANEXA VII/1a O.U.G.R 191/2002     

 PRIMAR    1 
 VICEPRIMAR    1 

TOTAL     2 
ANEXA IV O.U.G.R 192/2002     

 SECRETAR I SUPERIOR 1 1 
 DIRECTOR GENERAL I SUPERIOR 1 1 
 DIRECTOR EXECUTIV I SUPERIOR 1 10 
 DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT I SUPERIOR 1 1 
 ARHITECT SEF I SUPERIOR 1 1 
 ŞEF SERVICIU I SUPERIOR 1 36 
 SEF BIROU I SUPERIOR 1 16 

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE    66 
ANEXA IV O.U.G.R.  192/2002     
CONSILIER  I SUPERIOR  96 
CONSILIER  I PRINCIPAL  93 
CONSILIER  I ASISTENT  93 
CONSILIER  I DEBUTANT  37 
CONSILIER JURIDIC  I SUPERIOR  11 
CONSILIER JURIDIC  I PRINCIPAL  13 
CONSILIER JURIDIC  I ASISTENT  25 
CONSILIER JURIDIC  I DEBUTANT  8 
INSPECTOR  I SUPERIOR  4 
INSPECTOR  I PRINCIPAL  10 
INSPECTOR  I ASISTENT  32 
INSPECTOR  I DEBUTANT  10 

Anexa nr 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 379/30.11.2007 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

ADRIAN OGHINA 
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FuncŃia de execuŃie  FuncŃia de conducere Clasa Grad prof Treapta prof Nr. total 
funcŃii 

AUDITOR  I SUPERIOR  6 
AUDITOR  I PRINCIPAL  6 
AUDITOR  I ASISTENT  5 
REFERENT 
SPECIALITATE 

 II SUPERIOR  26 

REFERENT 
SPECIALITATE 

 II PRINCIPAL  7 

REFERENT 
SPECIALITATE 

 II ASISTENT  3 

REFERENT 
SPECIALITATE 

 II DEBUTANT  3 

REFERENT  III SUPERIOR  105 
REFERENT  III PRINCIPAL  80 
REFERENT  III ASISTENT  67 
REFERENT  III DEBUTANT  18 
TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE    758 

FUNCłII IN REGIM CONTRACTUAL 
 

FuncŃia de execuŃie FuncŃia de conducere Gradul 
(trapta) 

Nivel studii Nr.total 
posturi 

INSPECTOR SPEC. ŞEF SERVICIU IA S 3 
INSPECTOR SPEC. ŞEF BIROU IA S 3 
INSPECTOR SPEC.  IA S 9 
INSPECTOR SPEC.  I S 4 
INSPECTOR SPEC.  II S 4 
INSPECTOR SPEC.  III S 5 
INSPECTOR SPEC.  D S 5 
REFERENT  IA SSD 1 
REFERENT  I SSD 1 
REFERENT  IA M 15 
REFERENT  I M 6 
REFERENT  II M 5 
REFERENT  III M 4 
REFERENT  D M 4 
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MERCEOLOG  III M 2 
SECR.-DACTILO.  I M;G 4 
SECR.-DACTILO.  II M;G 3 
STENODACTILOGRAF  I M;G 1 
FUNCTIONAR  I M 2 
ARHIVAR  I M 3 
ARHIVAR  II M 1 
ARHIVAR  III M 1 
PORTAR  I M 3 
INGRIJITOR  I  12 
CURIER  I M 3 
SOFER   M 7 
MUNC. CALIF.  I  13 
MUNC. NECALIF    1 
ANALIST AJUT.  IA M 2 
ANALIST AJUT.  I M 1 
TOTAL    128 

TOTAL POSTURI IN APARATUL PROPRIU AL PRIMARIEI SECTORULUI 1                   954 
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Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 379/30.11.2007 
                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

                                                              Adrian Oghină 
  

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 
al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 
CAPITOLUL I - DispoziŃii Generale 

 
 Art. 1Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 
funcŃionează în temeiul Legii nr. 215/2001, republicată privind 
administraŃia publică locală, în organizarea acesteia urmărindu-se 
realizarea condiŃiilor de operativitate şi eficienŃă. 
 Primarul îndeplineşte o funcŃie de autoritate publică şi 
conduce serviciile publice locale ale Sectorului 1 în condiŃiile 
prevăzute de  art. 61 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată. 
În exercitarea atribuŃiilor sale, primarul emite dispoziŃii care devin 
executorii după ce sunt aduse la cunoştinŃa persoanelor interesate. 
 Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de 
drept al acestuia, care îi poate delega atribuŃiile sale, conform 
prevederilor art. 57 cin Legea nr.215/2001, republicata 
 AtribuŃiile de ofiŃer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot 
fi delegate şi Secretarului Sectorului 1 sau altor funcŃionari publici 
din aparatul de specialitate cu competenŃe în acest domeniu, 
potrivit legii 
 Noua structură organizatorică a aparatului de specialitate al 
Primarului cuprinde 10 DIRECłII,coordonate de câte un 
DIRECTOR EXECUTIV, o DIRECłIE GENERALĂ, coordonată de 
un DIRECTOR GENERAL şi structura condusă de ARHITECTUL 
ŞEF, în a căror  subordine  funcŃionează servicii şi birouri. 
 DIRECłIA / DIRECłIA GENERALĂ nu va putea avea mai 
puŃin de 15 posturi de execuŃie în subordine. 
 Directorii Executivi se subordonează primarului şi 
viceprimarului, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigrama. 
Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de 
autorităŃile administraŃiei publice în sarcini de lucru şi vor asigura 
ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită 
atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii 
şi birouri. 
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CAPITOLUL II - AtribuŃiile personalului cu funcŃia de Director 

Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef 
 
 Art. 2 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 
Executiv Adjunct şi Arhitect Şef din aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 1 coordonează întreaga structură 
organizatorică şi funcŃională a DirecŃiei, defineşte funcŃiile, 
colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea primarului, 
conform prezentului Regulament. 
 Art. 3 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 
Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are obligaŃia să întocmească 
rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalităŃii şi 
oportunităŃii proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al 
Sectorului 1 şi să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate de 
acestea în limitele de competenŃă. Proiectele de hotărâri ale 
Consiliului Local al Sectorului 1 iniŃiate, vor fi prezentate 
SECRETARULUI Sectorului 1 pentru formularea avizului de 
legalitate, însoŃit de documentaŃia aferentă. 
 Art. 4 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 
Executiv Adjunct şi Arhitect Şef va asigura întocmirea proiectelor 
dispoziŃiilor Primarului Sectorului 1 şi fundamentarea acestora prin 
note administrative, referate sau rapoarte, solicitând avizul de 
legalitate al Serviciului LegislaŃie, Avizare Contracte . 
 Art. 5 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 
Executiv Adjunct şi Arhitect Şef aprobă metodele, tehnicile, 
programele şi acŃiunile serviciilor şi birourilor din subordine 
stabilind totodată atribuŃii şi sarcini, scadente, subobiective 
raportate la timpul şi resursele de care se dispune. 
 Art. 6 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 
Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are atribuŃia de a organiza datele 
şi informaŃiile, ca şi circulaŃia acestora în cadrul structurilor 
conduse şi în afara lor. 
 Art. 7 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 
Executiv Adjunct şi Arhitect Şef face propuneri şi participă la 
concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din 
subordine. 
 Art. 8 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 
Executiv Adjunct şi Arhitect Şef  are obligaŃia de a stabili, sau, 
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după caz, a actualiza, în termen de 30 de zile de la aprobarea 
prezentului R.O.F., atribuŃii exprese în fişele de post întocmite 
pentru personalul din subordine, potrivit funcŃiei şi pregătirii 
profesionale. 
 Actualizarea fişelor de post precum şi întocmirea lor în cazul 
persoanelor nou angajate este deasemenea obligatorie ori de câte 
ori este nevoie. 
 Personalul din subordine va fi permanent evaluat în scopul 
perfecŃionării activităŃii profesionale, luând măsuri operative sau 
facând propuneri  conducerii, conform competenŃelor. 
 Se va asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de 
referinŃă în administraŃia publică locală. 
 Art. 9 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 
Şef fundamentează, ca specialişti în domeniul respectiv, cererile 
de oferte şi ofertele primite de Primăria Sectorului 1 pentru achiziŃii 
de bunuri şi servicii, în vederea efectuării selectării de ofertă de 
către comisia stabilită în acest scop. 
 Art. 10 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 
Şef vizează, ca specialişti pe domeniul respectiv, contractele de 
aprovizionare. 
 Art. 11 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 
Şef vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri şi servicii 
specifice domeniului de activitate al direcŃiei respective. 
 Art. 12 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 
Şef întocmeşte necesarul de cheltuieli specifice direcŃiei pentru 
includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv şi îl 
transmite DirecŃiei Management Economic. 
 Art. 13 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 
Şef solicită prezenŃa reprezentanŃilor DirecŃiei Management 
Economic pentru întocmirea documentelor necesare transferurilor 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar către/de la alte direcŃii. 
 Art. 14 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 
Şef vizează pentru realitate şi oportunitate  toate documentele 
emise de fiecare direcŃie, solicitări care implică angajarea de 
cheltuieli. 
 Art. 15 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 
Şef are obligaŃia să soluŃioneze în termenul legal şi în limita 
competentelor ce le revin prin prezentul Regulament de 
Organizare şi FuncŃionare alte sarcini, potrivit dispoziŃiilor 
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conducerii instituŃiei. 
 Art. 16 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 
Şef răspunde legal, penal şi administrativ, de la caz la caz, pentru 
neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcŃiei, pentru orice 
abateri de la etica şi  deontologia profesională. 
 Art. 17 Şefii compartimentelor vor asigura descărcarea 
lucrărilor în termenul legal în Registrul unic de evidenŃă al Primăriei 
Sectorului 1. 

 
CAPITOLUL III - Structura organizatorică a aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 
 

 Art. 18 Pentru punerea în aplicare a atribuŃiilor sale conform 
prevederilor art 68 din Legea 215/2001,cu modificările şi 
completarile ulterioare primarul beneficiază de un aparat de 
specialitate pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului  1 are următoarea structură organizatorică : 
SERVICIUL CABINET PRIMAR 
SERVICIUL CABINET VICEPRIMAR  
SERVICIUL CONTROL INTERN 
SERVICIUL SPAłII CU ALTĂ DESTINAłIE DECÂT CEA DE 
LOCUINłE 
BIROUL EVIDENłĂ ELECTORALĂ 
SERVICIUL PREVENIRE ŞI PROTECłIE  
BIROUL SITUAłII DE URGENłĂ 
 DIRECłIA RESURSE UMANE 
- Serviciul Resurse Umane  
- Serviciul Dezvoltare InstituŃională 
 ARHITECT ŞEF 
-Serviciul AutorizaŃii de Construire şi Reglementări Urbanistice 
-Biroul Branşament 
-Serviciul Publicitate şi Autorizări 
-Biroul Aviz Unic  
 DIRECłIA INSPECłIE 
-Serviciul Disciplina în ConstrucŃii, Lucrări Edilitare şi Gospodărie 

Comunală  
-Serviciul Control Comercial şi Control PieŃe 
-Serviciul de InspecŃie Ecologică şi de Mediu 
-Biroul RecepŃii şi Regularizări Taxe 
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-Serviciul Control si Relatii cu AsociaŃiile de Proprietari 
-Biroul InspecŃie Monumente Istorice 
 DIRECłIA MANAGEMENT ECONOMIC 
 -Biroul Patrimoniu 
 -Biroul Calitatea Serviciilor  
 DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT   
-Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară 
  -Serviciul Contabilitate 
 -Serviciul Financiar 
 -Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-economică 
 DIRECłIA COMUNICARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 
-Serviciul Imagine, Cultură, Presă 
 -Serviciul Integrare Europeană 
 -Serviciul Registratură, RelaŃii cu Publicul 
 -Serviciul Sinteză şi Preluare Sesizări CetăŃeni 
 -Serviciul RelaŃii InternaŃionale  
 -Serviciul Promovare ActivităŃi Cultural-Sportive pentru Tineret 
 
 DIRECłIA AUDIT PUBLIC INTERN 
 -Serviciul Audit Aparat propriu 
 -Serviciul Audit InstituŃii Subordonate 
 DIRECłIA INVESTIłII 
-Serviciul AchiziŃii Publice.  
 -Serviciul Urmărire şi Derulare Servicii 
 -Serviciul Avize, Acorduri şi AutorizaŃii 
-Serviciul Urmărire Contracte şi Lucrări 
-Biroul InvestiŃii InstituŃii Subordonate 
 DIRECłIA UTILITĂłI PUBLICE 
-Serviciul Libera IniŃiativă şi ActivităŃi Comerciale 
-Serviciul Fond Imobiliar 
-Biroul Medicină Veterinară 
-Serviciul Aprovizionare şi Administrativ 
 -Serviciul EficienŃă Energetică, Mediu şi Servicii Publice de 

Salubrizare   
-Serviciul Informatică 
 DIRECłIA JURIDICĂ 
  -Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic 
  -Serviciul LegislaŃie, Avizare, Contracte 
 DIRECłIA FOND FUNCIAR, CADASTRU, REGISTRU 
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AGRICOL  
 -Serviciul Fond Funciar si Registru Agricol 
 -Biroul Cadastru 
 DIRECłIA GENERALĂ PUBLICĂ DE EVIDENłĂ A 

PERSOANELOR 
 DirecŃia Stare Civilă 
-Biroul 1 EvidenŃa Persoanelor 
-Biroul 2 EvidenŃa Persoanelor 
-Biroul 3 EvidenŃa Persoanelor 
-Biroul 4 EvidenŃa Persoanelor 
-Biroul 5 EvidenŃa Persoanelor 
-Birou Informatică 
-Birou Analiză-Sinteză 
-Birou Registratură, RelaŃii Publice 
  SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL 
  SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA 
 VICEPRIMARUL coordonează, îndrumă şi controlează, 
structurile aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 
conform delegării de competenŃă şI are în subordine directă 
serviciul care îl deserveşte. 
 SECRETARUL coordonează, îndrumă şi controlează, în 
conformitate cu prevederile art. 120 indice 8 din Legeanr.215/2001 
cu  modificările şi completările ulterioare , următoarele structuri : 
-Serviciul Secretariat General, AudienŃe 
-Serviciul Autoritate Tutelară 
 DirecŃia Juridică 
-Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic 
-Serviciul LegislaŃie, Avizare Contracte 
 Directia Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol 
-Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol 
 -Biroul Cadastru 
 -DirecŃia Generală Publică de EvidenŃă a Persoanelor 
 -DirecŃia Stare Civilă 
  SECRETARUL are următoarele atribuŃii specifice : 
-avizează, pentru legalitate, dispoziŃiile primarului şi hotărârile 
consiliului local 
-participă la şedinŃele consiliului local. 
-asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaŃia 
dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;. 
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-organizează arhiva şi evidenŃa statistică a hotărârilor consiliului 
local şi a dispoziŃiilor primarului. 
-asigură transparenŃa şi comunicarea către autorităŃile, instituŃiile 
publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. c), în 
condiŃiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 
interes public. 
-asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea 
lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte 
procesul verbal al şedinŃelor consiliului local şi redactează 
hotărârile consiliului local, pregăteşte lucrările supuse dezbaterii 
consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia 
-asigură secretariatul comisiei de vânzare a spaŃiilor comerciale 
proprietate de stat, în conformitate cu prevederile Legii 550/2002 
-asigură secretariatul subcomisiei locale de aplicare a Legii 
18/1991 
-asigură preşedinŃia comisiei de protecŃia copilului,în conformitate 
cu HG 1437/2004 
-semnează certifcatele de urbanism şi autorizaŃiile de construire, 
conform Legii 50/1991 
-asigură coordonarea direcŃiilor, serviciilor şi compartimentelor 
aflate în subordinea sa, în conformitate cu Regulamentul de 
Organizare şi FuncŃionare al aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1 
-alte atribuŃii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul 
local sau de primar 
-corespondează cu celelalte servicii din cadrul instituŃiei în vederea 
formulării de apărări adecvate în dosarele aflate pe rolul instanŃelor 
-are obligaŃia de a restitui actele ce i-au fost încredinŃate în 
exercitarea atribuŃiilor sale. 
-are obligaŃia de a păstra secretul profesional cu privire la toate 
activităŃile sale. 
 În perioadele în care este absent din instituŃie, în condiŃiile 
legii, deleagă executarea atribuŃiilor funcŃionale Directorului 
DirecŃiei Juridice, înlocuitorului legal al acestuia sau Şefului 
Serviciului Contencios, Administrativ, Juridic. 
 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 
României nr.1/1992 coordonează, îndrumă, controlează activitatea 
privind registrul agricol şi semnează documentele specifice 
activităŃii. 



 161

 Art.19 Conform prevederilor legale, PRIMARUL 
coordonează, supraveghează şi controlează  activitatea tuturor 
instituŃiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local 
Sector 1. 
 

CAPITOLUL IV - AtribuŃiile compartimentelor aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1 

 Art. 20 AtribuŃiile Serviciului Cabinet Primar sunt 
următoarele : 
-Urmăreşte eficientizarea raporturilor dintre Primăria Sectorului 1 şi 
administraŃia publică centrală, dintre Primăria sectorului 1 şi alte 
autorităŃi publice locale, judeŃene, municipale, orăşeneşti şi 
comunale; 
-Asigură consultanŃă de specialitate pentru soluŃionarea 
problemelor deosebite; 
-Colaborează cu toate  celelalte compartimente ale aparatui de 
specialitate al Primarului Sectorului 1; 
-Implementarea acquis-ului comunitar în administraŃia publică 
locală a sectorului 1; 
-Monitorizează aplicarea reformei administrative şi a performanŃei 
operaŃionale în cadrul Primăriei sectorului 1; 
-Asigură evidenŃa şi dactilografierea corespondenŃei primarului; 
-Urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenŃa sosită pe 
numele Primarului; 
-Urmăreşte modul în care s-au îndeplinit prevederile Hotărârilor 
Consiliului Local şi ale dispoziŃiilor primarului sectorului 1; 
-Se documentează, în vederea informării Primarului Sectorului 1 în 
legătură cu modul în care personalul cu funcŃie de conducere (şef 
direcŃie, serviciu, birou) realizează perfecŃionarea pregătirii 
profesionale a subordonaŃilor, cum se preocupă pentru păstrarea 
patrimoniului instituŃiei, a dotărilor acesteia şi pentru reducerea la 
minimum a cheltuielilor materiale, precum şi pentru asigurarea 
securităŃii materialelor cu conŃinut secret şi contracararea scurgerii 
informaŃiilor vizând aceste materiale; 
 Art.21 AtribuŃiile Serviciului Cabinet Viceprimar sunt 
următoarele: 
-colaborează cu Serviciul cabinet Prmar; 
-asigură consultanŃă de specialitate pentru soluŃionarea 
problemelor în competente; 
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-asigură evidenŃa şi dactilografierea corespondenŃei 
viceprimarului; 
-urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenŃa sosită pe 
numele viceprimarului ; 
-urmăreşte modul în care s-au îndeplinit sarcinile trasate de 
viceprimar, conform competenŃelor delegate ; 
-se documentează, în vederea informării viceprimarului în legătură 
cu modul în care personalul din serviciile subordonate aflate în 
competenŃa sa, realizează perfecŃionarea pregătirii în scopul 
creşterii performanŃelor profesionale, cum se preocupă pentru 
păstrarea patrimoniului instituŃiei, a dotărilor acesteia ş pentru 
reducerea la minim a cheltuielilor materiale, precum şi   pentru  
-asigurarea materialelor cu conŃinut secret şi contracararea 
scurgerii informaŃiilor cu acest caracter  

   -cuprinse în materialele redactate 
-implementarea acquis-ului comunitar în administraŃia publică 
locală a sectorului 1. 
 Art.22 AtribuŃiile Serviciului Control Intern sunt următoarele : 
- asigură îndeplinirea obiectivelor generale ale instituŃiei 
Primăriei Sectorului  
- respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de 
autorităŃile statului, a hotărârilor adoptate de către Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, Consiliul local al Sectorului 1, 
precum şi a dispoziŃiilor emise de Primarul Sectorului 1 ; 
- supravegherea respectării regulilor competenŃei în regim de 
drept administrativ ce revine personalului de conducere şi de 
execuŃie din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1, a cunoaşterii şi întelegerii de către acesta 
a importanŃei şi rolului controlului intern;  
- stabilirea de obiective specifice controlului intern, astfel încât 
acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate 
misiunii Primăriei Sectorului 1 şi obiectivelor de ansamblu ale 
instituŃiei;  
- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului cu funcŃii 
de conducere şi de execuŃie, cărora le revine obligaŃia să sprijine 
efectiv controlul intern şi să răspundă în orice moment solicitărilor 
conducerii ; 
- supraveghează realizarea, la un nivel corespunzător de 
calitate, a atribuŃiilor compartimentelor aparatului de specialitate al 
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Primarului Sectorului 1, stabilite în concordanŃă cu propria lor 
misiune, în condiŃii de legalitate, eficienŃă, eficacitate şi 
economicitate în vederea protejării fondurilor publice împotriva 
pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;  
- asigură supravegherea continuă, de către personalul de 
conducere, a tuturor activităŃilor specifice compartimentelor 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi acŃionează 
corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată 
realizarea unor activităŃi în mod neeconomic, ineficace sau 
ineficient ori cu încalcarea principiului legalităŃii şi oportunităŃii 
operaŃiunilor şi actelor administrative ; 
- evaluarea sistematică şi menŃinerea, la un nivel considerat 
acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, programelor, 
proiectelor sau operaŃiunilor specifice compartimentelor aparat de 
specialitate al Primarului Sectorului 1 al Primăriei Sectorului 1; 
- întocmirea şi actualizarea unor baze de date şi informaŃii 
financiare şi de conducere, precum şi a unor rapoarte periodice 
privind dezvoltarea şi întreŃinerea unor sisteme şi proceduri de 
informare publică adecvată, în condiŃiile legii; 
- asigură îndeplinirea cerinŃelor specifice activităŃii de control 
intern asupra activităŃii compartimentelor aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 1 : 
- consemnarea în documente scrise a tuturor operaŃiunilor 
instituŃiei, evenimentelor semnificative şi activităŃilor specifice 
organizării controlului intern ;  
- înregistrarea şi păstrarea, în condiŃiile legii, în mod adecvat, a 
documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu 
promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; 
operaŃiunile şi evenimente semnificative vor fi înregistrate de 
îndată şi în mod corect ; accesarea resurselor şi documentelor se 
va realiza numai de către persoane îndreptăŃite şi responsabile în 
legatură cu utilizarea şi păstrarea lor, în condiŃiile legii ; 
- formulează propuneri de optimizare a activităŃii administrative 
şi management al sectoarelor controlate şi, după aprobarea lor de 
către conducătorul instituŃiei, verifică modul în care acestea sunt 
duse la îndeplinire. În situaŃia în care acestea nu sunt duse la 
îndeplinire va informa conducătorul instituŃiei pentru luarea 
deciziilor ce se impun; 
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- primeşte rapoartele întocmite de către compartimentul de 
audit public intern al instituŃiei, în condiŃiile legii, în cazul identificării 
unor iregularităŃi sau posibile prejudicii; 
- analizează situaŃia raportată în urma controlului de audit 
efectuat, propune măsuri de soluŃionare a iregularităŃilor constatate 
şi le supune spre aprobare conducătorului instituŃiei;  
- urmăreşte modul de punere în aplicare a deciziilor emise în 
cauză şi monitorizează rezultatele obŃinute în urma punerii în 
executare a acestora; 
- asigură separarea atribuŃiilor privind efectuarea de operaŃiuni 
între persoane, astfel încât atribuŃiile de aprobare, control şi 
înregistrare să fie încredinŃate, într-o măsură adecvată, unor 
persoane diferite, special împuternicite în acest sens ; 
- sesizează organele de urmărire penală în cazul în care, din 
controlul sau verificările efectuate, rezultă ca iregularităŃile sau 
prejudiciile constatate întrunesc elementele constitutive ale unei 
infracŃiuni 
 Art. 23 AtribuŃiile Serviciului SpaŃii cu Altă DestinaŃie decât 
cea de LocuinŃă sunt următoarele : 
-întocmeşte documentaŃia necesară comisiilor constituite în 
temeiul Legii nr. 550/2002 în vederea vânzării spaŃiilor cu altă 
destinaŃie pe raza sectorului 1;  
-elaborează documentaŃia necesară organizării licitaŃiilor în 
vederea vânzării spaŃiilor cu altă destinaŃie pe raza sectorului 1; 
-urmăreşte respectarea clauzelor cuprinse în contractul de 
vânzare-cumpărare ale spaŃiilor cu altă destinaŃie pe raza 
Sectorului 1; 
-întocmeşte proiecte de acte normative în domeniul specific de 
activitate ; 
-asigură consultanŃă de specialitate pentru soluŃionarea 
problemelor deosebite apărute în procesul de aplicare a legilor mai 
sus menŃionate; 
-colaborează cu toate  celelalte compartimente ale aparat de 
specialitate al Primarului Sectorului 1; 
-îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice domeniului de activitate. 
 Art. 24 DirecŃia Resurse Umane coordonează activitatea 
următoarelor servicii: 
- Serviciului Resurse Umane aparat de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 
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- Serviciului Dezvoltare InstituŃională 
 Art. 25 AtribuŃiile Serviciului Resurse Umane aparat de 
specialitate al Primarului Sectorului 1 sunt: 
-asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 
competenŃă şi conform prevederilor legale prin concurs; 
-organizează conform legislaŃiei în vigoare concursurile pentru 
ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 1 şi verifică îndeplinirea de către participanŃi 
a condiŃiilor prevăzute de lege; 
-urmăreşte respectarea legalităŃii privind angajarea şi acordarea 
tuturor drepturilor prevăzute de legislaŃia muncii pentru personalul 
din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1; 
-analizează propunerile de structuri organizatorice ale 
compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaŃia 
necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către 
Consiliul Local a organigramei aparat de specialitate al Primarului 
Sectorului 1 al PS 1; 
-pregăteşte documentaŃia necesară elaborării Regulamentului de 
Organizare şi FuncŃionare, Regulamentului de Ordine Interioară şi 
al altor instrucŃiuni necesare bunei funcŃionări  a aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1, precum şi a structurii  
organizatorice; 
-pregăteşte documentaŃia necesară elaborării statului de funcŃii a 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 
-Ńine evidenŃa fişelor de post pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 1şi răspunde de corelarea acestora cu 
atribuŃiile din Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare; 
-răspunde de aplicarea corectă a legislaŃiei de salarizare (salariul 
de bază, indemnizaŃii de conducere, salariu de merit, premii) în 
aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 
-întocmeşte documentaŃia privind plata orelor suplimentare 
prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din 
aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi urmăreşte 
încadrarea în plafonul prevăzut de lege; 
-asigură completarea şi eliberarea legitimaŃiilor de control în baza 
dispoziŃiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie a 
salariaŃilor care au beneficiat de astfel de legitimaŃii; 
-întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din 
aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 ; 
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-face intervenŃii la Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, 
Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Ministerul FinanŃelor Publice 
şi AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici pentru aplicarea 
corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării; 
-întocmeşte documentaŃia necesară acordării premiilor anuale şi a 
celor lunare din fondul de premiere; 
-întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea 
organigramelor, statelor de funcŃii şi Regulamentelor de 
Organizare şi FuncŃionare ale serviciilor şi instituŃiilor publice din 
subordinea Consiliului Local ori de câte ori este nevoie; 
-întocmeşte documentaŃiile necesare pentru numirea şi eliberarea 
din funcŃie a directorilor serviciilor şi instituŃiilor publice 
subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 şi le supune spre 
aprobare Consiliului Local; 
-răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcŃii şi 
specialităŃi pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 
1; 
-urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaŃi; 
-controlează respectarea disciplinei muncii; 
-Ńine evidenŃa condicilor de prezenŃă şi a registrelor de deplasări în 
teren, urmăreşte prezenŃa la serviciu a angajaŃilor; 
-stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a pregătirii 
profesionale; primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire 
profesională de la instituŃiile abilitate în domeniu ;  
-întocmeşte împreună cu DirecŃia Management Economic 
referatele în baza cărora salariaŃii din aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 1 urmează cursuri de pregătire profesională ; 
-răspunde de organizarea şi Ńinerea la zi a evidenŃei personalului 
din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1; 
-efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, 
definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al 
personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1; 
-întocmeşte dispoziŃii de angajare, promovare şi definitivare în 
funcŃii, de sancŃionare şi încetare a contractului de muncă; 
-Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a 
concediilor fără plată şi a sancŃiunilor; 
-răspunde de organizarea , potrivit legii, a Comisiei de disciplină şi 
Comisiei Paritare; 
-întocmeşte şi eliberează legitimaŃii de serviciu; 
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- răspunde de rezolvarea reclamaŃiilor, sesizărilor şi 
conflictelor de muncă care revin în competenŃa serviciului; 
- răspunde de procurarea carnetelor de muncă şi a 
suplimentelor; 
- Ńine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din 
aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1şi operează în 
acestea modificările de drepturi salariale determinate de indexări, 
promovări în funcŃii şi în grade profesionale, salarii de merit, etc.; 
- eliberează adeverinŃe privind calitatea de salariat la cerere; 
- rezolvă sesizări şi reclamaŃii referitoare la activitatea de 
personal, salarizare, organizare, din serviciile publice locale 
subordonate Consiliului Local al Sectorului 1; 
- răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în vigoare 
pe linia organizării şi salarizării personalului din aparatul propriu şi 
serviciilor publice locale subordonate Consiliului Local al 
Sectorului 1; 
-stabileşte criteriile şi condiŃiile pentru acordarea premiilor; 
-verifică şi sprijină lucrările legate de încadrarea, promovarea, 
definitivarea, detaşarea sau încetarea raporturilor de serviciu 
-rezolvă sesizări şi reclamaŃii referitoare la activitatea de personal 
a instituŃiilor subordonate Consiliului Local 
-propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi 
redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 
privind modificările apărute în cadrul instituŃiilor subordonate 
Consiliului Local şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului Sectorului 
1 în domeniul său de activitate. 
-stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a personalului 
din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 în 
conformitate cu recomandările U.E. 
  Art. 26 AtribuŃiile Serviciului Dezvoltare InstituŃională sunt 
următoarele: 
-elaborează strategii şi proceduri de lucru; 
-stabileşte metodologia de implementare a normelor europene în 
domeniul instruirii şi perfecŃionării pregătirii personalului; 
-elaborează instrucŃiunile necesare unei bune funcŃionări a 
compartimentelo din structura organizatorică a Primăriei şi a 
instituŃiilor subordonate; 
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-întocmeşte planul managerial al formării profesionale în mod activ 
şi stabileşte necesarul pe DirecŃii, Servicii, Birouri şi avansează 
propuneri în acest sens formatorilor.  
-propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi 
redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 
şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul 
său de activitate. 
-stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a pregătirii 
profesionale; primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire 
profesională de la instituŃiile abilitate în domeniu ; întocmeşte 
împreună cu DirecŃia Management Economic referatele în baza 
cărora salariaŃii din aparatul propriu urmează cursuri de pregătire 
profesională ; 
-întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din 
aparatul propriu; 
-face intervenŃii la Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, 
Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Ministerul FinanŃelor Publice 
şi AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici pentru aplicarea 
corectă a prevederilor legale în domeniul perfecŃionării pregătirii 
profesionale ale angajaŃilor din aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 1 şi al instituŃiilor din subordinea Consiliului 
Local al Sectorului 1. 
 Art. 27 AtribuŃiile Serviciului de Prevenire şi ProtecŃie sunt 
următoarele : 
-identificarea pericolelor şi evaluarea nivelului de risc de 
accidentare şi îmbolnavire profesională  pe locuri de muncă;  
-elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecŃie;  
-elaborarea de instrucŃiuni proprii; 
-propunerea atribuŃiilor şi răspunderilor în domeniul securităŃii şi 
sănătăŃii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcŃiilor 
exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea 
angajatorului;  
-verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toŃi lucrătorii a măsurilor 
prevăzute în planul de prevenire şi protecŃie, precum şi a 
atribuŃiilor şi responsabilităŃilor ce le revin în domeniul securităŃii şi 
sănătăŃii în muncă, stabilite prin fişa postului;  
-întocmirea unui necesar de documentaŃii cu caracter tehnic de 
informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităŃii şi 
sănătăŃii în muncă;  
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-elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea 
periodicităŃii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea 
informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii 
în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a 
informaŃiilor primite;  
-elaborarea programului de instruire-testare;  
-asigurarea întocmirii planului de acŃiune în caz de pericol grav şi 
iminent şi asigurarea ca toŃi lucrătorii să fie instruiŃi pentru 
aplicarea lui;  
-stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi 
sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi 
amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
971/2006 privind cerinŃele minime pentru semnalizarea de 
securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;  
-evidenŃa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaŃia 
specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;  
-evidenŃa posturilor de lucru care necesită examene medicale 
suplimentare;  
-evidenŃa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de 
medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control 
psihologic periodic;  
-monitorizarea funcŃionării sistemelor şi dispozitivelor de protecŃie, 
a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaŃiilor de 
ventilare sau a altor instalaŃii pentru controlul noxelor în mediul de 
muncă;  
-verificarea stării de funcŃionare a sistemelor de alarmare, 
avertizare, semnalizare de urgenŃă, precum şi a sistemelor de 
siguranŃă;  
-informarea angajatorului, în scris, asupra deficienŃelor constatate 
în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de 
măsuri de prevenire şi protecŃie;  
-evidenŃa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările 
periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale 
echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane 
competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 
1.146/2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de 
muncă;  
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-identificarea echipamentelor individuale de protecŃie necesare 
pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului 
de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecŃie, 
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind 
cerinŃele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 
lucrători a echipamentelor individuale de protecŃie la locul de 
muncă;  
-urmărirea întreŃinerii, manipulării şi depozitării adecvate a 
echipamentelor individuale de protecŃie şi a înlocuirii lor la 
termenele stabilite, precum şi în celelalte situaŃii prevăzute de 
Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;  
-participarea la cercetarea evenimentelor;  
-întocmirea evidenŃelor conform competenŃelor;  
-elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de 
lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu 
prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;  
-urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de 
muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;  
-colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanŃii lucrătorilor,  medicul 
de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire 
şi protecŃie;  
-colaborarea cu lucrătorii desemnaŃi/serviciile interne /serviciile 
externe ai/ale altor angajatori, în situaŃia în care mai mulŃi 
angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;  
-urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de 
protecŃie şi prevenire şi a planului de evacuare;  
-propunerea de sancŃiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul 
îndeplinirii atribuŃiilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă;  
-propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la 
încheierea contractelor de prestări de servicii cu alŃi angajatori, 
inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;  
-întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru des-
făşurarea acestor activităŃi. 
-organizarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor, pentru 
asigurarea condiŃiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru 
prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale prin : 
examene medicale de medicina muncii şi, după caz, testări 
psihologice a aptitudinilor la angajarea în muncă; examen medical 
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de adaptare; control medical periodic şi, după caz, controlul 
psihologic periodic şi examen medical la reluarea activităŃii. 
 Art. 28 AtribuŃiile Biroului pentru SituaŃii de UrgenŃă sunt 
următoarele : 
AtribuŃii principale 
- desfăşoară activităŃi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la 
situaŃiile de  urgenŃă create la nivelul sructurii organizatorice ale 
primăriei Sectorului 1; 
- participă la înregistrarea tipurilor de risc, a factorilor determinanŃi 
ai acestora şi întocmeşte situaŃia generală a riscurilor la nivelul 
structurii organizatorice ale primăriei Sectorului 1; 
- monitorizează evoluŃia situaŃiilor de urgenŃă şi informează 
operativ, când este cazul, Primarul sectorului 1 şi serviciile publice 
locale abilitate să  întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori 
de intervenŃie; 
- elaborează concepŃia generală privind planificarea, pregătirea, 
organizarea şi desfăşurarea acŃiunilor de răspuns, precum şi 
concepŃia specifică de acŃiune în situaŃii de urgenŃă, conform 
reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile 
de risc gestionate; 
- face propuneri Comitetului Local privind activitatea preventivă şi 
de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă; 
- urmăreşte aplicarea prevederilor legislaŃiei privind gestionarea 
situaŃiilor de urgenŃă şi ale planurilor de intervenŃie/cooperare 
specifice tipurilor de riscuri; 
- participă la transmiterea operativă a deciziilor şi dispoziŃiilor, şi 
urmăreşte menŃinerea legăturilor de comunicaŃii cu serviciile 
publice locale ale Sectorului 1; 
- participă la centralizarea la nivelul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1, după caz, a solicitărilor privind necesarul 
de resurse pentru îndeplinirea atribuŃiilor specifice, premergător şi 
în timpul situaŃiilor de urgenŃă, şi le înaintează Comitetului Local să 
le soluŃioneze; 
 -participă la transmiterea/retransmiterea mesajelor de atenŃionare, 
alarmare şi  avertizare primite de la instituŃiile specializate către 
aparatul de specialitateal primarului Sectorului 1 şi instituŃiile 
subordonate Consiliului Local al sectorului 1 
- gestionează, la nivelul instituŃiei, baza de date referitoare la 
situaŃiile de urgenŃă din competenŃă; 
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- îndeplineşte alte atribuŃii conform reglementărilor interne. 
 AtribuŃii specifice 
 PE LINIA PSI: 
- elaborează Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru 
Primăria Sectorului 1 ; 
- propune resursele necesare pentru aplicarea Planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor pentru Primăria Sectorului 1 ; 
- înaintează spre avizare Planul de analiză şi acoperire a riscurilor 
Inspectoratului  pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Bucureşti; 
- participă la elaborarea hotărârilor Consiliului Local, în condiŃiile 
legii, cu privire la organizarea activităŃii de apărare împotriva 
incendiilor în Primăria Sectorului 1 ; 
- elaborează şi propune reguli şi măsuri specifice corelate cu 
nivelul şi natura  riscurilor locale ; 
- coordonează permanent organizarea intervenŃiei în caz de 
incendiu la nivelul Primăriei Sectorului 1 ; 
- asigură respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe 
timpul adunărilor sau manifestărilor publice desfăşurate în sediile 
Prinăriei Sectorului 1 ; 
- asigură respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 
construcŃiile şi  instalaŃiile technologice aparŃinând Primăriei 
Sectorului 1 ; 
- verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin avizele, autorizaŃiile şi 
acordurile  emise ; 
- propune anual pentru bugetul propriu sumele necesare pentru 
dotarea cu bunuri specifice Biroului Situatii de Urgenta pentru 
cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum 
şi pentru asigurarea de persoane şi răspunderea civilă a 
personalului cu atribuŃii pe linie de intervenŃie ; 
- propune pentru amenajarea căilor de acces pentru intervenŃii, a 
lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunŃare, alarmare, 
precum şi de alimentare cu apă in caz de  incendiu ; 
- urmareste menŃinerea în stare de funcŃionare a căilor de acces, a 
sistemelor de anunŃare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă 
în caz de incendiu ; 
- propune dotarea compartimentelor institutiei, potrivit normelor, cu 
mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, 
echipamente de protecŃie specifice şi alte mijloace necesare; 
 -informează la ordinul primarului, de îndată, prin orice mijloc 
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Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Bucureşti, 
iar în termen de trei zile lucrătoare completează şi prezintă 
acestuia raportul de intervenŃie ; 
- analizează şi face propuneri anual privind dotarea cu mijloace 
tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea  si 
verificarea acestora conform normelor în vigoare ; 
- asigură prin mijloacele avute la dispoziŃie, desfăşurarea 
activităŃilor de informare şi instruirea salariatiilor primariei şi 
cetăŃenilor care desfăşoară diverse probleme în cadrul primăriei ; 
- elaborează semestrial şi ori de câte ori e nevoie, informări şi 
analize privind  capacitatea de apărare împotriva incendiilor a 
Primăriei Sectorului 1 şi informează  inspectoratul cu privire la 
măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia ; 
- propune asigurarea de imobile şi spaŃii amenajate corespunzător 
pentru funcŃionarea biroul situaŃii de urgenŃă, precum şi mijloacele 
de comunicaŃii necesare ; 
- îndeplineşte orice  alte obligaŃii prevăzute de lege pentru 
apărarea împotriva incendiilor a salariaŃilor primăriei şi cetăŃenilor ; 
 PE LINIA PROTECłIEI CIVILE: 

   -întocmeste şi propune pentru aprobare organizarea protecŃiei 
civile la nivelul Primăriei Sectorului 1; 

   -analizează şi elaborează informări anuale sau ori de câte ori este 
nevoie privind activitatea desfăşurată şi propune măsuri pentru 
îmbunătăŃirea acesteia; 
-aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului local în domeniul 
protecŃiei civile; 
-propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecŃie civilă; 
-elaborează şi înaintează spre aprobare Consiliului local planurile 
anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor materiale şi 
financiare destinate prevenirii şi gestionării pe linia protectiei civile; 
-propune, în condiŃiile legii, taxe speciale pe linia protecŃiei civile; 
-participă la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea exerciŃiilor, 
aplicaŃiilor şi activităŃilor de pregătire privind protecŃia civilă; 
-elaborează şi înaintează pentru aprobare planurile de evacuare si 
cooperare cu localităŃile şi sectoarele învecinate şi organismele 
neguvernamentale; 
-urmăreşte realizarea, întreŃinerea şi funcŃionarea legii şi 
mijloacelor de înştiinŃare şi alarmare în situaŃii de protecŃie civilă; 
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-pregăteşte salariaŃii primăriei privind alarmarea, protecŃia acestora 
pentru situaŃii de protecŃie civilă; 

- exercită controlul măsurilor de protecŃie civilă la nivelul instituŃiei; 
- evaluează şi centralizează solicitările de ajutoare în situaŃii de 
protecŃie civilă precum şi distribuirea celor primite; 
- participă la evacuarea salariaŃilor şi cetăŃenilor surprinşi în sediul 
primăriei afectată de situaŃiile de protecŃie civilă; 
- propune măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi 
a alimentării cu energie electrică şi apă  a salariaŃilor evacuaŃi; 
- asigură cooperarea cu primarii localităŃilor sau ai sectoarelor 
limitrofe după caz, în probleme de interes comun; 
- propune şi asigură dotarea, modul de depozitare, întreŃinere şi 
conservare a aparaturii materialelor de protecŃie civilă prin 
serviciile specializate; 
- propune asigurarea spaŃiilor necesare funcŃionării Biroului pentru 
SituaŃii de UrgenŃă, paza şi securitatea acestora şi a centrelor 
operaŃionale precum şi spaŃiile pentru depozitarea materialelor de 
intervenŃie; 
- îndeplineşte orice alte obligaŃii prevăzute de lege pentru 
prevenirea şi protecŃia salariaŃilor primăriei şi a cetăŃenilor. 
 Art. 29 AtribuŃiile Biroului EvidenŃă Electorală sunt 
următoarele : 
-întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la alegătorii 
Sectorului 1 pe baza comunicărilor primite de la DirecŃia Stare 
Civilă, Serviciul Autoritate Tutelară, Serviciul EvidenŃa PopulaŃiei 
din cadrul Inspectoratului General al PoliŃiei, Judecătorii şi 
Ministerul de JustiŃie; 
-menŃine evidenŃa comunicărilor pe categorii: decedaŃii, interzişi, 
mutaŃi, într-un regim special; 
-actualizează permanent nomenclatorul arterelor din Sectorul 1; 
-colaborează cu DirecŃia Generală - Serviciul Nomenclatura 
Urbană pentru comunicarea rapidă a schimbării, modificării 
denumirilor de străzi, precum şi înfiinŃarea de noi artere; 
-propune numărul de secŃii de votare corespunzator legii, precum 
şi delimitarea acestora; 
-efectuează operaŃiuni tehnico-administrative legate de 
desfăşurarea alegerilor; 
-stabileşte necesarul de cheltuieli legate de desfăşurarea alegerilor 
în vederea comenzilor; 
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-colaborează în timpul campaniei electorale cu toate partidele 
politice participante la alegeri pentru fluidizarea procesului 
electoral; 
-colaborează cu cetăŃenii Sectorului 1 în vederea identificării 
înscrierilor greşite sau omisiunilor din listele electorale; 
-acordă sprijin institutelor de cercetare şi sondare a opiniei publice 
pentru realizarea sondajelor pe baza listelor electorale; 
-menŃine legătura cu serviciile sau birouriile electorale din cadrul 
Primăriilor Sectoarelor Municipiului Bucureşti; 
-colaborează cu Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul 
Afacerilor Externe în vederea organizării de secŃii de votare pe 
lângă misiunile diplomatice şi consulare dar şi în oraşele unde 
numărul cetăŃenilor români este mai mare decât limita superioară 
prevăzută de elege pentru o secŃie de votare 
-îndeplineşte orice atribuŃii stabilite de conducerea Primăriei 
Sectorului 1 
 Arhitectul Şef  coordonează următoarele structuri : 
- Serviciul AutorizaŃii de Construire şi Reglementări Urbanistice 
 - Serviciul Publicitate şi Autorizări 
 - Biroul Branşamente 
- Biroul Aviz Unic 
 Art. 30 AtribuŃiile Serviciului AutorizaŃii de Construire şi 
Reglementări Urbanistice sunt următoarele: 
-analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaŃiile  
-întocmeşte certificate de urbanism lucrări de construire şi 
demolare pentru: construcŃii şi amenajări urbanistice din cadrul 
sectorului 1. 
-întocmeşte autorizaŃii de construire imobile noi, consolidări, 
supraetajări, recompartimentări interioare, construcŃii şi amenajări 
urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1. 
-întocmeşte autorizaŃii de desfiinŃare construcŃii existente. 
-autorizaŃiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul 
Şef, Şeful Serviciului, şi întocmitor 
-întocmeşte corespondenŃa: 
-întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 
retururi. 
-eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică prin care se 
precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de 
construcŃie propuse de solicitanŃi pe raza sectorului 1. 
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-program cu publicul: 
-verificare documentaŃii, 
-primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaŃii 
inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare. 
-întocmeşte situaŃiile statistice privind autorizaŃiile şi certificatele de 
urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, solicitate de DirecŃia 
de Statistică, M.L.P.T.L. si I.C.M.B. 
-colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării sesizărilor 
privind lucrări de construcŃii efectuate pe raza sectorului 1. 
-colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor 
ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanŃelor judecatoreşti 
privind lucrări de construire. 
-colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Cadastru în vederea 
obŃinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la 
întocmirea certificatelor de urbanism. 
-întocmeşte răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi Arhitect Şef. 
-colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în vederea 
transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către proiectanŃi a 
tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor documentăŃii 
complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
-arhivează documentele eliberate, clasează corespondenŃa şi 
eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva serviciului. 
-verificare documentaŃii de urbanism – PUZ, PUD – (intrate în 
serviciu în vederea avizării-aprobării), din punct de vedere al 
respectării legislaŃiei în vigoare, încadrării în prevederile PUG ;  
-întocmire avize tehnice şi referate de înaintare spre abrobare,  
-eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică in vederea 
completării documentaŃiilor de urbanism înaintate în vederea 
aprobării 
-colaborează cu elaboratorii documentaŃiilor de urbanism pe 
parcursul avizării-aprobării acestora ; 
-programează şi prezintă spre consultare, avizare Comisiei 
Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CTUAT), 
documentaŃiile de urbanism în faza de proiect ; 
-arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează 
corespondenŃa şi eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva 
serviciului. 
-organizează şi Ńine secretariatul CTUAT ; 
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-redactează şi emite avizele de urbanism ; 
-înaintează spre avizare “Comisiei de Administrare a Domeniului 
Public de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor 
publice, protecŃia mediului înconjurator” documentaŃiile de 
urbanism avizate tehnic ; 
-întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul 
Local Sector 1, în vederea aprobării documentaŃiilor de urbanism ; 
-susŃine în comisiile Consiliului Local sector 1, proiectele de 
hotărâre înaintate spre avizare acestora ; 
-emite la cerere puncte de vedere asupra încadrării în zone 
urbanistice a unor amplasamente ; 
-colaborează cu alte servicii din Primăria Sector 1 pe probleme 
legate de activitatea de avizare a documentaŃiilor de urbanism ; 
-participă la diverse comisii din cadrul  P.M.B., la solicitarea 
acestora, în vederea susŃinerii documentaŃiilor de urbanism avizate 
tehnic în cadrul serviciului ; 
-transmite Serviciului DocumentaŃii de Urbanism – DGUAT – PMB, 
documentaŃiile aprobate; 
-îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef . 

 -consultări cu proiectanŃii elaboratori de documentaŃii de urbanism 
în conformitate cu recomandarile U.E. 
 Art. 31 AtribuŃiile Biroului Branşamente sunt următoarele: 
-analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaŃiile 
pentru: 
-certificate de urbanism pentru lucrări de extinderi reŃele de utilităŃi 
pe artere de importanŃă secundară, branşamente şi racorduri, 
reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaŃii străzi. 
-autorizaŃii de construire pentru lucrări de extinderi reŃele de utilităŃi 
pe artere de importanŃă secundară, branşamente şi racorduri, 
reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaŃii străzi, aflate pe 
teritoriul sectorului 1. 
-întocmeşte certificate de urbanism şi autorizaŃii de construire 
pentru utilităŃi (electrica, apa-canal, gaze), conform competenŃelor 
legale. 
-autorizaŃiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul 
Şef, Şeful Biroului, şi întocmitor. 
-întocmeşte corespondenŃa: 
-întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 
retururi. 
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-eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică prin care se 
precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de 
construcŃie propuse de solicitanŃi pe raza sectorului 1. 
-program cu publicul: 
-verificare documentaŃii, 
-primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaŃii 
inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare. 
-întocmeşte situaŃiile statistice privind autorizaŃiile şi certificatele de 
urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, solicitate de DirecŃia 
de Statistică, M.L.P.T.L. si I.C.M.B. 
-colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării sesizărilor 
privind lucrări de construcŃii efectuate pe raza sectorului 1. 
-colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor 
ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 
privind lucrări de construire. 
-colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol în 
vederea obŃinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, 
necesar la întocmirea certificatelor de urbanism. 
-colaborare cu Serviciul Secretariat General, AudienŃe, în vederea 
întocmirii de răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi Arhitect Şef. 
-colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în vederea 
transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către proiectanŃi a 
tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor documentaŃii 
complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
-arhivează documentele eliberate, clasează corespondenŃa şi 
elibereaza duplicate ale documentaŃiei din arhiva serviciului. 
 Art. 32 AtribuŃiile Serviciului Publicitate şi Autorizări sunt 
următoarele: 
-analizează documentaŃiile pentru certificate de urbanism şi 
autorizaŃii de construire pentru corpuri şi panouri de afişaj, firme şi 
reclame, întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism şi 
autorizaŃii de construire. 
-analizează documentaŃiile pentru avize de amplasare pentru 
panouri publicitare mobile/pliante, bannere publicitare, ceasuri 
publice, panouri montate pe vehicule special echipate, întocmeşte 
şi eliberează avizele sus amintite. 
-program cu publicul 
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-eliberează corespondenŃa către solicitanŃi, prin care se precizează 
prevederile legale în care se pot încadra lucrările de construcŃii în 
domeniul publicităŃii. 
-analizează oportunitarea şi legalitatea propunerilor de 
amplasamant solicitate (activitate de teren şi birou). 
-colaborează cu alte servicii din Primăria Sector 1 pe probleme 
legate de activitatea de publicitate; îndeplineşte orice alte sarcini 
dispuse de Arhitectul Şef . 
-colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării sesizărilor 
privind lucrări de publicitate afişate pe raza sectorului 1. 
-stabileşte o strategie proprie în materie de publicitate ( tarife, 
densitate), face propuneri către Consiliul Local al Sectorului 1 în 
vederea promovării hotărârilor reglementând acest domeniu şi 
Ńinând cont de cerinŃele şi recomandările U.E. 
 Art. 33 AtribuŃiile Biroului Aviz Unic sunt următoarele: 
-promovează spre analiză Comisiei de Acorduri Unice fişele 
tehnice necesare emiterii Acordului Unic (avize şi acorduri privind 
utilităŃile urbane şi infrastructură) precum şi alte avize şi acorduri 
privind prevenirea şi stingerea incendiilor, protecŃia mediului, 
apărarea civilă, sănătatea populaŃiei. 
-întocmeşte corespondenŃa: 
-întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 
retururi. 
-eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică. 
-program cu publicul: 
-verificare documentaŃiilor şi a fişelor tehnice depuse în vederea 
înaintării spre analiză Comisiei de Acorduri Unice. 
-asigură secretariatul Comisiei de Acorduri Unice 
-primire completări,  
-colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în vederea 
transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către proiectanŃi a 
tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor documentaŃii 
complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
-arhivează documentele eliberate, clasează corespondenŃa şi 
eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva serviciului. 
--asigură libera informare a cetăŃenilor în conformitate cu 
standardele U.E. 
Directia InspecŃie 
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Art. 34  AtribuŃiile Directiei InspecŃie sunt următoarele: 
-efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul 
sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele 
fizice şi juridice, a normelor în domeniul construcŃiilor şi activităŃilor 
economice, ordine şi linişte publică; 
-constată şi sanctionează, conform legii, contravenŃiile în domeniul 
construcŃiilor şi activităŃilor economice, a ordinii şi liniştii publice; 
-la solicitarea Primăriei şi Prefecturii Municipiului Bucureşti, 
participă la acŃiuni dispuse pe linie comercială privind verificarea 
avizelor P.S.I. a tuturor agenŃilor economici care îşi desfăşoară 
activitatea în spaŃii amplasate în imobile în care există spaŃii de 
locuit şi verificarea legalităŃii activităŃilor comerciale desfăşurate în 
unităŃile şcolare din sector ; 
-susŃinerea celorlalte compartimente din primărie în desfăşurarea 
activităŃii de control specifice, prin formarea echipelor comune de 
control şi constatare ; 
-urmărirea modului de realizare a măsurilor dispuse în procesele 
verbale de constatare a contravenŃiilor încheiate de InspecŃia de 
Stat în ConstrucŃii a Municipiului Bucureşti ; 
-întocmeşte procese verbale şi urmăreşte respectarea măsurilor 
stabilite prin procesele verbale ; în acest scop, Ńine legătura cu 
D.I.T.L. sector 1 si prin intermediul Serviciului Contencios 
Administrativ Juridic, cu instanŃele de judecată şi organele de 
poliŃie ; 
-efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, AdministraŃiei 
Domeniului Public Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, 
urmare a sesizărilor şi reclamaŃiilor persoanelor fizice şi juridice, 
aplică măsurile impuse prin legislaŃia în domeniu şi transmite, în 
termen legal, răspunsurile către petenŃi ; 
-participă la acŃiuni concertate alături de organele de control ale 
administraŃiei centrale şi poliŃiei ; 
-controlează activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului InspecŃie 
Zonală şi Aplicarea LegislaŃiei pe Domeniul Public şi Privat din 
cadrul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 ; 
-informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra 
situaŃiei constatate cu ocazia controalelor ; prezintă rapoarte 
Consiliului Local al Sectorului 1 ; 
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-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 
Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului 
sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 
-se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienŃelor primite de 
către conducerea primăriei conform competenŃelor direcŃiei. 
-în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează 
documentele emise atât de aparatul propriu al primăriei cât şi de 
serviciile publice ale sectorului 1 ; 
-urmărirea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în 
construcŃii ; 
-în vederea asigurării obligaŃiei de a urmări respectarea disciplinei 
în domeniul autorizării lucrărilor de construcŃii şi având în vedere 
faptul că inspectorii din cadrul DirecŃiei InspecŃie cunosc realităŃile 
urbanistice existente în teritoriu, avizează toate proiectele de 
hotărâri de consiliu privind aprobarea planurilor urbanistice de 
detaliu privind realizarea de construcŃii pe raza sectorului 1 ; 
-membrii anume desemnaŃi de către primarul de sector analizează 
şi face propuneri pentru legalitatea licitaŃiilor efectuate de către 
direcŃiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1. 
-urmăreşte armonizarea activităŃii de inspecŃie şi informează 
cetăŃenii cu privire la drepturile cetăŃeneşti Ńinând seama de 
standardele europene. 
DirecŃia InspecŃie are în subordine: 
-Serviciul Disciplina în ConstrucŃii, Lucrări Edilitare şi Gospodărie 
Comunală  
-Serviciul Control Comercial şi Control PieŃe 
-Serviciul de InspecŃie Ecologică şi de Mediu 
-Biroul RecepŃii şi Regularizări Taxe 
-Serviciul InspecŃie Lucrări Edilitare, Gospodărie Comunală  şi 
AsociaŃii de Proprietari 
-Biroul InspecŃie Monumente Istorice 
 Art. 35 AtribuŃiile Serviciului Disciplina în ConstrucŃii, Lucrări 
Edilitare şi Gospodărie Comunală sunt următoarele: 
-efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul 
sectorului 1, pentru verificarea     respectării, de către persoanele 
fizice şi juridice, a normelor în domeniul construcŃiilor; 
-constată şi sancŃionează, conform legii, contravenŃiile în domeniul 
construcŃiilor ; 
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-întocmeşte procese verbale de constatare a contravenŃiei şi 
urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale ; 
în acest scop, Ńine legătura cu D.I.T.L. sector 1 şi prin intermediul 
Serviciului Contencios Administrativ Juridic, cu instanŃele de 
judecată şi organele de poliŃie ; 
-efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, AdministraŃiei 
Domeniului Public Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, 
urmare a sesizărilor şi reclamaŃiilor persoanelor fizice şi juridice, 
aplică măsurile impuse prin legislaŃia în domeniu şi transmite, în 
termen legal, răspunsurile către petenŃi ; 
-participă la acŃiuni concertate alături de organele de control ale 
administraŃiei centrale şi poliŃiei ; 
-coordonează şi controlează activitatea inspectorilor din cadrul 
Serviciului InspecŃie Zonală şi Aplicarea LegislaŃiei pe Domeniul 
Public şi Privat din cadrul AdminstraŃiei Domeniului Public Sector 
1 ; 
-informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra 
situaŃiei constatate cu ocazia controalelor ; prezintă rapoarte 
Consiliului Local al Sectorului 1 ; 
-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 
Local al Sectorului 1 şi - proiectele de dispoziŃii ale Primarului 
sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 
-se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienŃelor primite de 
către conducerea primăriei conform competenŃelor direcŃiei ; 
-în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează 
documentele emise atât de aparatul propriu al primăriei cât şi de 
serviciile publice ale sectorului 1 ; 
-urmărirea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în 
construcŃii 
-urmăreşte şi controlează executarea construcŃiilor autorizate şi 
încadrarea acestora în prevederile autorizaŃiei de construire; 
-întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului 
Local al Sectorului 1 şi proiecte de dispoziŃii ale Primarului 
Sectorului 1 în domeniul său de activitate; 
-constată şi ia măsurile legale în vigoare în cazul documentaŃiilor 
de P.U.D. si P.U.Z (pentru solicitant) depuse spre analiza 
Consiliului Local al Sectorului 1; 
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-îndrumă, supraveghează, planifică activitatea de gospodărie 
comunală şi probleme edilitare; 
-creează banca de date în domeniu; 
-întocmeşte, reactualizează şi Ńine evidenŃa planlurilor edilitar – 
gospodăreşti; 
-actionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul 
direcŃiei; 
-Ńine legătura permanentă cu instituŃiile de profil; 
-verifică în teren sesizările şi reclamaŃiile în domeniu; 
-propune, întocmeşte şi urmăreşte elaborarea documentaŃiilor de 
profil; 
-asigură transmiterea  din/şi în teritoriu, către celelalte sevicii din 
cadrul direcŃiei; 
-acŃionează pentru ridicarea vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public; 
-urmăreşte aplicarea legislaŃiei  în vigoare privind autorizarea 
executării lucrărilor de construire pentru branşamente. 
-prin DispoziŃie a Primarului Sectorului 1, personalul de execuŃie 
poate acŃiona pentru aplicarea legislaŃiei în vigoare privind 
activitatea comercială, a ordinii şi liniştii publice inclusiv în pieŃe, 
târguri şi oboare. 
-îndeplineşte atribuŃii privind organizarea de protecŃie civilă pe raza 
sectorului 1 şi evidenŃa militară pentru salariaŃii primăriei sectorului 
1  
-supraveghează respectarea legislaŃiei în vigoare şi sancŃionarea 
cazurilor de nerespectare a acesteia; 
-documentare şi specializare permanentă în domeniu; 
-schimb de experienŃă cu instituŃii similare sau de profil din Ńară 
sau din afară; 
-relaŃii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaŃii şi alte instituŃii; 
-îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice. 
 Art. 36 AtribuŃiile Biroului RecepŃii şi Regularizări Taxe sunt 
următoarele: 
-efectuează operaŃiunea de regularizare de taxă pentru  
autorizaŃiile de construire emise de Primarul Sectorului1 ; 
-desemnează inspectori anume abilităŃi pentru a participa şi 
executa demersurile conform legii la recepŃia finală la terminarea 
lucrărilor de construcŃii . 
 Art. 37 AtribuŃiile Serviciului Control Comercial şi Control 
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PieŃe sunt următoarele : 
-efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul 
sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele 
fizice şi juridice, a activităŃilor economice; 
-constată şi sanctionează, conform legii, contravenŃiile în domeniul  
activităŃilor economice; 
-întocmeşte procese verbale de constatare a contravenŃiei şi 
urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale ; 
în acest scop, Ńine legătura cu D.I.T.L. Sector 1 şi prin intermediul 
Serviciului Contencios Administrativ, Juridic, cu instanŃele de 
judecată şi organele de poliŃie ; 
-efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul 
Primăriei Sectorului 1, AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, 
AdministraŃia PieŃelor Sector 1, urmare a sesizărilor şi reclamaŃiilor 
persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaŃia 
în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către 
petenŃi ; 
-participă la acŃiuni concertate alături de organele de control ale 
administraŃiei centrale şi poliŃiei ; 
-informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra 
situaŃiei constatate cu ocazia controalelor ; 
-prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 ; 
-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 
Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului 
sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 
-se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienŃelor primite de 
către conducerea primăriei conform competenŃelor direcŃiei ; 
-în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează 
documentele emise atât de aparatul propriu al primăriei cât şi de 
serviciile publice ale sectorului 1. 
-efectuează controale în cadrul pieŃelor de pe teritoriul sectorului 1, 
verificând activitatea acestora din punct de vedere comercial,  al 
protecŃiei consumatorilor, etc; 
-activitatea serviciului se poate desfăşura atât în afara programului 
normal de lucru, cât şi pe timpul nopŃii 
-constată abaterile de la aplicarea corectă a legii în domeniul 
activităŃii din pieŃe şi aplică măsurile legale în vigoare ; 
-întocmeşte proiecte de hotărâri de consiliul în domeniul lui de 
activitate 



 185

 Art. 38 Atributiile Biroului InspecŃie Monumente Istorice 
sunt următoarele: 
-efectuează verificări pentru constatarea stării monumentelor 
istorice şi zonelor protejate din sectorul 1; 
-propune măsuri de reabilitare a monumentelor istorice şi zonelor 
protejate din sectorul 1 şi urmăreşte modul în care aceste măsuri 
sunt duse la îndeplinire; 
-informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra 
situaŃiei constatate cu ocazia verificărilor în teren ;  
-prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 asupra stării 
monumentelor istorice şi zonelor protejate; 
-în îndeplinirea atribuŃiilor colaborează cu Ministerul Culturii şi 
Cultelor;  
-colaborează cu toate  celelalte compartimente ale aparat de 
specialitate al Primarului Sectorului 1. 
 Art. 39 AtribuŃiile Serviciului de InspecŃie Ecologică şi de 
Mediu sunt următoarele : 
-acŃionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul 
direcŃiei; 
-Ńine legatură permanentă cu instituŃiile de profil; 
-verifică, soluŃionează sesizările şi reclamaŃiile în domeniu; 
-supraveghează respectarea legislaŃiei în vigoare şi sancŃionează 
cazurile de nerespectare a acesteia; 
-asigură transmiterea  din şi în teritoriu, către celelalte sevicii din 
cadrul direcŃiei; 
-monitorizează sursele de poluare; 
-îndeplineşte atribuŃii privind organizarea de protecŃie civilă pe raza 
sectorului 1 şi evidenŃa militară pentru salariaŃii aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1 
-documentare şi specializare permanentă în domeniu; 
-schimb de experienŃă cu instituŃii similare sau de profil din Ńara 
sau din afară; 
-îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice primăriei. 
 Art. 40 AtribuŃiile Serviciului de Control şi RelaŃii cu AsociaŃiile 
de Proprietari sunt următoarele: 
-analizează şi controlează organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor 
de proprietari în conformitate cu OrdonanŃa nr.85/30 august 2001 
şi cu Hotărârea Guvernului României nr.400/2 aprilie 2003, pentru 
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aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
funcŃionarea asociaŃilor de proprietari ; 
-controlează aplicarea şi respectarea Legii nr. 22/18 nov.1969 
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanŃii şi 
răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor ; 
-controlează aplicarea şi respectarea Ordinului Ministrului 
FinanŃelor Publice nr. 2329/28 dec.2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităŃii în partida simpla de către persoane juridice fără scop 
lucrativ; 
-în cazul depistării unor deficienŃe şi/sau prejudicii va raporta 
imediat şefului de serviciu ; 
-îndrumarea şi sprijinirea asociaŃiilor de locatari prin consilierea 
proprietarilor apartamentelor de bloc şi spaŃiilor cu altă destinaŃie 
decât cea de locuinŃă în scopul transformării în asociaŃii de 
proprietari, în condiŃiile legii; 
-îndrumarea şi sprijinirea asociaŃiei de proprietari pentru 
îndeplinirea de către acestea a obligaŃiilor ce le revin pentru 
întreŃinerea şi repararea construcŃiilor şi instalaŃiilor din 
condominiu; 
-întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru 
asociaŃia de proprietari prin care să contribuie la buna funcŃionare 
a acestora; 
-organizarea în colaborare cu organizaŃii neguvernamentale, a 
seminariilor de instruire pentru preşedinŃii şi administratorii de 
condominii; 
-organizarea şi asigurarea  exercitării controlului financiar-contabil 
şi gestionar asupra activităŃii asociaŃiilor de proprietari, în condiŃiile 
legii; 
-avizarea adeverinŃelor emise de asociaŃia de proprietari în cazul 
înstrăinării de apartamente; 
-îndrumarea şi sprijinirea asociaŃiilor de proprietari pentru 
respectarea de către acestea a prevederilor O.G. nr. 84/2001; 
-participarea la şedinŃele asociaŃiilor de proprietari în baza 
solicitării acestora. 
-organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar-contabil 
şi gestionar asupra activităŃii asociaŃiilor de proprietari, în condiŃiile 
legii; 
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-avizarea adeverinŃelor emise de asociaŃia de proprietari în cazul 
înstrăinării de apartamente; 
-îndrumarea şi sprijinirea asociaŃiilor de proprietari pentru 
respectarea de către acestea a prevederilor O.G. nr. 84/2001; 
-participarea la şedinŃele asociaŃiilor de proprietari în baza 
solicitării acestora. 
 Art. 41 AtribuŃiile DirecŃiei Management Economic sunt 
următoarele: 
-organizează, coordonează şi asigură elaborarea proiectului de 
buget pentru Primăria Sector 1, pentru entităŃile organizatorice din 
cadrul Consiliului Local Sector 1; 
-întocmeşte documentaŃia necesară pentru deschiderea de credite 
bugetare, urmărind încadrarea în totalul creditelor aprobate prin 
buget; 
-analizează periodic, conform legii, execuŃia bugetului pe titluri de 
cheltuieli; 
-fundamentează, propune ordonatorului principal de credite 
documentaŃia privind virările de credite între articole bugetare; 
-organizează verificarea periodică în conformitate cu prevederile 
legale, situaŃiile financiare şi urmăreşte respectarea legislaŃiei în 
vigoare; 
-organizează şi exercită controlul financiar preventiv propriu în 
conformitate cu prevederile legale; 
-asigură întocmirea documentaŃiei referitoare la efectuarea plăŃilor 
către furnizori în baza contractelor economice încheiate sau a 
comenzilor emise, precum şi virarea în termenele legale a 
obligaŃiilor către bugetul de stat; 
-asigură întocmirea documentaŃiei pentru procurarea valutei 
necesare deplasărilor în străinatate şi întocmirea decontului de 
cheltuieli în acest sens; 
-organizează înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor 
operaŃiunilor financiare care implică modificări patrimoniale şi 
întocmirea balanŃei de verificare sintetică şi analitică; 
-organizează gestionarea fondurilor primite de la diverse 
organisme internaŃionale; 
-organizează şi urmăreşte, împreună cu conducătorii celorlalte 
compartimente de resort derularea activităŃii de inventariere anuală 
a patrimoniului; 
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-asigură aducerea la îndeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul 
Sectorului 1; 
-schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 
resort din cadrul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi cu 
administraŃia Financiară sector 1. 
Directia Management Economic are în subordine : 
 - Biroul Patrimoniu 
 - Biroul Calitatea Serviciilor 
- Director Executiv Adjunct 
- Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară 
- Serviciul Contabilitate 
- Serviciul Financiar 
- Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-economică 
 Art. 42 AtribuŃiile Serviciului Buget, ExecuŃie Bugetară sunt 
următoarele : 
-întocmirea şi centralizarea proiectelor de buget pentru 
D.A.I.P.,A.F.I.U.S.P., D.G.A.S.P.C., 
-D.I.T.L., A.D.P., 1, Cantina Centrală de Ajutor Social, Primăriai 
Sectorului 1, Centrului Militar, ProtecŃie Civilă, EvidenŃa populaŃiei, 
-verificarea şi analiza lunară a balanŃei de verificare atât cea 
sintetică, cât şi soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori; 
-întocmirea situaŃiei centralizate (inclusiv unităŃi subordonate), 
privind necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de 
buget anual cât şi a rectificărilor acestuia, în baza solicitărilor 
înaintate de instituŃiile şi serviciile publice subordonate; 
-propune deschiderea şi retragerea de credite lunară si întocmeşte 
documentaŃia necesară ; 
-întocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de 
Legea 500/2002 privind finanŃele publice ; 
-urmărirea plăŃilor pentru Primărie, ProtecŃie Civilă, Centrul Militar, 
EvidenŃa PopulaŃiei pentru a nu fi depăŃite prevederile bugetare 
alocate, 
-verificarea şi introducerea tuturor operaŃiunilor contabile lunare în 
fişele de cont pentru execuŃia bugetară pentru Primăria sectorului 
1, Centrul Militar, Apărarea Civilă, Fondurilor cu DestinaŃie 
Specială, EvidenŃa PopulaŃiei; 
-verificarea închiderii plăŃilor cu cheltuielile acolo unde este cazul; 
-verificarea lunară a balanŃei, a conturilor de plăŃi şi cheltuieli 
materiale, personale, capitale (6xx, 770) ale Primăriei Sectorului 1, 
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Centrul Militar, Apărarea Civilă, Fondurilor cu DestinaŃie Specială, 
EvidenŃa PopulaŃiei; 
-întocmirea execuŃiei bugetare centralizate şi raportarea lunară, 
trimestrială şi anuală a Consiliului Local al sectorului 1; 
-centralizarea bilanŃurilor pentru Consiliul Local al sectorului 1 şi 
raportarea trimestrială şi anuală la AdministraŃia Financiară sector 
1 şi la DirecŃia de trezorerie şi Contabilitate Publică; 
-Ńine evidenŃa angajamentelor bugetare şi legale şi face raportările 
necesare ; 
 Art. 43 AtribuŃiile Serviciului Contabilitate sunt următoarele : 
-întocmirea si înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa 
lei si în devize, diverse, de salarii) ; 
-introducerea notelor contabile, întocmirea balantei de verificare ; 
-furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunara, trimestriala 
si anuala a executiei bugetare , cât si a altor raportari statistice; 
-înregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar în 
registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri 
de folosinŃă şi pe persoane; 
-repartizarea cheltuielilor de întreŃinerte pe chiriaşi, urmărirea 
încasării cotelor de întreŃinere şi a chiriilor, precum şi virarea la 
bugetul de stat a sumelor încasate în termen legal; 
-întocmirea O.P.H.T. şi cecurilor pentru numerar; 
-înregistrare operaŃiuni contabile în fiŃe de cont; 
-operarea în calculator a tuturor înregistrărilor contabile efectuate; 
-urmărirea şi verificarea viramentelor bancare (lei şi devize); 
-urmărirea şi verificarea registrului de casă ( lei şi devize); 
-urmărirea lichidării avansurilor spre decontare , debitori din cote 
de întreŃinere, chirii, convorbiri telefonice, etc., creat penalităŃi de 
întârziere pentru timpul depaŃit conform legislaŃiei în vigoare şi 
virarea acestora la buget; 
-înregistrarea valorică şi cantitativă în contabilitate a materialelor şi 
obiectelor de inventar achiziŃionate pentru Primăria Sectorului 1, 
ProtecŃie Civilă, Centrul Militar şi EvidenŃa PopulaŃiei; 
-întocmirea transferurilor şi consumului lunar a materialelor, 
obiectelor de inventar, bonurilor valorice de asa, benzina şi 
motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz; 
-verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanŃa de 
verificare; 
-verificarea conturilor şi închiderea acestora la finele anului; 
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-întocmirea şi Ńinerea evidenŃei contractelor spaŃiilor comerciale 
vândute în baza legii 550/2002, urmărirea încasării contractelor cu 
plata în rate, aplicarea dobânzii şi penalităŃilor aferente 
-întocmirea şi eliberarea facturilor aferente acestora; 
 Art. 44 AtribuŃiile Serviciului Financiar sunt următoarele : 
-predarea de către Serviciul Resurse Umane la termenele stabilite 
pentru întocmirea statelor de plată a următoarelor documente: 
-organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 
-foaia colectivă de prezenŃă verificată şi semnată pentru fiecare 
serviciu şi birou; 
-prezenŃa pentru orele suplimentare; 
-certificatele medicale ; 
-înştiinŃările pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în 
avans; 
-înştiinŃările privind modificarea sporurilor de vechime ale 
salariaŃilor; 
-întocmirea statelor de plată lunare pentru salariaŃii aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1, EvidenŃa PopulaŃiei, 
Consilierilor Consiliului Local ai sectorului 1, pentru lichidarea 
drepturilor salariale; 
-calcularea certificatelor medicale şi efectuarea plăŃii acestora 
lunar; 
-calcularea concediilor de odihnă acordate în avans şi efectuarea 
plăŃii acestora; 
-întocmirea lunară a centralizatorului de salarii, întocmirea OPHT- 
urilor aferente drepturilor salariale; 
-efectuează reŃinerile din salarii; 
-întocmeşte şi transmite lunar către B.C.R. pe discheta situaŃia 
privind efectuarea plăŃii salariilor; 
-asigură permanent legătura cu B.C.R în vederea obŃinerii 
cardurilor pentru noii angajaŃi , precum şi a documentaŃiei pentru 
aprobarea descoperitului de cont pentru salariaŃii proprii; 
-urmărirea şi verificarea garanŃiilor gestionare materiale, 
întocmirea actelor adiŃionale pentru majorarea cuantumurilor 
garanŃiilor gestionare materiale de câte ori este necesar; 
-menŃine permanent legătura cu unitatea CEC – în vederea ridicării 
extraselor de cont pentru garanŃiile gestionare materiale; 
-eliberarea de adeverinŃe solicitate de către salariaŃii unităŃii 
noastre pentru diferite necesităŃi ( medic de familie, policlinică, 
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spital, împrumuturi , achiziŃionări de bunuri, compensare caldura, 
acordarea de deduceri suplimentare); 
-urmărirea şi verificarea indemnizaŃiilor electorale neridicate atât 
pentru alegerile locale cât şi pentru alegerile generale, primirea 
cererilor de ridicare a acestora, verificarea şi acordarea sumelor 
cuvenite; 
-întocmirea şi transmiterea lunară şi anuală a situaŃiei statistice 
privind drepturile de personal ale Primăriei Sectorului 1 cât şi 
centralizarea situaŃiei statistice pe Consiliul Local incluzând 
subunităŃile noastre (A.D.P., AdministraŃia PieŃelor, D.I.T.L., 
D.G.A.S.P.C., PS1, EvidenŃa PopulaŃiei); 
-întocmirea şi transmiterea semestrială la AdministraŃia Financiară 
a Sectorului 1 a declaraŃiilor privind structura şi cheltuielile de 
personal din unitatea noastră; 
-întocmirea şi transmiterea lunară la Casa de Pensii a Sectorului 1, 
la Casele de Sănătate (a O.P.S.N.A.J., a Transporturilor, a 
Municipiului Bucureşti) la A.M.O.F. a declaraŃiilor privind 
contribuŃiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, 
asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj; 
-întocmirea şi transmiterea lunară la AdministraŃia Financiară a 
Sectorului 1 a situaŃiei privind impozitul aferent drepturilor salariale 
plătite; 
-înregistrarea lunară în fisele fiscale ale salariaŃilor aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1, ale consilierilor Consiliului 
local al sectorului 1; 
-completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea 
datelor noilor angajaŃi privind efectuarea deducerilor personale 
suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor 
salariale lunare; 
-ridicarea şi depunerea de numerar de la Trezoreria Sector 1; 
-ridicarea şi depunerea documentelor pentru decontare bancară; 
-efectuarea tuturor plăŃilor şi încasarea sumelor ce se derulează 
prin casieria Primăriei Sectorului 1; 
-întocmirea şi predarea zilnică a registrului de casă ; 
-exercitarea contolului financiar preventiv asupra documentelor în 
care sunt consemnate operaŃiunile patrimoniale ale Primăriei 
Sectorului 1, Apărare Civilă, Centrul Militar şi EvidenŃa PopulaŃiei ; 
-întocmeşte situaŃia privind monitorizarea cheltuielilor de personal 
pentru Primăria Sector 1 şi EvidenŃa PopulaŃiei; 
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-centralizează la nivelul Consiliului Local situaŃia privind 
monitorizarea cheltuielilor de personal; 
 Art. 45 AtribuŃiile Biroului Patrimoniu sunt următoarele: 
-Ńine evidenŃa şi răspunde de intrări/ieşiri de elemente patrimoniale 
în/ din patrimoniul Primăriei Sectorului 1; 
-propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului 
Primăriei sectorului 1, conform normelor în vigoare; 
-analizează starea de uzură a mijloacelor fixe şi a obiectelor de 
inventar şi face propuneri privind casarea acestora; 
-asigură evidenŃa mişcărilor patrimoniului aparŃinând Primăriei 
Sectorului 1; 
-întocmeşte rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din 
patrimoniului aparŃinând Primăriei Sectorului 1; 
-colaborează permanent cu compartimentele omologe din cadrul 
instituŃiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului 
Local al Sectorului 1. 
-colaborează la întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public şi privat al Primăriei Sectorului 1; 
-constituie şi exploatează baza de date referitoare la situaŃia 
juridică a imobilelor (terenuri şi clădiri)  ce alcătuiesc domeniul 
public şi privat al Primăriei Sectorului 1 
-colaborează şi efectuează schimb de informaŃii în vederea 
actualizării datelor, cu alte instituŃii administrative centrale/locale şi 
colectează date privind evoluŃia proprietăŃii astfel încât în orice 
moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului; 
-colectează acte normative care constituie cadrul juridic al 
modificărilor de proprietate; 
 Art. 46 AtribuŃiile Biroului Calitatea Serviciilor sunt  
următoarele : 
-Eliberează Manualul CalităŃii (MC) , Procedurile Generale (PG) cu 
formularele anexa (FPG) 
-Modifică Manualul Calitate , Procedurile Generale cu formularele 
anexa la maxim 2 ani, conform Standarului ISO 9001 : 2000 , când 
se schimbă organigrama sau la cererea organismelor de 
certificare. 
-Urmăreşte implementarea cerinŃelor sistemului de management al 
(SMC) în compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1. 
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-łine gestiune unică (sistem informatic şi suport hârtie- în original) 
a documentelor sistemului de management al calităŃii şi asigură 
difuzarea controlată a MC, PG, FPG în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1. 
-Colaborează cu responsabilii managementului calităŃii (RMC) ai 
compartimentelor la întocmirea documentaŃiei, înregistrărilor şi 
raportărilor referitoare la analiza funcŃionării sistemului de 
managementului al calităŃii şi proceselor SMC din Primăria 
Sectorului 1 (Proceduri specifice, NeconformităŃi/ Propuneri/ 
ReclamaŃii, AcŃiuni corective, AcŃiuni preventive, Rapoarte lunare, 
Rapoarte semestriale, Rapoarte de audit). 
-Gestionează înregistrările şi raportările referitoare la analiza 
funcŃionării sistemului de management al calităŃii şi proceselor 
SMC din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 
(NeconformităŃi/Propuneri/ReclamaŃii,AcŃiuni corective, AcŃiuni 
preventive, Rapoarte lunare, Rapoarte semestriale, Rapoarte 
audit, PV de instruire) în colaborare cu RMC ai direcŃiilor (sistem 
informatic şi sistem hârtie). 
-Codifică şi apoi introduce în sistem informatic (după ce a fost 
aprobată), documentaŃia emisă la nivel de direcŃii (PS, FPS- în 
original) , versiunea în vigoare şi retrage din sistem informatic 
versiunea anulată. PS, FPS în original pe suport hârtie se află la 
elaborator  
-(compartimente PS1). 
-Codifică şi apoi introduce în sistem informatic documentele (MC, 
PG, FPG în original) emise în cadrul Serviciului Managementul 
CalităŃii Serviciilor, versiunea în vigoare şi pe suport hârtie, în 
original. 
-Retrage controlat din uz documentele de calitate (MC, PG, FPG- 
în sistem informatic şi pe suport hârtie) aflate la o versiune 
depăşită şi difuzează noile versiuni controlat. 
-Multiplică Manualul CalităŃii şi procedurile generale cu formularele 
anexă şi le predă controlat conducatorilor compartimentelor 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, organelor de 
certificare, clienŃi (când se solicită). 
-Arhivează MC, PG, (originale- în sistem informatic şi pe suport 
hârtie) şi PS (originale – în sistem informatic şi copie controlată pe 
suport hârtie). 
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-Planifică instruirile interne în domeniul managementului calităŃii în 
Program anual de instruire, instruiesc personalul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1privind cunoaşterea şi 
aplicarea cerinŃelor sistemului de management al calităŃii. Instruirile 
interne în domeniul calităŃii sunt documentate în PV de instruire, 
care se păstrează în cadrul compartimentului şi se desfăşoară 
conform Program anual de instruire în domeniul calităŃii. 
-Evaluează eficacitatea procesului de instruire (intern/extern) în 
domeniul calităŃii prin testarea personalului  
-(pentru RMC şi auditori interni calitate). 
-Rezultatele testărilor vor fi documentate în Raport de evaluare a 
eficacităŃii instruirii şi constituie baza de date pentru evaluarea 
anuală. 
-Participă alături de “firmele angajate”pentru elaborarea, 
implementarea şi obŃinerea certificării Sistemului integrat de 
management al calităŃii . 
-Răspunde de menŃinerea certificării Sistemului de Management al 
CalităŃii la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 
1. 
-Înregistrează neconformităŃi, iniŃiază acŃiuni preventive/ 
corective;prelucrarea datelor obŃinute în urma analizei acŃiunilor 
preventive/ corective permite luarea deciziilor eficiente pentru 
îmbunătăŃirea Sistemului de Management al CalităŃii. 
-Urmăreşte stadiul realizării obiectivelor propuse în Planificarea 
calităŃii proprie direcŃiei. 
-Verifică şi analizează lunar stadiul înregistrărilor în sistem 
informatic referitor la  NeconformităŃi/Propuneri/ReclamaŃii şi 
comunică direcŃiilor/ compartimentelor independente stadiul 
înregistrărilor. 
-Actualizează Lista de evidenŃă pentru documentele legale şi de 
reglementare proprie direcŃiei. 
-Colectează toate datele provenite din aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 1legate de problemele de calitate, pentru ca 
aceasta să poată fi analizate global. 
-Urmăreşte modul de actualizare a documentelor precum şi 
impactul modificării asupra altor proceduri sau instrucŃiuni( după 
caz). 
 Art.47 AtribuŃiile Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-
economică sunt următoarele: 
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-organizează, coordonează şi asigură elaborarea de strategii de 
dezvoltare pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 
1, pentru entităŃile organizatorice din cadrul Consiliului Local 
Sector 1 care vor constitui fundamentarea proiectelor de buget; 
-întocmeşte documentaŃia necesară pentru deschiderea de credite 
bugetare, urmărind încadrarea în totalul creditelor aprobate prin 
buget; 
-analizează periodic, conform legii, execuŃia bugetului pe titluri de 
cheltuieli; 
-asigură aducerea la îndeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul 
Sectorului 1; 
-schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 
resort din cadrul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi cu 
administraŃia Financiară sector 1. 
-prezintă Consiliului Local anual sau de câte ori este necesar, 
informări privind starea economică şi socială a sectorului în 
concordanŃă cu atribuŃiile ce revin autorităŃilor administraŃiei 
publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la 
îndeplinire a hotărârilor consiliului local 
-întocmirea proiectelor de buget pentru Primăria Sectorului 1, 
Centrului Militar, D.D.F.S.S, ProtecŃie Civilă, EvidenŃa PopulaŃiei, 
fonduri cu destinaŃie specială, salubritate, împrumuturi interne 
-propune deschiderea şi retragerea de credite lunare şi întocmeşte 
documentaŃia necesară pentru Primăria Sectorului 1, Centrului 
Militar, D.D.F.S.S, ProtecŃie Civilă, EvidenŃa PopulaŃiei, fonduri cu 
destinaŃie specială, salubritate, împrumuturi interne; 
-primeşte, verifică şi centralizează raportările operative cu privire la 
execuŃia cheltuielilor bugetului Consiliului Local al Sectorului 1; 
-primeşte, verifică, centralizează şi raportează situaŃiile privind 
monitorizarea cheltuielilor de personal conform O.U.G nr.48/2005. 
AtribuŃiile DirecŃiei Comunicare şi Integrare Europeană sunt 
următoarele: 
 Art. 48 AtribuŃiile Serviciului Imagine, Cultură, Presă sunt 
următoarele : 
- monitorizează aplicarea reformei administrative şi a 
performanŃei operaŃionale în cadrul Primăriei sectorului 1; 
- monitorizează imaginea Primăriei sectorului1; 
- asigură relaŃiile cu mass media; 
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- întocmeşte comunicatele de presă pe baza datelor şi 
informaŃiilor primite de la compartimentele de colaborare 
- creează cadrul organizatoric pentru conferinŃe de presă, 
interviuri susŃinute de către primarul sectorului 1, Consiliul Local şi 
direcŃiile subordonate; 
- Pune la dispoziŃia cetăŃenilor informaŃii cu privire la viaŃa publică, 
agenda manifestărilor culturale, sportive, etc.; 
- Contribuie la formarea şi asigurarea unei bune imagini a 
instituŃiilor, prin serviciile oferite, prin colaborările realizate cu 
partenerii în domeniul schimbului de informaŃii; 
- Informează conducerea aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 1 despre conŃinutul articolelor şi al informaŃiilor din 
mass-media referitoare la activitatea administraŃiei publice; 
- Participă la realizarea acŃiunilor, programelor şi proiectelor ce 
privesc comunităŃile şi care nu contravin competenŃelor şi 
mijloacelor de intervenŃie ale aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1; 
- Monitorizează derularea altor programe finanŃate de organizaŃii 
guvernamentale şi neguvernamentale; 
- Pregăteşte şi redactează documentaŃia, în vederea cooperării 
sau asocierii cu alte autorităŃi ale administraŃiei publice locale, 
precum şi aderarea la asociaŃii naŃionale a autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, în vederea promovării unor interese 
comune; 
- Participă la seminarii, simpozioane şi alte întâlniri organizate şi 
Ńară şi străinătate, privind perfecŃionarea metodelor de organizare 
şi funcŃionare a autorităŃilor administraŃiei publice locale; 
- Popularizează prin mass-media principalele acŃiuni organizate 
de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1; 
- Asigură planificarea şi desfăşurarea acŃiunilor şi manifestărilor 
organizate de Primar şi Consiliul Local: 
- Colaborează cu toate celelalte compartimente ale aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1; 
- Contribuie la dezvoltarea parteneriatului public – privat; 
- Promovează parteneriatul social, asigurând o bună şi 
permanentă colaborare cu reprezentanŃii societăŃii civile; 
- IniŃiază colaborări cu instituŃii şi organizaŃii naŃionale şi 
internaŃionale şi înfrăŃiri cu autorităŃi ale administraŃiei publice 
locale; 
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- IniŃiază şi organizează dezbateri, seminarii, mese rotunde şi 
ateliere de studiu pe teme de interes pentru cetăŃenii sectorului 1; 
- Asigură un spaŃiu de întâlnire şi dialog personalităŃilor vieŃii 
sociale şi politice; 
- Promovează relaŃii de colaborare cu instituŃii şi organizaŃii 
naŃionale şi internaŃionale, precum şi înfrăŃirea cu alte autorităŃi ale 
administraŃiei publice locale naŃionale sau internaŃionale în 
colaborare cu Serviciul Integrare Europeană; 
- Colaborează cu ONG-urile naŃionale şi internaŃionale pe 
probleme specifice administraŃiei publice locale; 
- IniŃiază activităŃi şi evenimente artistice, culturale, ştiinŃifice şi de 
agrement cât şi unele care decurg din derularea unor relaŃii de 
colaborare locală, naŃională sau internaŃională; 
- Întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului 
Local al sectorului 1 şi proiecte de dispoziŃii ale Primarului 
Sectorului 1 în domeniul său de activitate; 
- Monitorizează activitatea instituŃiilor locale de cultură, artă şi a 
ONG-urilor din sectorul 1, asigurând totodată colaborarea cu 
acestea; 
- Asigură consultarea cetăŃenilor şi ONG-urilor, direct sau în 
consilii consultative. Asigură secretariatul Consiliului Consultativ 
CetăŃenesc; 
- Organizează campanii de educaŃie civică prin activităŃi specifice 
şi consultarea cetăŃenilor; 
- Gestionează crizele şi conflictele de comunicare care pot afecta 
încrederea cetăŃenilor în activitatea desfăşurată de aparatul de 
specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Consiliul Local al 
Sectorului 1 ; 
- Informează cetăŃenii cu privire la reglementările U.E. 
 Art.49 AtribuŃiile Serviciului Integrare Europeană sunt 
următoarele : 
− asigură documentarea şi monitorizarea oportunităŃilor privind 
programele de finanŃare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor de 
Preaderare (Phare, ISPA) ale Fondurilor Structurale destinate 
administraŃiei publice locale precum şi furnizarea acestor informaŃii 
compartimentelor de specialitate şi instituŃiilor din subordinea 
Consiliului Local al Sectorului 1 eligibile pentru aceste programe şi 
proiecte; 
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− asigură legătura cu DelegaŃia Comisiei Europene la Bucureşti, 
cu administratorii Fondurilor de Preaderare şi ale Fondurilor 
Structurale în domeniul politicilor şi programelor de dezvoltare 
locală; 
− colaborează cu entităŃile şi autorităŃile care au atribuŃii în 
domeniul integrării europene (Ministerul Integrării Europene, 
direcŃiile de specialitate ale AgenŃiilor de Dezvoltare Regională, 
instituŃii de învăŃământ şi ONG-uri) în problematica administraŃiei 
publice locale; 
− întocmeşte şi promovează proiecte de programe în vederea 
realizării integrării europene la nivel local; 
− iniŃiază programe şi proiecte în parteneriat cu instituŃii de 
învăŃământ şi cu ONG-uri, pentru educarea persoanelor şi 
societăŃii civile cu privire la cunoaşterea şi aplicarea normelor 
Uniunii Europene. 
− redactează proiectele în vederea obŃinerii de finanŃări din fonduri 
europene sau internaŃionale 
− asigură documentarea, analiza şi întocmirea bazei de date 
privind actele normative ale Uniunii Europene în domeniile de 
interes municipal; 
− analizează şi sintetizează datele privind organizarea şi 
funcŃionarea administraŃiei publice locale din statele Uniunii 
Europene; 
− desfăşoară acŃiuni care au drept scop promovarea normelor 
comunitare încurajând iniŃiativele locale în ceea ce priveşte 
integrarea europeană; 
− întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de 
dispoziŃii ale Primarului specifice domeniului de activitate; 
− asigură traducerea materialelor şi documentaŃiilor în domeniul 
integrării europene de interes local; 
− asigură documentarea, analiza şi monitorizarea reglementărilor 
Uniunii Europene care trebuie implementate şi aplicate de către 
autoritatea publică locală, atât în documentele de lucru elaborate 
de acestea, cât şi în activitatea curentă în domeniul utilităŃilor 
publice şi infrastructurii locale; 
− elaborează norme de aplicare pentru acele documente ale 
Uniunii Europene (directive sau recomandări) care lasă la 
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latitudinea autorităŃilor publice locale elaborarea setului de măsuri 
pentru aplicarea acestora; 
− elaborează studii şi proiecte privind aplicarea acelor reglementari 
ale Uniunii Europene pentru care nu au fost întreprinse măsuri de 
implementare până în prezent şi care implică un set de măsuri 
complexe pentru îndeplinirea lor, inclusiv lărgirea cadrului 
instituŃional, organizatoric şi financiar în acest sens; 
− promovează asocierea şi cooperarea la/ cu alte organizaŃii, 
uniuni, federaŃii eligibile pentru Consiliul Local şi aparatul de 
specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Ńine evidenŃa acestora; 
− realizează materiale şi documentaŃii de promovare a proiectelor 
de cooperare şi asociere în domenii de interes local;  
− asigură şi realizează materiale de prezentare în vederea 
promovării imaginii aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 1şi a Consiliului Local al Sectorului 1. 
 Art.50 AtribuŃiile Serviciului RelaŃii InternaŃionale sunt 
următoarele 
- întocmeşte documentaŃia necesară în vederea încheierii de 
acorduri de cooperare şi/sau colaborare între Consiliul Local al 
Sectorului 1 - Bucureşti şi alte administraŃii publice locale din lume; 
− întocmeşte protocoale de acorduri de cooperare şi/sau 
colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 - Bucureşti şi alte 
administraŃii publice locale din lume; 
− întocmeşte documentaŃia necesară înfrăŃirii între Consiliul Local 
al Sectorului 1 - Bucureşti şi alte administraŃii publice locale din 
lume; 
− întocmeşte protocoalele de infrăŃire între Consiliul Local al 
Sectorului 1 - Bucureşti şi alte administraŃii publice locale din lume; 
− realizează materiale şi documentaŃii de promovare a proiectelor 
de cooperare şi asociere în domenii de interes local; 
− asigură şi realizează materiale de prezentare în vederea 
promovării imaginii aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 1 şi a Consiliului Local al Sectorului 1 pe plan extern; 
− întocmeşte materiale de sinteză în limbi străine pe baza datelor 
furnizate de compartimentele de specialitate; 
− asigură logistica necesară delegaŃiilor străine ce vizitează sau 
colaborează cu autorităŃile administraŃiei publice locale; 
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− asigură traducerile curente, traducerile materialelor şi 
documentelor primite de la compartimentele de specialitate şi a 
celor primite sau cerute de organismele internaŃionale  
− pentru acordurile de asistenŃă tehnică şi de cooperare; 
− asigură corespondenŃa externă a aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1 aferentă domeniului de activitate; 
− asigură activităŃile legate de documentarea şi pregătirea 
organizării vizitelor externe pentru autorităŃile administraŃiei publice 
locale, având responsabilitatea asupra oportunităŃii deplasărilor 
externe (inclusiv asupra problemelor de natură financiar-contabilă); 
− primeşte şi centralizează rapoartele de activitate ale delegaŃiilor 
externe la întoarcerea în Ńară; 
− desfăşoară operaŃiuni necesare atragerii investitorilor străini în 
vederea realizării obiectivelor prioritare în diverse domenii de 
interes local; 
− întocmeşte informări directe sau prin corespondenŃă cu 
partenerii externi; 
− colaborează cu compartimentele de specialitate la selectarea 
ofertelor, clasificarea acestora şi a firmelor în funcŃie de domeniul 
de activitate şi întocmeşte proiecte de contracte externe în domenii 
de interes local; 
− participă împreună cu compartimentele de specialitate la 
negocierea cu reprezentanŃii companiilor şi organismelor 
internaŃionale a ofertelor şi ai termenilor de colaborare; 
− colaborează cu celelalte compartimente de specialitate la 
organizarea licitaŃiilor internaŃionale; 
− asigură corespondenŃa externă curentă şi traduce materiale şi 
documentaŃii ale compartimentelor de specialitate; 
− întocmeşte fişe de contact în urma fiecărei întâlniri cu partenerii 
externi; 
− verifică bonitatea şi credibilitatea unor firme străine, respectiv cu 
capital mixt sau a reprezentantelor acestora prin intermediul 
ambasadelor române din străinătate, prin bănci şi camere de 
comerŃ, AgenŃia Română de Dezvoltare, precum şi cu sprijinul altor 
instituŃii şi persoane fizice, oameni de afaceri, care pot furniza 
informaŃii utile în acest sens;  
− primeşte ofertele privind stagiile de formare, cursurile de 
specializare, cooperările internaŃionale şi face propuneri 
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compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 
1, în vederea imbunatăŃirii performanŃelor instituŃiei. 
 Art. 51 AtribuŃiile Serviciului de Sinteză şi Preluare Sesizări 
CetăŃeni sunt următoarele: 
− serviciul reprezintă compartimentul specializat, cu funcŃionare 
24 de ore din 24, prin care cetăŃenii ce locuiesc în Sectorul 1 se 
adresează autorităŃilor publice locale, în vederea soluŃionării de 
probleme sociale, administrative, locative, materiale, financiare şi 
de altă natură ; 
−  personalul din cadrul serviciului, reprezintă primăria în relaŃiile 
cu cetăŃenii care adresează, telefonic, petiŃii în nume propriu. 
−  compartimentul este abilitat să transmită, nemijlocit, petiŃiile 
cetăŃenilor către serviciile de profil din aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 1 şi societăŃile prestatoare de servicii publice 
din Sectorul 1, în vederea soluŃionării în termenul legal a acestora.  
−  monitorizează permanent programele principalelor posturi de 
televiziune naŃională şi private, urmărind problemele şi nevoile 
comunităŃii, modul concret în care se reflectă activitatea autorităŃii 
administraŃiei publice în conştiinŃa civică, eficienŃa actului 
decizional administrativ la nivelul Capitalei şi cu deosebire la cel al 
Sectorului 1 ;  
− şeful serviciului informează nemijlocit primarul şi viceprimarul 
Sectorului 1 şi şeful direcŃiei, în situaŃii de urgenŃă ce reclamă o 
maximă reacŃie a autorităŃilor publice locale, într-un timp foarte 
scurt ;  
−  întocmeşte documente necesare actului de conducere din 
primărie : informări zilnice privind sesizările făcute telefonic de 
cetăŃeni şi problemele specifice administraŃiei publice preluate din 
programele TV, analize şi sinteze periodice ; 
− personalul serviciului conlucrează nemijlocit cu angajaŃii 
celorlalte serviciii din primărie, punându-le la   dispoziŃie în timp 
util, informaŃiile furnizate de cetăŃeni, în vederea rezolvării 
problemelor ridicate de aceştia; 
 Art. 52 AtribuŃiile Serviciului Registratură, RelaŃii cu 
Publicul sunt următoarele : 
-  asigură accesul la informaŃiile de interes public din oficiu sau la 
cerere; 
- are obligaŃia să comunice din oficiu următoarele informaŃii de 
interes public:  
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a) actele normative care reglementează organizarea şi 
funcŃionarea autorităŃii sau instituŃiei publice; 
b) structura organizatorică, atribuŃiile departamentelor, 
programul de funcŃionare, programul de audienŃe şi autorităŃii sau 
instituŃiei publice; 
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea 
autorităŃii sau a instituŃiei publice şi ale funcŃionarului responsabil 
cu difuzarea informaŃiilor publice; 
d) coordonatele de contact ale autorităŃii sau instituŃiei 
publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 
adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; 
e) sursele financiare, bugetul şi bilanŃul contabil; 
f) programe şi strategii proprii; 
g) lista cuprinzând documentele de interes public; 
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 
gestionate, potrivit legii; 
i) modalităŃile de contestare a deciziei autorităŃii sau a 
instituŃiei publice în situaŃia în care persoana se consideră 
vatămată în privinŃa dreptului de acces la informaŃiile de interes 
public solicitate. 
− asigură persoanelor, la cererea acestora, informaŃiile de interes 
public solicitate în scris sau verbal; 
− asigurarea informaŃiilor de interes public se poate realiza dacă 
sunt întrunite condiŃiile tehnice necesare şi în format electronic; 
− are obligaŃia să precizeze condiŃiile şi formele în care are loc 
accesul la informaŃiile de interes public şi să furnizeze pe loc 
informaŃiile solicitate, în situaŃia în care acestea sunt deŃinute în 
cadrul serviciului; 
− îndrumă persoanele să solicite în scris informaŃia de interes 
public; 
− asigură programul minim stabilit de conducerea autorităŃii sau 
instituŃiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va 
desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcŃionării instituŃiei, 
incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcŃionare; 
− va primi, va înregistra şi se va îngriji de rezolvarea petiŃiilor; 
− pentru rezolvarea temeinică şi legala a petiŃiilor serviciul le va 
îndruma către compartimentele de specialitate, cu precizarea 
termenului de trimitere a răspunsului; 
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− are obligaŃia să urmărească soluŃionarea şi redactarea în 
termen a răspunsului; 
− asigură expedierea răspunsului către petiŃionar a petiŃiilor 
înregistrate în cadrul compartimentului, îngrijindu-se şi de clasarea 
şi arhivarea petiŃiilor; 
− asigură îndreptarea petiŃiilor greşit înregistrate către autorităŃile 
sau instituŃiile publice în a căror atribuŃii intră rezolvarea 
problemelor semnalate în petiŃii; 
− întocmeşte semestrial raportul privind activitatea de 
soluŃionarea a petiŃiilor din cadrul instituŃiei publice; 
− actualizează anual un buletin informativ care va cuprinde 
informaŃii de interes public; 
− realizează materiale informative specifice; 
− coordonează elaborarea şi difuzarea către populaŃie a 
pliantelor, ghidurilor şi materialelor informative, destinate tuturor 
celor interesaŃi care să contribuie la alcătuirea unei imagini corecte 
despre instituŃie şi activităŃile ei; 
− colaborează cu compartimentul de informatică în vederea 
asigurării accesului la informaŃiile publice, şi prin intermediul 
mijloacelor informatice (internet, intranet, etc); 
− asigură accesul persoanelor (studenŃilor) care efectueaza studii 
şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu, la fondul 
documentaristic al autorităŃii sau al instituŃiei publice pe baza 
solicitării personale, în condiŃiile legii (cf. art. 11 din Legea 
544/2001). 
− informează cetăŃenii cu privire la reglementările U.E. 
 Art. 53 AtribuŃiile Serviciului Promovare ActivităŃi Cultural-
Sportive pentruTineret sunt următoarele: 
− răspunde nevoilor de promovare a tinerelor talente în 
domeniile : plastic, literal, muzical, schimbului de informaŃii 
culturale 
− stabileşte programe de întâlniri cu scopul unor schimburi de 
informaŃii utile 
− stabileşte programe de miniconferinŃe şi manifestări artistice 
− organizează susŃinerea artiştilor valoroşi în toate domeniile 
− organizează şi menŃine colaborarările artistice cu liceul Nicolae 
Tonitza 
− organizează expoziŃii 
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− organizează diferite evenimente cu sprijinul şi prin cooperarea 
cu membrii ai ambasadelor, ai organizaŃiilor minorităŃilor naŃionale, 
refugiaŃi, centre culturale 
− iniŃiază programe de formare specializată  
− IniŃiază proiecte de cooperare europeană şi de informare a 
tineretului în legatură cu programele Comisiei Europene. 
− promovează prin activităŃi specifice cât şi prin implicarea în 
programul naŃional “Sportul pentru toŃi”, rolul sportului în rândul 
populaŃiei şi în special al tinerilor; 
− iniŃiază, colaborează şi derulează împreună cu inspectoratele 
şcolare, unităŃile de învăŃământ şi instituŃiile de învăŃământ 
superior programe privind organizarea şi dezvoltarea sportului 
şcolar şi universitar; 
− organizează împreună cu inspectoratul şcolar competiŃii sportive; 
− în colaborare cu alte departamente ale aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 1 cât şi cu alte autorităŃi elaborează 
programe de dezvolatare şi modernizare a bazelor şi instalaŃiilor 
sportive la care pot avea acces publicul larg şi în special tinerii; 
− iniŃiază propuneri pentru prevenirea violenŃei la manifestările 
sportive. 
 Art. 54  AtribuŃiile DirecŃiei Audit Public Intern sunt 
următoarele : 
− DirecŃia de Audit Public Intern are atribuŃii de coordonare, 
evaluare, sinteză în domeniul activităŃii de audit public intern la 
nivelul sectorului l ; 
− DirecŃia coordonează din punct de vedere metodologic 
activitatea de audit intern  desfăşurată în  unităŃile subordonate 
Consiliului Local al Sectorului 1 , în vederea definirii strategiei şi 
îmbunătăŃirii activităŃii de audit public intern ; 
− Colaborează permanent cu forurile ierarhic superioare, CAPI şi 
UCAAPI din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice ; 
− Elaborează norme metodologice de audit public intern specifice 
AdministraŃiei locale –Sector l  pe care le supune spre avizare 
UCAAPI ; 
− Elaborează proiectul planului anual de audit public intern  în 
urma consultării cu conducătorul instituŃiei publice (Primarul) ; 
− Exercită auditarea asupra tuturor activităŃilor desfăşurate în 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, inclusiv 
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entităŃile subordonate şi cele finanŃate din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului local ; 
−  Va transmite în termen de 10 zile de la închiderea trimestrului 
către organul ierarhic superior – UCAAPI – sinteze ale 
recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităŃii publice 
auditate  sau a structurilor auditate şi consecinŃele neîndeplinirii  
acestora, însoŃite de documentaŃia relevantă ; 
− La cererea UCAAPI, DirecŃia de audit public intern din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 va transmite 
rapoarte periodice cu privire la constatările, concluziile şi 
recomandările rezultate din activităŃile de audit desfăşurate ; 
− Directorul DirecŃiei de audit public intern va acorda avizul  
favorabil sau nefavorabil în vederea numirii auditorilor interni  din 
cadrul DirecŃiei cât şi a şefilor de servicii/birouri din entităŃile 
subordonate, după analizarea dosarelor de înscriere depuse de 
candidaŃii pentru ocuparea funcŃiei de auditori interni ; 
− În cazul revocării auditorilor interni de către conducătorul 
instituŃiei publice, şeful compartimentului sau după caz directorul 
direcŃiei de audit trebuie să analizeze motivele, să efectueze 
investigaŃii să poarte discuŃii directe cu auditorii în cauză în termen 
de 10 zile, în vederea prezentării avizului favorabil sau nefavorabil 
al revocării ; 
− Directorul DirecŃiei de audit public intern este responsabil pentru 
organizarea şi desfăşurarea tuturor activităŃilor de audit public 
intern din sectorul l 
 Art. 55 AtribuŃiile Serviciului Audit Aparat Propriu sunt 
următoarele : 
− exercită auditul public intern asupra tuturor activităŃilor 
desfăşurate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 1, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, 
precum şi la administrarea patrimoniului public ; 
− auditează, cel puŃin o dată la 3 ani fără a se limita la acestea, 
activităŃile compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 1 ; 
− auditează calitatea muncii în cadrul compartimentelor 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 
− răspunde de realizarea programului privind implementarea 
standarelor de calitate ISO 9001. 
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 Art. 56 AtribuŃiile Serviciului  Audit  InstituŃii Subordonate 
sunt următoarele : 
- asigurarea obiectivă şi consilierea, în vederea îmbunătăŃirii 
sistemelor şi  activităŃilor entităŃii publice ; 
− evaluarea performanŃei de management ; 
− Analiza eficacităŃii sistemului de conducere bazat pe gestiunea 
riscului şi a proceselor administrării ; 
− Efectuează activităŃi de audit pentru a evalua dacă sistemele de 
management ale entităŃii publice sunt transparente şi sunt 
conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 
eficienŃă şi eficacitate ; 
− Examinează dacă criteriile stabilitate pentru implementarea 
obiectivelor şi sarcinilor pentru entităŃi publice sunt corecte pentru 
evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme 
cu obiectivele 
− Evaluează sistemele de conducere şi control intern, cu scopul ca 
acestea să functioneze economic, eficace şi eficient, pentru 
identificarea deficienŃelor şi formulează recomandări pentru 
corectarea acestora ; 
− Evaluarea calităŃii şi eficenŃei cu care conducătorul instituŃiei 
publice(şi pe scara ierarhică, conducătorii structurilor subordonate) 
organizează, conduce şi finalizează operaŃiunile, activităŃile şi 
acŃiunile specifice instituŃiei publice ; 
− Analiza procedurilor, metodologiilor, metodelor şi a tehnicilor 
adecvate pentru fundamentarea deciziilor de orice fel luate cu 
privire la îndeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim, prin 
determinarea abaterii dintre obiectivul planificat şi cel efectiv. 
− Urmărirea şi îmbunatăŃirea fluxului informaŃional intern şi extern ; 
− Analiza şi evaluarea calităŃii muncii şi a randamentului 
personalului angajat ; 
− Verificarea şi analiza depistării deficienŃelor în conpartimentele 
de Resurse Umane, în concordanŃă cu legislaŃia în vigoare ; 
− Elaborarea de norme metodologice proprii, specifice sectorului ; 
− Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi 
recomandărilor rezultate din activităŃiile desfăşurate ; 
− În cazul identificarii de prejudicii, raportează imediat 
şefului/director ; 
− Auditează şi analizează : 
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• activităŃile financiare sau cu implicaŃii financiare desfăşurate de 
entităŃiile publice din momentul constituirii angajamentelor pană la 
utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor 
provenite din asistenŃa externă ; 
• constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea 
titlurilor de creanŃe , precum şi a facilităŃilor acordate la încasarea 
acestora ; 
• administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea , 
concesionarea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al 
unităŃilor administrativ-teritoriale; 
• sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ; 
• concordanŃa sistemului informatic cu cel economic ; 
 Efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua dacă 
sistemele de management financiar şi control ale entităŃii publice 
sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 
regularitate , economicitate, eficienŃă şi eficacitate. 
 Activitatea se va desfăşura la nivelul sectorului (unităŃi 
subordonate Primăriei). 
 Auditează şi analizează  : 
• listele cu propunerile obiectivelor de investiŃii aferente sectorului 
1 ; 
• propunerile de cheltuieli aferente acestor obiective de investiŃii ; 
• dacă procedurile de selecŃie şi contractele pentru execuŃia 
serviciilor şi lucrărilor de reparaŃii şi investiŃii sunt transparente şi în 
conformitate cu legislaŃia în vigoare ; 
• modul de derulare şi urmărire a contractelor specifice activităŃii 
de investiŃii ; 
• documentele aferente obŃinerii de credite externe pentru 
finanŃarea obiectivelor de investiŃii ; 
• toate obiectivele de investiŃii de la iniŃiere până la finalizarea 
acestora ; 
• concordanŃa dintre documentaŃie (contract, devize, situaŃii de 
lucrări, decontarea facturilor ) cu fapticul pe teren ; 
• calitatea lucrărilor executate în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare ; 
• dacă propunerile obiectivelor de investiŃii şi reparaŃii se 
încadreaza în cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi 
cheltuieli ; 
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• dacă au fost încheiate contracte sau acte adiŃionale la contracte 
fără acoperire bugetară ; 
 Raportează periodic asupra constatărilor ,concluziilor şi  
recomandărilor rezultate din activităŃiile desfăşurate . 
 În cazul identificării de deficienŃe care atrag dupa  sine 
prejudicii, va raporta imediat şefului/director. 
 Efectuează controale inopinante sau inspecŃii la cereea 
şefului/director. 
 Orice alte sarcini conforme cu legislaŃia în vigoare trasate 
de şef/director. 
 Activitatea se va desfăşura la nivel de sector.(unităŃi 
subordonate). 
 
 Art. 57 AtribuŃiile DirecŃiei InvestiŃii sunt următoarele: 
- Elaborează strategia de dezvoltare tehnico-edilitară a 
Sectorului 1 ; 
- Întocmeşte certificatele de urbanism pentru lucrările edilitare 
derulate prin DirecŃia de InvestiŃii, conform legii ; 
- ObŃine avizele legale necesare întocmirii autorizaŃiilor de 
construire pentru lucrările edilitare derulate prin DirecŃia de 
InvestiŃii ; 
- Întocmeşte autorizaŃiile de construire pentru lucrările edilitare 
derulate prin DirecŃia de InvestiŃii, aprobate la final de Arhitectul 
Şef al Consiliului Local şi de către Primarul Sectorului 1 ; 
- Colaborează cu direcŃiile şi serviciile de specialitate din cadrul 
Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de 
sector în elaborarea şi aplicarea PUG, PUD şi PUZ, cât şi a altor 
programe de dezvoltare urbană ; 
- Răspunde de întocmirea programelor de finanŃare a obiectivelor 
de investiŃii urbane din cadrul Sectorului 1 ; 
- Întocmeşte listele cu propunerile obiectivelor de investiŃii ; 
- Promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de 
investiŃii pentru Hotărârile Consiliul Local  al Sectorului 1; 
- Colaborează cu proprietarii reŃelelor edilitare subterane, pentru 
coordonarea activităŃii investiŃiionale a acestora ; 
- Organizează procedurile de selecŃie şi contractare pentru 
execuŃia serviciilor şi lucrărilor obiectivelor de investiŃii ; 
- Urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor specifice 
activităŃii de investiŃii ; 
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- Asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în 
condiŃiile stipulate de lege ; 
- Colaborează permanent cu proiectanŃii în procesul de elaborare 
a documentaŃiilor tehnico-economice ; 
- Colaborează cu organele abilitate să verifice calitatea lucrărilor, 
cât şi operaŃiunile de finanŃare şi decontare a lucrărilor ; 
- Întocmeşte caietele de sarcini pentru concesionări şi contracte 
de COMODAT ; 
- Asigură contactul permanent cu locuitorii Sectorului 1, prin 
convorbiri directe şi răspunsuri la numeroasele sesizări privind 
starea reŃelelor edilitare şi a sistemelor rutiere ; 
- Monitorizează reŃeaua stradală a sectorului şi asigură permanent 
corectitudinea informaŃiilor şi actualizarea lor în bazele de date 
aferente ; 
- Verifică documentaŃiile tehnico-economice în comisia tehnică a 
Primăriei Sectorului 1 ; 
- Asigură documentaŃia necesară coordonării realizării reŃelelor 
edilitare cu forurile competente din Primăria Generală a 
Municipiului Bucureşti şi S.C. APA NOVA Bucureşti S.A.  ; 
- Actualizează avizele aferente documentaŃiilor şi pregăteşte 
documentaŃia tehnică în vederea obŃinerii autorizaŃiilor de 
construire necesare desfăşurării lucrărilor edilitare ; 
- Colaborează cu AdministraŃia Domeniului Public de sector în 
vederea elaborării şi realizării planului de reparaŃii pe anul în curs ; 
- Colaborează cu DirecŃia de Administrare a InvăŃământului 
Preuniversitar în vederea elaborării şi realizării planului de reparaŃii 
pe anul în curs ; 
- Colaborează cu Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor 
Sanitare din sectorul 1 în vederea elaborării şi realizării planului de 
reparaŃii pe anul în curs ; 
- Colaborează cu Directia pentru Administrarea Fondului Imobiliar 
al unitatilor de sanatate publica Sector 1 în vederea elaborării şi 
realizării planului de reparaŃii pe anul în curs ; 
- Desfasoara activitati de constituire si întretinere a patrimoniului 
social cultural (monumente, statui, obiective de agrement, gropi 
ecologice etc.)  ; 
- Întocmeşte documentaŃiile necesare obŃinerii de credite externe 
pentru finanŃarea obiectivelor de investiŃii ; 
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- Întocmeşte şi verifică documentaŃiile aferente viabilizărilor 
cartierelor de locuinŃe ce urmează a fi construite ; 
- Întocmeşte centralizatoarele cu datele clădirilor de locuit 
multietajate care necesită consolidări ; 
- Întocmeşte materiale solicitate de Biroul de Imagine şi mass-
media referitoare la stadiul lucrărilor de investiŃii ; 
- Colaborează cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1, A.D.P. Sector 1, AdministraŃia PieŃelor, 
DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar, 
DirecŃia pentru ProtecŃia Copilului, R.A.T.B. etc.  ; 
- Colaborează cu instituŃii guvernamentale abilitate, în vederea 
obŃinerii de Fonduri de Preaderare şi Fonduri Structurale şi credite 
externe. 
 Art. 58 AtribuŃiile Serviciului AchiziŃii Publice sunt 
următoarele: 
- face preselecŃia (agrearea) societăŃilor comerciale care au ca 
obiect de activitate execuŃia de lucrări specifice programului de 
investiŃii 
- organizează sistemul de selecŃie al societăŃilor comerciale care 
execută lucrări, constituind o bază de date privind evoluŃia 
preŃurilor pe piaŃa materialelor, forŃei de muncă, transporturi etc. 
- colaborează cu societăŃile care elaborează documentaŃii tehnico-
economice, pentru stabilirea unor costuri optime pentru lucrările de 
investiŃii aprobate 
- organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziŃii 
publice de lucrări de investiŃii 
- urmăreşte modul de îndeplinire al condiŃiilor contractuale pe 
durata de execuŃie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanŃie 
- elaborează dosarele de achiziŃii publice şi contractele aferente 
acestora 
- elaborează documentaŃiile, instrucŃiunile pentru ofertanŃi, 
necesare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziŃii 
publice 
 Art. 59 AtribuŃiile Serviciului Urmărire şi Derulare Servicii 
sunt următoarele: 
- întocmeşte programul de elaborare a documentaŃiilor tehnico-
economice necesare realizării obiectivelor de investiŃii aprobate de 
Consiliul Local al sectorului 1 
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- face preselecŃia (agrearea) societăŃilor comerciale care au ca 
obiect de activitate întocmirea documentaŃiilor tehnico-economice 
de specialitate 
- întocmeşte şi aprobă temele necesare proiectelor de investiŃii 
- asigură secretariatul Comisiei Tehnico-Economice al aparatului 
de specialitate al Primarului Sectorului 1 
- organizează procedurile de atribuire ale lucrărilor din categoria 
serviciilor (proiectare, expertizare, evaluare etc.) necesare 
investiŃiilor 
- asigură pregătirea permanentă între prestatorul de servicii şi 
executantul de lucrări, pentru realizarea obiectivelor de investiŃii în 
parametrii tehnico-economici programaŃi 
- participă la recepŃia obiectivelor de investiŃii 
- face propuneri de acordare a unor calificative prestatorilor de 
servicii, care să permită o selecŃie mai riguroasă a acestora 
- urmăreşte întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaŃiilor 
de construire pentru lucrările edilitare derulate prin DirecŃia de 
InvestiŃii, aprobate la final de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi 
de către Primarul Sectorului 1, pe baza de memorii tehnice şi 
planuri cadastrale (1:500 si 1:2.000), conform legii 
- urmăreşte obŃinerea avizelor legale necesare întocmirii 
autorizaŃiilor de construire pentru lucrările edilitare derulate prin 
DirecŃia de InvestiŃii 
 Art. 60 AtribuŃiile Serviciului Avize, Acorduri şi Autorizări 
sunt următoarele: 
- Ńine evidenŃa scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate 
serviciului 
- verifică şi întocmeşte certificate de urbanism pentru lucrările 
derulate prin DirecŃia de InvestiŃii, conform legii, aprobate în final 
de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primarul Sectorului 
1 (cu consultarea serviciilor de specialitate – Cadastru şi Juridic) 
- verifică şi întocmeşte autorizaŃii de desfiinŃare pentru lucrările 
derulate prin DirecŃia de InvestiŃii, conform legii, aprobate în final 
de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primarul Sectorului 
1 
- verifică pe teren lucrările pentru care se elaborează certificate 
de urbanism, autorizaŃii de construire sau autorizaŃii de desfiinŃare 
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- transmite de urgenŃă note de constatare Serviciului Disciplină în 
ConstrucŃii în cazul lucrărilor începute sau executate fără 
autorizaŃie de construire sau de desfiinŃare 

- întocmeşte în termen legal corespondenŃa privind completarea 
sau restituirea documentaŃiilor analizate 

- colaborează cu direcŃiile de specialitate din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de sector pentru 
elaborarea şi aplicarea PUG, PUZ, PUD 

- colaborează cu administratorii de reŃele edilitare şi cu direcŃiile 
de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti, pentru 
coordonarea activităŃii acestora 

- monitorizează reŃeaua stradală a sectorului şi asigură permanent 
corectitudinea informaŃiilor şi actualizarea lor în bazele de date 
aferente 

- colaborează cu serviciile aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 1, AdministaŃiei Domeniului Public Sector 1, DirecŃia de 
Administrare pentru ÎnvaŃămantul Preuniversitar şi cu alte structuri 
ale AdministraŃiei Publice Locale 

 Art. 61 AtribuŃiile Serviciului Urmărire, Contracte şi Lucrări, 
sunt următoarele : 
- întocmeşte listele anuale pentru lucrările de investiŃii, 
planificând fondurile necesare finalizării acestora ; 
- face propuneri de completare sau dezvoltare ale investiŃiilor de 
lucrări edilitare (reŃele de apă potabilă, reŃele de cnalizare, 
reabilitatre sistem rutier, consolidări imobile, lăcaşe de cult etc.) 
- răspunde împreună cu beneficiarii sau administratorii direcŃi de 
întocmirea programelor de finanŃare a obiectivelor de investiŃii 
urbane în cadrul Sectorului 1 ; 
- urmăreşte în teren execuŃia lucrărilor, pe parcursul desfăşurării 
investiŃiei ; 
- întocmeşte şi actualizează cartea tehnică a construcŃiei în 
perioada de garanŃie ; 
- asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în 
condiŃiile stipulate de lege ; 
- colaborează permanent cu firmele de proiectare şide 
consultanŃă pe parcursul derulării contractelor de investiŃii ; 
- colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea 
lucrărilor executate, cât şi finanŃarea şi decontarea acestora ; 
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- colaborează cu direcŃiile şi serviciile de specialitate din cadrul 
Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de 
sector în elaborarea şi aplicarea PUG, PUD, şi PUZ, cât şi a altor 
programe de dezvoltare urbană; 
- colaborează cu proprietarii reŃelelor edilitare subterane (SC 
Distrigaz Sud SA, SC Apa Nova Bucureşti), pentru coordonarea 
activităŃii investiŃionale a acestora; 
 Art. 62 Atributiile Biroului InvestiŃii InstituŃii Subordonate sunt 
următoarele: 
- colaborează cu AdministraŃia Domeniului Public de sector în 
vederea coordonării programelor de investiŃii şi de reparaŃii; 
- colaborează cu DirecŃia de Administrare a ÎnvăŃământului 
Preuniversitar în vederea coordonării programelor de investiŃii şi de 
reparaŃii; 
- colaborează cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială din 
sectorul 1 în vederea coordonării programelor de investiŃii şi de 
reparaŃii; 
- colaborează cu DirecŃia pentru Administrarea Fondului Imobiliar 
al unităŃilor de sănătate publică sector 1 în vederea coordonării 
programelor de investiŃii şi reparaŃii; 
- întocmeşte materiale solicitate de primar, Biroul Imagine şi 
Mass-media referitoare la stadiul lucrărilor de investiŃii în cadrul 
instituŃiilor subordonate; 
- centralizează creditele angajate şi cheltuielilor efectuate pentru 
finanŃarea obiectivelor de investiŃii în cadrul instituŃiilor subodonate 
Consiliului Local al Sectorului 1; 
 Art. 63 DirecŃia UtilităŃi Publice  
- asigură documentarea, analiza şi monitorizarea reglementărilor 
Uniunii Europene, care trebuiesc implementate şi aplicate de către 
autoritatea publică locală, atât în documentele de lucru elaborate 
de acestea, cât şi în activitatea curentă în domeniul utilităŃilor 
publice. 
 Art. 64 AtribuŃiile Serviciului Liberă IniŃiativă şi ActivităŃi 
Comerciale, sunt următoarele: 
 - instrumentarea dosarelor privind eliberarea, modificarea, 
completarea, anularea, preschimbarea autorizaŃiilor pentru 
asociaŃii familiale şi pentru persoane fizice care desfăşoară 
activităŃi economice în mod independent, conform Legii nr. 
300/2004 modificată prin Legea nr.378/2005, completată şi 
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modificată prin O.G.R. nr. 40/2006 şi a Normelor Metodologice de 
aplicare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 
1766/2004 şi clasificarea activităŃilor din economia naŃională 
conform Ordinului 601/2002; 
- eliberarea certificatelor de înregistrare a persoanelor fizice sau a 
asociaŃiilor familiale, emise de Oficiul Registrului ComerŃului şi 
soluŃionarea corespondenŃei privind cererile de înregistrare şi 
rezervare a acestora; 
- transmiterea borderourilor cu declaraŃii pe propria răspundere 
privind îndeplinirea condiŃiilor de autorizare a persoanelor fizice, 
către instituŃiile prevăzute în Legea nr.300/2004;  
- instrumentarea dosarelor privind eliberarea, prelungirea, 
modificarea, acordurilor de funcŃionare pentru spaŃiile comerciale 
situate în zone publice, conform OrdonanŃei Guvernului României 
nr. 99/2000, aprobată de Legea nr. 650/2002 şi a Normelor 
Metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 333/2003, inclusiv soldarea încadrarea pe tipuri a 
unităŃilor de alimentaŃie publică neincluse în structurile de primire 
turistică conform H.G.R. 843/1999; 
-  primirea notificărilor privind vânzările de soldare sau lichidare; 
- instrumentarea dosarelor privind eliberarea, prelungirea, 
modificarea, autorizaŃiilor de comercializare în pieŃele situate în 
sectorul 1, conform Hotărârii nr. 24/1997 a Consiliului Local Sector 
1, şi a H.G.R. 348/2004; 
-  instrumentarea dosarelor privind eliberarea autorizaŃiilor pentru 
comerŃ stradal ocazionat de sărbătorile religioase ale Crăciunului, 
sărbătorile religioase ale Paştelui şi zilele de 1 şi 8 Martie, conform 
H.C.G.M.B. 118/2004, modificată prin H.C.G.M.B. nr.203/2004;  
- simplificarea unor formalităŃi administrative pentru înregistrarea 
şi autorizarea funcŃionării comercianŃilor conform O.U.G. nr. 
76/2001; 
- instrumentarea dosarelor privind eliberarea acordurilor de 
comercializare pe domeniul public şi a avizelor de amplasare 
conform H.C.L.Sector 1 nr.240/2005, modificată şi completată cu 
H.C.L.Sector 1 nr. 346/2006; 
- instrumentarea dosarelor privind eliberarea acordurilor de 
prezentare sezonieră în afara spaŃiilor comerciale; 
- instrumentarea dosarelor privind eliberarea acordurilor de 
funcŃionare pentru spaŃiile comerciale ce desfăşoară activităŃi de 
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alimentaŃie publică în conformitate cu Legea nr. 571/2003, 
modificată şi completată cu Legea nr.343/2006; 
- aplicarea nivelelor taxelor locale conform H.C.G.M.B. nr. 
300/2006; 
- soluŃionarea sesizărilor petenŃilor în limita competenŃelor 
conferite de legislaŃia în vigoare; 
- avizarea şi propunerea către Consiliul Local Sector 1 a 
proiectelor de hotărâri în domeniul activităŃilor economice; 
 Art. 65 AtribuŃiile Serviciului Fond Imobiliar sunt 
următoarele: 
- Ńine evidenŃa fondului locativ proprietate de stat în limitele de 
competenŃa stabilite prin legislaŃia şi actele de autoritate ale 
municipalităŃii (Legea 114/1996 şi Normele Metodologice de 
aplicare a acesteia elaborate de Guvernul Romaniei ; O.G.R. nr. 
19/1994 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia ; Legea 
152/1998 şi H.G.962/2001 privind construirea de locuinŃe în regim 
de închirirere pentru tineri şi familii de tineri, cu finanŃare de la 
bugetul de stat şi credite externe ; Regulamentul de repartizare a 
locuinŃelor şi a terenurilor aferente acestora, din fondul locativ de 
stat cf.Hotărârii C.G.M.B. nr.42/13.02.2003 ) ; 
- Verifică pe teren şi în dosarele existente în evidenŃa A.F.I. , SC 
ROM-VIAL SA şi DirecŃia de Impozite şi Taxe Locale, situaŃia 
locuinŃelor, garajelor şi dependinŃelor disponibile cât şi 
reglementarile solicitate de locatari ; 
- Întocmeşte şi fundamentează propunerile de reglementare şi 
repartizare a locuinŃelor, garajelor, dependinŃelor , transcrierile, 
includerile în contractele de închiriere; 
-  Primeşte şi instrumentează dosarele persoanelor îndreptaŃite să 
contracteze locuinŃe proprietate (OGR 19/1994 şi Normele 
Metodologice de aplicare a acesteia) ; 
- Primeşte şi instrumentează dosarele persoanelor îndreptăŃite să 
contracteze locuinŃe proprietate de stat ( Legea 114/1996 şi 
Normele Metodologice de aplicare a acesteia) ; 
- Întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului 
Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului 
Sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 
- Schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate a Primarului  
Municipiului Bucureşti ; 
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- Asigură răspuns în termenul legal la cererile, audienŃele şi 
scrisorile repartizate serviciului; 
- Încheie contracte de închiriere pentru locuinŃele aflate în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.  
 Art. 66 AtribuŃiile Serviciului Medicină Veterinară sunt 
următoarele : 
- soluŃionează petiŃiile şi audienŃele cetăŃenilor sectorului 1 privind 
creşterea şi întreŃinerea animalelor astfel încât să nu producă 
poluarea mediului sau discomfort vecinilor; 
- informează cetăŃenii Sectorului 1 privind creşterea, întreŃinerea şi 
exploatarea animalelor pentru eficientizarea acestor activităŃi; 
- asigură consultaŃii şi tratamente animalelor din cadrul 
gospodăriilor populaŃiei Sectorului 1, precum şi alte acŃiuni sanitar-
veterinare practicând taxele aprobate de Consiliul Local al 
Sectorului 1, conform HCLS1 nr.43/2002; 
- informează DirecŃia Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa 
Alimentelor a Municipiului Bucureşti în situaŃia suspectării apariŃiei 
de boli epizootice şi contribuie la măsurile ce se instituie. 
  Art. 67 AtribuŃiile Serviciului Informatică sunt următoarele: 
- Concepe si elaborează proiectul care stă la baza realizării unui 
sistem informatic integrat, în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1; 
- Elaborează strategia de informatizare a activităŃii desfăşurată de 
fiecare departament existent în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului sectorului 1 în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1, prin efectuarea permanenta a unui studiu 
şi a unei analize asupra sistemului informaŃional, pentru a putea 
propune soluŃii de informatizare adecvate; 
- Asigură adaptarea permanentă a sistemului informaŃional la 
modificările legislative apărute; 
- Concepe, realizează şi actualizează pagina de prezentare a 
Primăriei Sectorului 1; 
- Asigură o interfaŃă prietenoasă între PS1 şi cetăŃenii acestui 
sector prin intermediul punctelor electronice de informare; 
- Administrează reŃeaua Internet şi Intranet existentă în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, realizând 
totodata proiectul de extindere a acesteia, în funcŃie de necesar; 
- Gestionează conectarea utilizatorilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1 la reŃeaua Internet; 
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- Urmăreşte traficul de utilizare a reŃelei Internet; 
- Asigură asistenŃa tehnică celorlalte compartimente din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului1 în vederea 
exploatării raŃionale a echipamentului informatic, cât şi pentru 
utilizarea eficientă şi corectă a aplicaŃiilor informatice 
implementate; 
- Concepe programe şi aplicaŃii software specifice activităŃii 
desfăşurate de fiecare departament; 
- Asigură buna funcŃionare din punct de vedere logicistic a 
aplicaŃiilor implementate; 
- Este singurul utilizator autorizat (prin reprezentantul împuternicit 
de conducere) al sistemului electronic de organizare a licitaŃiilor 
electronice e-licitaŃie şi al sistemului electronic de colectare a 
datelor statistice e-statistica; 
- Stabileşte necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaŃiile 
informatice ce urmează a fi achiziŃionate pe parcursul unui an 
calendaristic; 
- Colaborează cu unităŃile subordonate Consiliului Local al 
Sectorului 1 pentru realizarea unei strategii comune de 
informatizare. 
- se documentează continuu privind noutăŃile apărute în domeniul 
Tehnologiei InformaŃiei, precum şi modificările legislative apărute 
ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană 
 Art.68 AtribuŃiile Serviciului EficienŃă Energetică, Mediu şi 
Servicii Publice de Salubrizare sunt următoarele: 
- acŃionează conform planurilor şi propunerilor la nivelul direcŃiei; 
- Ńine legătura permanent cu instituŃiile de profil; 
- acŃionează conform legislaŃiei naŃionale şi europene în domeniul 
eficienŃei energetice şi a energiilor alternative;  
- propune, întocmeşte şi urmăreşte elaborarea documentaŃiilor de 
profil; 
- asigură transmiterea din şi în teritoriu, către celelalte servicii din 
cadrul direcŃiei; 
- elaborează analize, studii şi cercetări privind fundamentarea 
deciziilor în domeniul protecŃiei mediului şi ecologiei urbane; 
- optimizează sistemul de salubrizare şi promovează reciclarea 
materialelor refolosibile; 
- gestionarea şi extinderea ariilor oxigenate şi a suprafeŃelor 
acvatice; 
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- promovarea de programe şi proiecte de reconstrucŃie ecologică; 
- documentare şi specializare permanentă în domeniu; 
- schimb de experienŃă cu instituŃii similare sau de profil din Ńară 
sau din afară; 
- relaŃii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaŃii şi alte instituŃii; 
- implementarea directivelor Uniunii Europene în domeniul 
protecŃiei mediului la nivel de administraŃie locală; 
- îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice. 
- stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a 
infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinŃare a 
unor noi sisteme de salubrizare, în condiŃiile legii;  
- coordonarea proiectării şi execuŃiei lucrărilor de investiŃii, în 
scopul realizării acestora într-o concepŃie unitară, corelată cu 
programele de dezvoltare economico-socială a localităŃilor, de 
urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu; 
- elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind 
reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, 
cu respectarea cerinŃelor impuse de legislaŃia privind protecŃia 
mediului în vigoare;  
- participarea la constituirea unei asociaŃii de dezvoltare 
comunitară sau la o asociere în parteneriat public-privat, în 
vederea realizării unor investiŃii de interes comun din infrastructura 
tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se 
realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006;  
-  delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de 
transparenŃă, competitivitate şi eficienŃă, precum şi exercitarea 
atribuŃiilor de administrare asupra bunurilor aparŃinând 
patrimoniului public sau privat al unităŃilor administrativ-teritoriale 
aferente infrastructurii serviciului;  
- participarea cu capital sau cu bunuri la societăŃile comerciale 
pentru prestarea serviciului de salubrizare şi/sau pentru realizarea 
şi exploatarea infrastructurii aferente;  
- contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanŃarea 
programelor de investiŃii din infrastructura aferentă serviciului de 
salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacităŃi, reabilitări şi 
modernizări;  
- elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor 
serviciului, pe baza caietului de sarcini- Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice, denumită în continuare 
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A.N.R.S.C.; cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare, elaborate de Autoritatea NaŃională de  
- stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanŃă ai serviciului 
de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;  
- adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru 
generalizarea colectării selective a deşeurilor, în vederea 
valorificării, tratării şi depozitării controlate a acestora;  
- stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii 
de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;  
- stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator 
în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de 
A.N.R.S.C.;  
- medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul 
serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părŃi;  
- sancŃionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la 
parametrii de eficienŃă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă 
indicatorii de performanŃă ai serviciului de salubrizare;  
- monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la 
furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare.  
 Art. 69 AtribuŃiile Serviciului Aprovizionare şi Administrativ  
sunt următoarele : 
- Ńine evidenŃa actelor de proprietate ale imobilelor aflate în 
patrimoniul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 
- organizează şi supraveghează modul de întrebuinŃare al 
bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 
1, a gestiunii materialelor şi întocmeşte documentaŃia necesară; 
- organizează, urmăreşte şi activitatea şoferilor şi folosirea 
autoturismelor din dotarea Centrului Militar şi Aparare Civilă Sector 
1; 
- întocmeşte FAZ –urile pentru maşinile din dotarea Primăriei 
Sectorului 1; 
- vizează Faz-urile pentru autoturismele din dotarea Centrului 
Militar si Apărare Civilă Sector 1; 
- vizează pentru realitate cererile de materiale specifice 
întreŃinerii şi funcŃionării autoturismelor pentru Primăria Sectorului 
1, Centrul Militar si Apărare Civilă Sector 1; 
- vizează pentru realitate facturile furnizorilor direcŃi (FDEB, 
RGAB etc.); 
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- întocmeşte şi fundamentează anual propunerile pentru reparaŃii 
capitale şi curente pentru aparatul de specialitate al Primarului 
Sectorului 1; 
- vizează propunerile privind reparaŃiile capitale şi curente pentru  
Centrul Militar şi Apărare Civilă Sector 1; 
- urmăreşte, receptionează şi vizează lucrările capitale şi curente 
efectuate pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1; 
- organizează şi supraveghează efectuarea şi întreŃinerea 
curăŃeniei în sediul primăriei, pe căile de acces şi pe spaŃiile verzi 
aferente, inclusiv deszăpezirea; 
- asigură paza imobilului şi respectarea reglementarilor privind 
accesul  cetăŃenilor în primărie , precum şi prevenirea şi stingerea 
incendiilor, inclusiv asigurarea materialelor necesare; 
- asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale 
Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul sau de activitate; 
- urmăreşte asigurarea termenelor scadente a autorizaŃiilor 
privind funcŃionarea în legalitate a anexelor cu specific alimentar 
(bufet etc.) 
- Ńine evidenŃa planurilor imobilelor din patrimoniu cu 
responsabilităŃi privind modificările de spaŃiu pentru anumite 
utilităŃi; 
- se preocupă de verificarea structurală a imobilelor din 
patrimoniu şi ia măsuri de reabilitare; 
- urmăreşte şi recepŃionează lucrările de remediere a instalaŃiilor 
(electrice, sanitare, termice), operaŃii de zugrăveli ale suprafeŃelor 
interioare şi exterioare ale imobilelor din patrimoniu; 
- Ńine evidenŃa chiriaşilor şi întocmeşte cote de întreŃinere şi 
consumurile de energie; 
- asigură prin personalul angajat, calificat şi autorizat remedierea 
tuturor defecŃiunilor de mica amploare la instalaŃiile din clădirile din 
patrimoniu; 
- asigură efectuarea curăŃeniei în Primăria Sector 1 şi sediul din 
PiaŃa Amzei; 
- asigură materialele de curăŃenie pentru personalul numit în 
acest scop. 

DirecŃia Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol are în 
subordine următoarele: 
- Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol 
- Biroul Cadastru 



 221

 Art. 70 AtribuŃiile Biroului  Cadastru sunt următoarele: 
- evidenŃa planurilor cadastrale şi a registrului posesorilor de 
imobile, planuri întocmite la nivelul anului 1985;  
- Ńine legătura cu departamentul de resort din cadrul Primăriei 
Capitalei şi cu celelalte instituŃii implicate în vederea actualizării 
acestuia; 
- atestă regimul tehnic, economic şi juridic al imobilelor pe baza 
evidenŃelor existente, precum şi prin verificări pentru nevoi interne; 
• tehnic: - efectuarea măsurătorii, identificarea poziŃiei, 
configuraŃiei şi mărimii suprafeŃelor terenurilor pe destinaŃii de 
folosinŃă şi proprietari; 
• economic: - identificarea pe baza evidenŃelor existente şi prin 
orice alte mijloace a destinaŃiei, categoriei de folosinŃă a parcelelor 
şi eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor; 
• juridic:- identificarea proprietarului pe baza actului de 
proprietate şi a oricăror acte, precum şi a posesiei efective; 
- efectuarea de măsurători pentru actualizarea planurilor 
cadastrale în situaŃii date şi întocmeşte planurile de situaŃie 
corespunzătoare; 
- identificarea şi evidenŃierea tuturor imobilelor, terenurilor virane 
– de pe teritoriul Sectorului 1, proprietate de stat sau a Municipiului 
Bucureşti; identifică, prin orice mijloace, temeiul legal de scoatere 
din circuitul civil a acestora; ia măsuri de conservare a terenurilor 
de către autorităăŃile competente;  
- însuşirea şi aplicarea tuturor actelor normative de referinŃă în 
domeniul administraŃiei publice locale; 
- întocmire şi fundamentare a proiectelor de Hotărâri ale 
Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de DispoziŃii ale 
Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate. 
- întocmeşte corespondenŃa; - invitaŃii în vederea completării 
documentaŃiilor, întocmeşte şi expediază corespondenŃa specifică 
în care sunt precizate prevederile legale a Legii Fondului 
Funciar;program cu publicul; - verificarea documentaŃiilor, 
completarea dosarelor, eliberarea Titlurilor de  Proprietate, a 
Proceselor Verbale de punere în posesie; 
 Art. 71 AtribuŃiile Serviciului Fond Funciar şi Registru Agricol 
sunt următoarele: 
- pregăteşte lucrările Subcomisiei pentru aplicarea Legii 
nr.18/1991 privind fondul funciar prin instrumentarea dosarelor şi 
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fundamentează propunerile ce urmează a fi înaintate Prefecturii 
Municipiului Bucureşti; 
- însuşirea şi aplicarea tuturor actelor normative de referinŃă în 
domeniul administraŃiei publice locale; 
- întocmire şi fundamentare a proiectelor de Hotărâri ale 
Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de DispoziŃii ale 
Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate. 
- întocmeşte corespondenŃa; - invitaŃii în vederea completării 
documentaŃiilor, întocmeşte şi expediază corespondenŃa specifică 
în care sunt precizate prevederile legale a Legii Fondului Funciar; 
- program cu publicul; - verificarea documentaŃiilor, completarea 
dosarelor, eliberarea Titlurilor de Proprietate, a Proceselor Verbale 
de punere în posesie;      
- înscrierea ,completarea la zi şi centralizarea datelor din Registrul 
Agricol; 
- întocmeşte rapoartele statistice pe baza datelor din Registrul 
Agricol; 
- întocmeşte certificatele de producător pe baza evidenŃelor din 
Registrul Agricol şi a verificărilor din teren; 
- atestarea datelor din evidenŃele Registrului Agricol persoanelor 
titulare necesare la Oficiul forŃelor de muncă şi pentru ajutor social; 
- emite certificate de proprietate pentru animale pe baza 
evidenŃelor Registrului Agricol şi a verificărilor în teren; 
- asigură servicii de consultanŃă agricolă prin sprijinirea fermierilor 
din sectorul 1 în obŃinerea de seminŃe selecŃionate, animale de 
reproducŃie , material biologic  şi informarea acestora în teren ; 
- asigură transmiterea de informaŃii referitoare la subvenŃiile şi 
primele din agricultură, precum şi legislaŃia agricolă în vigoare  
-  eliberează şi centralizează cererile pentru subvenŃii în baza 
legislaŃiei agricole în vigoare, precum şi cererile pentru înscrierea 
în registrul exploataŃiilor agricole şi viticole; 
- informaŃii privind achiziŃionarea îngraşamintelor ; 
- informaŃii privind normele sanitar veterinare în vederea desfacerii 
pe piaŃă a produselor de origine animală şi  a celor din producŃia  
legumicolă, viticolă, pomicolă ; 
- identificarea problemelor urgente ale fermierilor şi grupurilor de 
fermieri privaŃi  din sectorul 1 prin demersuri efectuate pe teren  şi 
colaborarea cu Oficiul Municipal de ConsultanŃa Agricolă pentru 
soluŃionarea acestora ; 



 223

- asigură asistenŃa tehnică la întocmirea Registrului Agricol 
pentru sectorul 1. 
 Art. 72 AtribuŃiile Serviciului Secretariat General, AudienŃe  
sunt următoarele : 
a)Consiliul Local al Sectorului 1: 
- asigură aducerea la cunoştinŃa cetăŃenilor a ordinii de zi a 
şedinŃelor Consiliului Local al Sectorului 1, în condiŃiile legii, 
precum şi a Hotărârilor şi DispoziŃiilor cu caracter normativ;  
- asigură convocarea consilierilor la sedinŃele Consiliului Local şi 
la şedinŃele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ; 
- organizează şedinŃele consiliului, conform ordinii de zi ; 
- asigură pregatirea dosarelor de sedinŃă, multiplicarea 
materialelor şi difuzarea către consilierii aleşi ; 
- Ńine evidenŃa consilierilor la sedinŃele în plen; 
- întocmeşte stenogramele dezbaterilor reuniunilor Consiliului 
Local ; 
- Ńine evidenŃa Registrului hotărârilor Consiliului Local ; 
- transmite către Prefectura Municipiului Bucureşti hotărârile 
adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 în termenul prevăzut de 
lege în vederea obŃinerii avizelor de legalitate ; 
- difuzează hotărârile Consiliului Local în termenul legal factorilor 
cu responsabilităŃi ; 
- transmite către compartimentele de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 a proiectelor de 
hotărâri, în vederea întocmirii raportului de specialitate; 
- asigură dactilografierea avizelor, proiectelor de hotărâri ale 
Consiliului Local şi a oricăror materiale iniŃiate şi redactate de 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 sau 
de oricare consilier ; 
- întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului 
Local al Sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 
- urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor 
Consiliului Local al Sectorului 1 solicitând informări în acest sens; 
- desfăşoară acŃiuni care au drept scop promovarea normelor 
comunitare încurajând iniŃiativele locale în ceea ce priveşte 
integrarea europeană. 
- arhivează materialele şedinŃelor de consiliu şi Ńine evidenŃa 
acestora în dosare sigilate . 
b) Primăria Sectorului 1: 



 224

- Ńine evidenŃa dispoziŃiilor Primarului Sectorului 1, a dispoziŃiilor 
Primarului General şi a hotărârilor Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti ; 
- difuzează, în termenul legal , dispoziŃiile Primarului Sectorului 1, 
ale Primarului General , a Hotărârilor Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, a Ordinelor Prefectului în legătură cu 
activitatea Consiliului Local al Sectorului 1; 
- transmite Prefecturii Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut 
de lege, dispoziŃiile emise de Primarul Sectorului 1 în vederea 
obŃinerii avizului de legalitate. 
- întocmeşte şi fundamentează proiecte de dispoziŃii ale Primarului 
Sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 
- programarea audienŃelor la conducerea aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1 şi urmărirea soluŃionării 
problemelor respective ; 
- asigură realizarea lucrărilor secretariatului sectorului 1 şi 
întocmeşte răspunsuri la corespondenŃa curentă referitoare la 
activitatea proprie; 
c)Arhiva  
- evidenŃa , gestiunea şi conservarea arhivei din 1965 şi până  în 
prezent ; 
- identificarea şi efectuarea copiilor în vederea legalizarii de către 
secretarul sectorului, de pe orice act din arhiva generală, cu 
excepŃia celor cu caracter secret, asigurând taxarea conform 
legislaŃiei în vigoare ; 
 Art. 73 AtribuŃiile Serviciului Contencios Administrativ, 
Juridic sunt următoarele : 
- asigură documentarea analiza şi monitorizarea reglementărilor 
Uniunii Europene care trebuie implementate şi aplicate de către 
Autoritatea Publică Locală, atât în documentele de lucru elaborate 
de aceasta, cât şi în acitivitatea curentă în domeniul contenciosului 
Administrativ, Juridic şi Legislativ. 
 AtribuŃii Serviciului Contencios Admnistratvi Juridic sunt 
următoarele: 
 - reprezintă Primăria şi Consiliul Local al Sectorului 1 în faŃa 
instanŃelor judecătoreşti de orice grad şi a altor autorităŃi; 
 - instrumentează cauzele în care Primăria şi Consiliul Local al 
Sectorului 1 figurează ca parte (formularea cererilor de chemare în 
judecată, redactarea întâmpinărilor, declararea căilor de atac, etc); 
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- redactează proiecte de dispoziŃii ale Primarului Sectorului 1 şi 
de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
 răspunde la petiŃii şi oferă consultaŃii juridice persoanelor fizice 
în legatură cu litigiile în care Primîria şi Consiliul Local al Sectorului 
1 figurează ca parte; 
 lucrări tehnice de secretariat şi arhivă. 
 analizează dacă sunt îndeplinite condiŃiile legate de procedură 
privind iniŃierea şi promovarea proiectelor de acte administrative 
existente între referate, raport de specialitate, ( expunere de 
motive, extras din legislaŃie invocată, documentaŃie aferentă) 
- redactează şi asigură publicarea anunŃului pentru supunerea 
spre dezbatere publică a proiectelor  de acte normative; 
-  Ńine evidenŃa proiectelor de acte normative supuse dezbaterii 
publice; 
-  urmăreşte asigurarea publicităŃii la sediul instituŃiei şi 
introducerea pe site-ul propriu a proiectelor de acte normative; 
- transmite proiecte de acte normative tuturor persoanelor care au 
depus cerere pentru primirea acestor informaŃii; 
- transmite spre analiză şi avizare autorităŃilor publice interesate 
proiecte de acte normative; 
-  asigură organizarea unei întâlniri în care se dezbate public 
proiectul de act normativ daca acest  lucru a fost avut în scris  de o 
asociaŃie legal constituită sau de o altă autoritate publică; 
-  informează Primarul şi Secretarul cu privire la expirarea 
termenelui până la care se puteau înregistra şi primi propuneri la 
proiectul de act administrativ supus dezbaterii publice; 
-  întocmeşte raportul anual privind transparenŃa decizională; 
-  asigură publicarea raportului anual privind transparenŃa 
decizională în site-ul propriu, afişarea la sediul instituŃiei într-un 
spaŃiu accesibil publicului; 
-  apără interesele Consiliului Local în faŃa instanŃelor de judecată; 
-  redactează răspunsuri şi expediază corespondenŃa în acest 
sens.  
-  implemetarea acquis-ului comunitar în AdministraŃia Publică 
Locală a Sectorului 1. 
 Art. 74 AtribuŃiile Serviciului LegislaŃie, Avizare Contracte  
sunt următoarele : 
- avizează de legalitate proiectele de dispoziŃii; 
-  formulează avize scrise la solicitarea conducerii; 
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-  Ńine evidenŃa actelor normative publicate în Monitorul Oficial şi 
informează toate serviciile administraŃiei publice locale ale 
Sectorului 1 despre apariŃia şi modul de aplicare al actelor 
normative de referinŃă; 
-  răspunde la petiŃii şi oferă consultaŃii juridice serviciilor 
administraŃiei publice şi petenŃilor în legatură cu activitatea 
acestuia; 
-  întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 
Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale 
Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate; 
-  iniŃiază, la sesizarea persoanelor fizice sau juridice, procedura 
de deschidere a succesiunilor vacante; 
-  redactează, în temeiul Legii nr. 24/2000 şi a HGR nr. 400/2000, 
propuneri de iniŃiativă legislativă; 
-  reprezintă Consiliul Local al Sectorului 1 la Registrul 
ComerŃului, în vederea înfiintării de societăŃi comerciale; 
-  lucrări tehnice de secretariat şi arhivă. 
-  implemetarea acquis-ului comunitar în AdministraŃia Publică 
Locală a Sectorului 1. 
 Art. 75 AtribuŃiile Serviciului Autoritate Tutelară sunt 
următoarele : 
- supravegherea şi ocrotirea persoanelor majore lipsite de 
capacitate de exerciŃiu şi a celor cu capacitatea de exerciŃiu 
pastrată, dar care nu-şi pot asigura singure îngrijirea şi 
reprezentarea; 
- îndrumarea şi controlul modului în care sunt îngrijite persoanele 
majore, aflate în evidenŃa serviciului, precum şi modul cum sunt 
administrate bunurile şi veniturile lor; 
- verifică în teritoriu şi întocmeşte referate de ancheta socială, 
formulând puncte de vedere, la solicitarea instanŃelor judecatoreşti, 
privind raporturile patrimoniale personale dintre părinŃi şi minori în 
cazuri de divorŃ, încredinŃare, reîncredinŃare, stabilire de domiciliu, 
procesele minorilor trimişi în judecată ca infractori minori, 
întreruperea sau amânarea executării pedepsei pentru majori, sau 
la solicitarea organelor de poliŃie pentru cercetarea minorilor care 
au savârşit infracŃiuni; 
- pregătirea emiterii dispoziŃiilor primarului prin care dispune în 
următoarele situaŃii: litigiile dintre părinŃi privind stabilirea numelui 
minorului rezultat atât din căsătorie cât şi din afara acesteia; 
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încuviinŃarea actelor de dispoziŃie în legătură cu bunurile minorului, 
pe care urmeză să-l încheie părinŃii în numele minorului sau 
minorul, cu încuvinŃarea acestora; luarea hotărârii privind locul 
unde va fi îngrijit minorul/majorul pus sub interdicŃie; încuviinŃarea 
pentru ridicarea banilor sau a actelor de valoare aparŃinând 
minorului sau persoanei majore pusă sub interdicŃie, depuşi în 
diferite instituŃii bancare; instituirea curatelei; numirea curatorului în 
caz de neînŃelegere între tutore şi minori sau când între aceştia 
sunt interese contrare; instituirea tutelei pentru persoanele majore 
puse sub interdicŃie; descărcarea de gestiune la încetarea tutelei 
sau curatelei; 
- verificarea anuală şi ori de câte ori este nevoie a gestiunilor 
tutorilor şi curatorilor; 
- îşi da acordul pentru găzduirea anumitor categorii de persoane 
în instituŃii de asistenŃa socială, dacă acestea nu-şi pot da 
consimŃământul ; 
- sesizarea altor autorităŃi privind cazurile a căror soluŃionare 
excede competenŃa AutorităŃii tutelare; 
- formulează cereri în justiŃie, prin Serviciul Contencois 
Administrativ, Juridic, pentru următoarele situaŃii: punerea sub 
interdicŃie şi ridicarea acesteia; înregistrarea tardivă a naşterii 
copilului care nu a fost înregistrat în registrul stării civile până la 
vârsta de 1 an; 
- sesizarea DirecŃiei Generală de AsistenŃă Socială când se 
constată că un copil este în dificultate; 
- la solicitarea medicului psihiatru, oferă informaŃii referitoare la 
existenŃa sau la adresa unui reprezentant personal sau legal al 
unui pacient al acestuia ; 
- comunică Biroului de evidenŃa electorala datele de identificare 
ale persoanelor pentru care s-a dispus punerea sub interdicŃie sau 
scoaterea de sub interdicŃie; 
- asistă persoanele vârstnice la încheierea actelor juridice de 
înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparŃin, în 
scopul întreŃinerii sau îngrijirii lor şi verifică ori de câte ori este 
nevoie, îndeplinirea obligaŃiilor ce decurg din actul încheiat. 
 Art. 76 AtribuŃiile DirecŃiei Generale Publice de EvidenŃă a 
Persoanelor  sunt următoarele : 
a) Întocmeşte, păstrează, Ńine evidenŃa şi eliberează, in sistem  de  
ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărŃile de identitate şi 
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cărŃile de alegător; 
b) Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi 
menŃiunile şi modificările intervenite în statutul civil, in domiciliul  şi 
reşedinŃa persoanei, în condiŃiile legii; 
c) Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, in condiŃiile 
legii; 
d) Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie 
actele de stare civilă, precum şi orice menŃiuni făcute pe actele de  
stare civilă şi pe actele de identitate, în condiŃiile legii; 
e) Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenŃă a 
populaŃiei, care conŃine datele de identificare şi adresele 
cetăŃenilor care au domiciliul în raza de competenŃă teritorială a 
serviciului public comunitar respectiv; 
f) Furnizează, în cadrul Sistemului NaŃional Informatic de EvidenŃă 
a PopulaŃiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului 
Permanent de EvidenŃa PopulaŃiei; 
g) Furnizează, în condiŃiile legii, la solicitarea autorităŃilor şi 
instituŃiilor publice centrale, judeŃe şi locale, agenŃilor economici ori 
a cetăŃenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei ; 
h) Întocmeşte listele electorale permanente, în colaborare cu 
structurile teritoriale ale Centrul NaŃional pentru Administrarea 
Bazelor de Date de EvidenŃă a Persoanelor ; 
i) Constată contravenŃiile şi aplică sancŃiuni, în condiŃiile legii; 
j) Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării 
paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de 
înmatriculare a vehihulelor şi le înaintează seviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor, respectiv 
seviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmariculare a vehihulelor, prin intermediul serviciului public 
comunitar judeŃean de evidenŃă a persoanelor; 
k) Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea 
înregistrării mopedelor; 
l) Primeşte de la serviciile publice comunitare competente 
paşapoarte simple, permisele de conducere, certificatele de 
înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare pe 
care le eliberează solicitanŃilor; 
m) łine registrele de evidenŃă pentru fiecare categorie de 

documente eliberate; 
n) Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin reglementări legale. 
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ATRIBUłII PE LINIE DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR ŞI 
ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE 

 
 Art. 77 – În domeniul evidenŃei persoanelor şi eliberării 
actelor de identitate, DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor 
a Sectorului 1 Bucureşti are  următoarelor principale atribuŃii: 
a) Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a 
cărŃilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi 
soluŃionează cererile pentru eliberarea cărŃilor de identitate, 
stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi 
acordarea vizei de reşedinŃă, în conformitate cu prevederile legale; 
b) Pentru îndeplinirea întocmai a atribuŃiilor şi sarcinilor din 
competenŃă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziŃiilor legale, 
a ordinelor şi instrucŃiunilor  care reglementează activitatea pe  
linia regimului de evidenŃă a persoanelor; 
c) Înregistrează toate cererile, în  registrele corespunzătoare 
fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile 
metodologice de lucru; 
d) Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele 
primare şi înscrise în fomularele necesare eliberării actelor de 
identitate; 
e) Colaborează cu formaŃiunile de poliŃie organizănd în comun 
acŃiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, 
campinguri şi alte unităŃi de cazare turistică, în vederea identificării 
persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenŃă a populaŃiei, 
precum şi a celor urmărite în temeiul legii; 
f) Asigură aplicarea menŃiunilor corespunzătoare în actele de 
identitate ale cetăŃenilor faŃă de care s-a luat măsura interdicŃiei de 
a se afla în anumite localităŃi sau de a părăsi localităŃi sau de a 
părăsi localitatea de domiciliu; 
g) Identifică- pe baza menŃiunilor operative- elementele urmărite, 
cele cu interdicŃia prezenŃei în anumite localităŃi  şi anunŃă unităŃile 
de poliŃie în vederea luării măsurilor legale ce se impun; 
h) Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat 
eliberarea acestora; 
i) Actualizează Registrul permanent de evidenŃă a populaŃiei cu 
informaŃiile din cererile cetăŃenilor pentru eliberarea actului de 
identitate, precum şi din comunicările autorităŃilor publice 
prevăzute de lege;  
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j) Desfăşoară activităŃi de primire, examinare şi rezolvare a 
petiŃiilor cetăŃenilor; 
k) Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii cu 
unităŃile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de 
calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii; 
l) Formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, modificarea 
metodologiilor de lucru etc; 
m) Întocmeşte situaŃiile statistice, sintezele ce conŃin activităŃile 
desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum 
şi procesele verbale de scădere din gestiune; 
n) Răspunde de activităŃile de selecŃionare, creare, folosire şi 
păstrare a arhivei specifice; 
o) SoluŃionează cererile formaŃiunilor operative din M.A.I., S.R.I., 
S.P.P., JustiŃie, Parchet, M.Ap.N, persoane fizice şi juridice, privind 
verificarea şi identificarea persoanelor fizice; 
p) Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul 
muncii, evidenŃele locale; 
q) Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităŃi 
sanitare şi de protecŃie socială, precum şi cele aflate în arestul 
unităŃilor de poliŃie ori în unităŃi de detenŃie din zona de 
responsabilitate; 
r) Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor 
internate în unităŃi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de 
identitate; 
s) Asigură securitatea documentelor direcŃiei.  

ATRIBUłII PE LINIE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR, A 
PERMISELOR DE CONDUCERE, A CERTIFICATELOR DE  

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 
 Art. 78 – Pentru eliberarea paşapoartelor, a permiselor de 
conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere 
de înmatriculare a vehiculelor, DirecŃia Generală de EvidenŃă a 
Persoanelor a Sectorului 1 Bucureşti are următoarele principale 
atribuŃii: 
a) Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării 
şi preschimbării paşapoartelor simple, includerii minorilor în 
paşapoartele părinŃilor, eliberării şi preschimbării permiselor de 
conducere auto, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu 
numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetăŃenii care 
domiciliază în raza de competenŃă; 
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b) Trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi  
evidenŃa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cererile 
şi documentele necesare în vederea producerii paşapoartelor 
simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a 
vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor; 
c) Preia de la seviciile publice comunitare competente 
paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de 
înmatriculare ale vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare 
ale vehiculelor în vederea înmânării lor către solicitanŃi; 
d) Înmânează paşapoartele, permisele de conducere auto, 
certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare 
a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea acestora; 
e) Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele 
primare şi înscrise de cetăŃeni în formularele utilizate pentru 
eliberarea paşapoartelor, permiselor de conducere auto şi 
certificatelor de înmatriculare; 
f) łine registrele de evidenŃă pentru fiecare categorie de 
documente eliberate. 

ATRIBUłII PE LINIE INFORMATICĂ 
 Art. 79 – Pe linie informatică, DirecŃia Generală de EvidenŃă 
a Persoanelor a Sectorului 1 Bucureşti are următoarele atribuŃii 
principale: 
a) Actualizează Registrul permanent de evidentă a populaŃiei local 
cu date privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de 
ministere şi alte autorităŃi ale administraŃiei publice centrale şi 
locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăŃeni cu ocazia 
soluŃionării cererilor acestora; 
b) Preia în Registrul permanent de evidenŃă a populaŃiei datele 
privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru 
născuŃii vii, cetăŃeni români, ori cu privire la modificările intervenite 
în statutul civil al persoanelor decedate ori declaraŃiile din care 
rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate; 
c) Preia imaginea cetăŃenilor care solicită eliberarea actelor de 
identitate şi a peşapoartelor; 
d) Copiază pe dischetă sau CD lotul cu cererile pentru producerea 
cărŃilor de identitate şi a paşapoartelor şi complectează fişa de 
însoŃire a lotului şi celelalte evidenŃe; 
f) Operează în baza de date locală data înmânării cărŃii de 
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identitate; 
g) Execută activităŃi pentru întreŃinerea preventivă a 
echipamentului din dotare; 
h) EvidenŃiază incidentele de hard+soft şi de aplicaŃie; 
i) Clarifică neconcordanŃele dintre nomenclatorul arterelor de 
circulaŃie şi situaŃia din teren, respectiv din documentele 
cetăŃenilor; 
j) Rezolvă erorile din baza de date locală ( constatate cu ocazia 
unor verificări sau semnalate de alŃi utilizatori); 
k) Salvează şi arhivează pe suport magnetic, fişierul de imagini 
pentru loturile de cărŃi de identitate; 
l) Furnizează, în condiŃiile legi, datele de identificare şi de adresă 
ale persoanei către autorităŃile şi instituŃiile publice centrale, judeŃe 
şi locale, agenŃii economici şi către cetăŃeni, în cazul în care sunt 
necesare prelucrări de date în sistem informatic; 
m) Întocmeşte  listele electorale permanente; 
n) Administrează reŃeaua şi domeniul sistemului informatic pe 
probleme de competenŃa serviciului public comunitar local; 
o) Desfăşoară activităŃi de studiu şi documentare tehnică, în scopul 
cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităŃilor de 
implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local; 
p) Colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate 
la bazele de date comune ale Ministerului AdministraŃiei şi 
Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu 
prevederile legale; 
q) Execută operaŃii de instalare a sistemelor de operare a 
software-ului de bază şi de aplicaŃie pe echipamentele de calcul 
care compun sistemul informatic local şi împreună participă la 
depanarea şi repunerea în funcŃiune a echipamentelor de calcul, 
împreună cu specialiştii firmei care asigură, asistenŃa tehnică în 
cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de 
comunicare şi software; 
r) Asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi ia măsuri 
de prevenire a scurgerii de informaŃii clasificate şi secrete de 
serviciu; 
s) Execută alte sarcini dispuse de conducerea direcŃiei. 

ATRIBUłII PE LINIE DE STARE CIVILĂ 
 Art. 80 – Pe linie de stare civilă, DirecŃia Generală de 
EvidenŃă a Persoanelor a Sectorului 1 Bucureşti are următoarele 
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principale atribuŃii; 
a) Întocmeşte, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, actele de 
naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate 
doveditoare; 
b) Înscrie menŃiuni, în condiŃiile legii şi ale metodologiilor, pe 
marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite 
comunicări de menŃiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I 
sau II, după caz; 
c) Pentru îndeplinirea întocmai a dispoziŃiilor legale, a ordinelor şi 
instrucŃiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de 
stare civilă; 
d) Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare 
fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile 
metodologiei de lucru; 
e) Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele 
primare şi înscrise în formulare; 
f) Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea 
autorităŃilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de 
stare civilă, la cererea persoanelor fizice; 
g) Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, până la data 
de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru 
născuŃii  vii, cetăŃeni români, ori cu privire la modificările intervenite 
în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0 – 14 ani, precum şi 
actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraŃiile din 
care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate; 
h) Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare 
înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinŃa de recrutare a 
persoanei supuse obligaŃiilor militare; 
i) Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi deces, 
în conformitate cu normele Institutului NaŃional de Statistică pe 
care le trimite lunar DirecŃiei de Statistică; 
j) Ia măsuri de păstrare în condiŃii corespunzătoare a registrelor şi 
certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau 
dispariŃia acestora; 
k) Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri 
precalculate, pe care le arhivează şi le pastrează în condiŃii depline 
de securitate; 
l) Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, 
formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul 
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următor, şi îl comunică serviciului public comunitar judeŃean de 
evidenŃă a persoanelor; 
m) Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare 
civilă pierdute ori distruse – parŃial sau total – după exemplarul 
existent,  certificănd exactitatea datelor înscrise; 
n) Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de 
stare civilă, în  cazurile prevăzute de lege; 
o) Înaintează serviciului public comunitar judeŃean de evidenŃă a 
persoanelor, exemplarul II al gistrelor de stare civilă, în termen de 
30 de zile de la data cănd toate filele din registru au fost 
completate, după ce au fost operate toate menŃiunile din 
exemplarul I; 
p) Sesizează imediat serviciul judeŃean de specialitate, în cazul 
dispariŃiei unor documente de stare civilă cu regim special; 
q) Primeste cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea 
numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare 
civilă procurate din străinătate; 
r) La solicitarea instanŃelor, efectuează verificări cu privire la 
anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare 
civilă, declararea dispariŃiei  sau a morŃii pe cale judecătorească şi 
înregistrarea tardivă a naşterii; 
s) Desfăşoară activităŃi de primire, examinare, evidenŃă, şi 
rezolvare a petiŃiilor cetăŃenilor; 
t) Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii cu 
unităŃile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de 
calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii; 
u) Formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, modificarea  
metodologiilor de lucru, etc.; 
v) Întocmeşte situaŃiile statistice, sintezele ce conŃin activităŃile 
desfăşurate lunar, trimnestrial şi anual, în cadrul serviciului public 
local, precum  şi procesele verbale de scădere din gestiune; 
w) Răspunde de activităŃile de selecŃionare, creare, folosire şi 
păstrare a arhivei; 
x) Execută acŃiuni şi controale cu personalul propriu sau in 
colaborare cu formaŃiunile de ordine publică ,in unitaŃile sanitare şi 
de protecŃie socială , în vederea depistării persoanelor a căror 
naştere nu a fost inregistrată in registrele de stare civilă şi a 
persoanelor cu identitate necunoscută; 
y) Colaborează cu formaŃiunile de polişie pentru identitatea unor 



 235

cadavre  
  
ATRIBUłII PE LINIE DE ANALIZĂ-SINTEZĂ, SECRETARIAT ŞI 

RELAłII CU PUBLICUL 
 Art. 81 – În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaŃii cu 
publicul, DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a Sectorului 
1 Bucureşti are următoarele  principale atribuŃii: 
a) Primeşte, înregistrează şi Ńine evidenŃa ordinelor, dispoziŃiilor, 
instrucŃiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiiilor, asigurănd 
repartizarea lor în cadrul direcŃiei; 
b) Verifică modul în care se aplică dispoziŃiile legale cu privire la 
apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi 
de păstrare a documentelor secrete; 
c) Organizeză şi asigură întreŃinerea, exploatarea şi selecŃionarea 
fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în 
conformitate cu dispoziŃiile legale în materie; 
d) Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi 
clasarea acestora în vederea arhivarea acestora ; 
e) Repartizează corespondenŃa, o predă după executarea 
operaŃiunilor de înregistrare în registrele special destinate; 
f) Expediază corespondenŃa; 
g) Asigură primirea şi înregistrarea petiŃiilor şi urmăreşte 
rezolvarea acestora în termenul legal; 
h) Organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienŃă a 
cetăŃenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul 
desemnat; 
i) Centralizează  principalii  indicatori  realizaŃi, verifică modul  de   
îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaŃiile  
comparative şi analizele activităŃilor desfăsurate periodic; 
j) Transmite serviciului public comunitar de evidenŃă a persoanelor 
judeŃean, sintezele şi analizele întocmite; 
k) Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al direcŃiei, din 
documentele rezultate din activitatea de profil. 

 
 SERVICIUL INREGISTRĂRI/RADIERI MOPEDE: 
 Art. 82 - Principalele atribuŃii ale Serviciului 
Înregistrări/Radieri Mopede sunt: 
a) primeşte cererile cetăŃenilor cu domiciliul pe raza teritorială a 
Sectorului 1, privind înregistrarea şi eliberarea certificatului de 
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înregistrare a mopedelor; 
b) primeşte cererile cetăŃenilor privind înregistrarea mopedelor; 
c) verifică condiŃiile tehnice ale scuterelor, mopedelor şi motoarelor 
care au capacitate cilindrică maximă de 50 cm3; 
d) răspunde de corectitudinea datelor înscrise în formularele 
utilizate pentru înregistrarea, eliberarea, radierea mopedelor; 
e) face verificări în evidenŃele de specialitate şi accesează baza de 
date a Serviciului Public pentru EvidenŃa şi Înmatricularea 
Autovehiculelor; 
f) înaintează fişa deŃinătorului pentru tipărirea plăcuŃelor şi a 
certificatului de înregistrare, firmei autorizate;  
f) înmânează solicitanŃilor, plăcuŃele şi certificatele de înregistrare 
la termenele stabilite; 
g) Ńine evidenŃa înregistrărilor în sistem manual; 
h) Ńine evidenŃa înregistrărilor în sistem automat. 

CAPITOLUL V - RelaŃiile funcŃionale între compartimentele 
aparatului aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 Art. 83 Compartimentele aparatului aparatul de specialitate 
al Primarului Sectorului 1 sunt obligate să coopereze în vederea 
întocmirii în termenul legal a lucrărilor al caror obiect implică 
coroborarea de competenŃe în conformitate cu prevederile actelor 
normative în vigoare. 

CAPITOLUL VI- AtribuŃii comune tuturor compartimentelor. 
DispoziŃii finale. 

 Art. 84 Toate compartimentele vor studia, analiza şi propune 
măsuri pentru raŃionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea 
evidenŃei, sporirea vitezei de circulaŃie a documentelor, urmărind 
fundamentarea legală a lucrărilor. 
 În acest sens personalul cu funcŃia de DIRECTOR 
EXECUTIV: 
- organizează evidenŃa indicatorilor din domeniile de activitate ale 
compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le 
transmit in termenul legal; 
- răspund de perfecŃionarea pregătirii profesionale a 
subordonaŃilor şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea 
corespunzatoare a activităŃii; 
- asigură securitatea materialelor cu conŃinut secret şi răspund 
de scurgerea informaŃiilor şi a documentelor din compartimentele 
respective. 
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 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a manifesta o preocupare 
permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituŃiei şi a dotărilor, 
luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale. 
 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a îndeplini şi alte atribuŃii din 
domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care 
decurg din actele normative în vigoare, nou aparute, precum şi 
sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Primăriei, menite să 
concure la realizarea integrală a atribuŃiilor instituŃiei, la 
îmbunătăŃirea activităŃii acesteia, atât în timpul programului de 
lucru, cât şi în afara acestuia. 
 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a pune la dispoziŃia membrilor 
Consiliului Local al Sectorului 1 documentele solicitate, la cererea 
acestora. 
 În temeiul Legii 541/2004 privind protecŃia personalului din 
autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care 
semnalează încălcări ale legii, toŃi salariaŃii au dreptul la protecŃia 
avertizării în interes public. 
 Art. 85 Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a 
sarcinilor de serviciu se sancŃionează conform legislaŃiei muncii şi 
salarizării. 
 Art. 86 Toate compartimentele aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1prezintă anual şi ori de câte ori este necesar 
rapoarte de activitate. 
 Art. 87 Toate compartimentele aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1 vor colabora în mod direct cu Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea 
deciziilor majore în domeniul lor de activitate. 
 Art. 88 Prezentul R.O.F. se va difuza sub semnătura tuturor 
compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 
1, conducătorii acestora având obligaŃia să asigure, sub 
semnătură, luarea la cunoştinŃă de către toŃi salariaŃii din 
subordine. 
 Art. 89 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 1 nr.379 din 30.11.2007 şi intră în 
vigoare la aceeaşi dată. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Statului de funcŃii  al  DirecŃiei de AdministraŃie 

pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului  Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar 

Sector 1 şi al DirecŃiei Resurse Umane ; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăŃământ, sport, 

mass+media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti nr.73/2002 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile Locale  ale sectoarelor 1 – 6 a unor atribuŃii privind 

protecŃia socială ; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.61/29.03.2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.9/25.01.2007 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale DirecŃiei de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar 

Sector 1, în sensul modificării Statului de funcŃii ; 

 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României 

nr.174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotărârea 
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Guvernului României nr.538/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru finanŃarea învăŃământului preuniversitar de 

stat;  

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 

anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului României nr.24/2000 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual  din 

sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III 

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

bază în sectorul  bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care 

ocupă funcŃii de demnitate publică;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată;  

 În temeiul dispoziŃiilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2),  lit.”e” şi 

art.115, alin.(1), lit.”b”din  Legea nr.215/23.04.2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se modifică Statul de funcŃii al DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.9/25.01.2007 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 
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ale DirecŃiei de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar 

Sector 1 rămân neschimbate. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia de AdministraŃie pentru 

ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1, DirecŃia Resurse Umane şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 380/30.11.2007 



 241

                                                                                                                 Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local  

                                                                                                                         nr. 380/30.11.2007 
PRESEDINTE DE SEDINTA,  

                                                                                                                    Adrian Oghină 
 

STAT DE FUNCłII AL DIRECłIEI 
DE ADMINISTRAłIEI PENTRU  ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1 elaborat in conformitate cu prevederile O.G.R.nr.10/01.02.2007, cu 

modificarile si completarile ulterioare 
 

FUNCłIA Nivelul 
studiilor 

Gradul/ 
Treapta 

profesio-nală 

Coeficientul de 
multiplicare/ 
Salariul de 

încadrare(mii lei) 

Nr. 
posturi 
totale 

Indemnizatia 
de conducere în % din 

salariul de bază - 
limita maximă 

De execuŃie De conducere Minim Maxim 

          1                                      2        3       4       5               6      7            8 
OUGR Nr.10/2007  ANEXA nr.II c 01.10.2007 ANEXA nr.V/2 c 01.10.2007  
 
INSP.SPEC.             DIRECTOR S IA 581 1199 1 50 
INSP.SPEC.                DIR.ADJ. S IA 581 1199 2 40 
INSP.SPEC.      SEF SERVICIU S IA 581 1199 1 30 
INSP.SPEC.-           SEF SERV. S I 571 1059 4 30 
INSP.SPEC.            SEF BIROU S I 571 1059 5 25 
CONS.JURIDIC   SEFSERVICIU S I 631 1199 1 30 
CONS.JURIDIC           S I 631 1199 1  
CONS.JURIDIC S III 561 921 1  
CONS.JURIDIC  S D/IV 551         802 1  
CONS.JURIDIC S IV 551         802 1  
CONS.JURIDIC S D 523           1  
INSP.SPEC. S IA 581 1199 1  
INSP.SPEC. S I 571 1059 10  
INSP.SPEC. S II 561 921 9  
INSP.SPEC. S III 551 835 3  
INSP.SPEC. S D/III 551         835 5  
INSPECTOR     M I 551 731 3  
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INSPECTOR  M II 540 661 1  
INSPECTOR  M III 531 609 1  
INSPECTOR M D 493                     - 1  
REFERENT  M IA 561 783 2  
REFERENT M I 551 731 6  
REFERENT M II 540 661 1  
REFERENT M III 531 609 2  
REFERENT M D/III 531 609 1  
REFERENT M D 493                - 1  
FUNCłIONAR M I 512 615 1  
ÎNGRIJITOR G/M I 491 512 1  
MUNC.CALIF.  G/M I 539 680 3  
ŞOFER G/M  491         823  1  
ARHIVAR M I 512         615 1  
TOTAL POSTURI:    73  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind anularea creanŃelor restante aflate în sold la data de 31 

decembrie a anului 2007, mai mici sau egale de 10 RON  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia de Impozite 

şi Taxe Locale Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art.178, alin.(2) şi (3) din 

Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local Sector 

1 nr. 63/1999 privind înfiinŃarea „DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1”; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”d” şi art.115, 

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

locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. DirecŃia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 va 



 244

proceda la anularea creanŃelor fiscale restante aflate în sold la 

data de 31 decembrie a anului 2007, creanŃe mai mici sau egale 

cu 10 lei, pe fiecare sursă în parte.  

 

 Art.2. Primăria Sectorului 1, DirecŃia Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1, Serviciul Secretariat General, AudienŃe şi toate celelalte 

compartimente implicate vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 381/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.22/1998 privind delimitarea perimetrelor în cadrul cărora 

funcŃionează pieŃele administrate de AdministraŃia PieŃelor Sector 

1 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului Local 

al Sectorului 1; 

 Având în vedere necesitatea unei mai exacte delimitări a 

perimetrelor în cadrul cărora funcŃionează pieŃele administrate de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1, pentru a se asigura un control  mai 

eficient al curăŃeniei, al gospodăririi acestor pieŃe şi al încasării 

veniturilor de la utilizatorii pieŃelor, precum şi necesitatea intabulării 

şi înscrierii în cartea funciară a acestor bunuri imobile; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr.71/2002 privind organizarea  şi funcŃionarea serviciilor 

publice de administrare  a domeniului public şi privat de interes  

local, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.955/2004; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului  

României nr.348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi 

servicii de piaŃă în unele zone publice, modificată şi completată 

prin Hotărârea Guvernului României nr.1334/2004;  
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 În temeiul art.45, alin.(1),  art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, 

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

locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se modifică art.1, lit.c, g, i 

şi k din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.22/1998, 

după cum urmează: 

 -PiaŃa Mureş are o suprafaŃă de 1511,01 mp, delimitată 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, având perimetrul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 - PiaŃa Matache are o suprafaŃă de 8548,22 mp, delimitată 

conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, având perimetrul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48. 

 -PiaŃa AviaŃiei are o suprafaŃă de 1915,17 mp, delimitată 

conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, având perimetrul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

17,18,19,20,21. 

 - PiaŃa Amzei are o suprafaŃă de 3579,83 mp, delimitată 

conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, având perimetrul 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

 

 Art.2. Se înlocuiesc anexele 3, 7, 9 şi 11 din Hotărârea 
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Consiliului Local al Sectorului 1 nr.22/1998 cu Anexele 1, 2, 3 şi 4, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 382/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Redea nr.55 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

  - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.154/05.09.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 17 CA 12/23.08.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

  łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competente pentru avizarea şi aprobarea documentatiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al 

Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii amplasate  pe teren  

proprietate privată - Str. Redea nr. 55. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 383/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr.84 A 

 

 Având în vedere : 

  - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

  - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

  - Avizul nr.185/10.10.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 17 CA  29/23.08.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

  - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii  amplasate pe teren proprietate privată – Str. C-tin 

Dobrogeanu Gherea nr.84 A. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 384/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Duetului nr.74  

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

  - Avizul nr.177/ .2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 19 CA 7/26.09.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.                   

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –   Str. Duetului 

nr.74 .  

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenăŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 385/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Intr. Solzilor nr.23 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.191/17.10.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA  15/10.10.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competente pentru avizarea si aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000. 

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Intr.Solzilor 

nr.23.  

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 386/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată   

PUD Str. Alexandru Câmpeanu nr.51 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.193/31.10.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 17 CA 4/23.08.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

  - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii  amplasate pe teren proprietate privată – Str. Alexandru 

Câmpeanu nr.51. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 387/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Petre Aurelian nr.33 B 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.196/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 14 CA 19/04.07.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Str. Petre 

Aurelian nr.33 B. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 388/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

 PUD Str. Clucerului nr.48-50 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.198/31.10.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 21 CA 12/23.10.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000. 

  -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicata 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Clucerului 

nr.48-50. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 389/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

Modificare PUD Str. Pădurea Neagra/Dr. Pădurea Pustnicu 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.199/31.10.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA  5/10.10.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea si completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competente pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000. 

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutull  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se modifică reglementarile urbanistice aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1 nr..318/24.08.2006, 

conform aviz  CTU-PS 1 nr. 19CA11/17.07.2006 anexate, privind 

aprobarea unui PUD pentru construcŃii definitive  - Str. Pădurea 

Neagră/Dr. Pădurea Pustnicu. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 
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proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 390/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

 PUD Str. Vasile Lupu nr.6 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.205/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 10 CA 8/24.05.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. Vasile 

Lupu nr.6. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 



 274

 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 391/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

 PUD Str. Izbiceni nr.122 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.206/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 16 CA 23/25.07.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.   

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Izbiceni 

nr.122. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 392/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Dej nr.67A 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.208/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 19 CA  2/26.09.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.   

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al 

Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii amplasate pe 

teren  proprietate privată – Str. Dej nr.67A. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 393/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Dumitru Zossima nr.9 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.209/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 22 CA 19/06.11.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.   

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Dumitru 

Zossima nr.9. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 394/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Mihai Viteazul nr.64 bis 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.210/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA 7/10.10.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

 - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Mihai 

Viteazul nr.64 bis. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 395/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Nicolae Nicoleanu nr.41 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.191/31.10.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 15 CA 15/11.07.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Nicolae 

Nicoleanu nr.41. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 396/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str.Buzeşti nr.71/Str. MunŃii Tatra nr.1 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.200/31.10.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 21 CA 5/23.10.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000  

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren  proprietate privată –  Str. Buzeşti 

nr.71/Str. MunŃii Tatra nr.1. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 397/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Oastei nr.18 A 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.201/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 18 CA 11/12.09.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Oastei 

nr.18 A. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 398/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

 PUD Str. CăiuŃi nr.1 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.202/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 22 CA 7/06.11.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competente pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000 

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. CăiuŃi nr.1. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 
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aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 399/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Renaşterii nr.11 B 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.203/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 22 CA 20/06.11.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000 

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren  proprietate privată –Str.  Renaşterii 

nr.11 B. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 400/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

 PUD Str Simion BărnuŃiu nr.7 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.214/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 18 CA 5/12.09.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000. 

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii  amplasate pe teren proprietate privată – Str.Simion 

BărnuŃiu nr.7. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 401/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Dr. Muntele Găina nr.60A 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.216/21.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA 15/10.10.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

  - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000. 

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii  amplasate pe teren  proprietate privată –  Dr.Muntele 

Găina nr.60A. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 402/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Str.Sălăjeni nr.25 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1  

 -Avizul nr.217/21.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 23 CA 17/20.11.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competente pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. 

(2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată  Str.Sălăjeni 

nr.25. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 403/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Petru Maior nr.19 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 -Avizul nr.195/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA 13/10.10.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

  - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000. 

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii  amplasate pe teren  proprietate privată –  Str. Petru 

Maior nr.19. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 404/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Intr.UndiŃei nr.1 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

  -Avizul nr.207/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 21 CA 10/23.10.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.   

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al 

Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii amplasate pe 

teren proprietate privată - Intr. UndiŃei nr.1. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 405/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Str.Dunei nr.29 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.212/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 22 CA  18/06.11.2007 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 
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 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

 -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii  amplasate pe teren proprietate privată – Str.Dunei 

nr.29. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirectŃei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 406/30.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Şos Străuleşti nr.132-138 

 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.215/14.11.2007 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 18 CA  4/12.09.2007 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 
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Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competenŃe pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000 

  -Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), 

lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Şos.Străuleşti 

nr.132-138. 

 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform  

Ordinului M.T.C.T. nr.22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 407/30.11.2007 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 
 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, 
constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 
funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului – 06.06.2004; 
 łinând seama de  prevederile art.9 din OrdonanŃa 
Guvernului României nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului 
cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, modificată şi 
aprobată prin Legea nr.673/2002; 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 1 nr.259/2004 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare al Consiliului Local al Sectorului 1; 
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al Sectorului 1 nr.56/22.02.2007 privind alegerea preşedintelui de 
şedintă; 
 În temeiul prevederilor art.35, alin.(1), art.45, alin.(1)  şi 
art.81, alin.(2), lit.”a”  şi art.115, alin.(1), lit.”b”din Legea 
nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
H o t ă r ă ş t e: 

 
Articol unic: Se alege domnul consilier ADRIAN OGHINĂ 

preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al 
Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 
Nr. 408/30.11.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor şi condiŃiilor de utilizare a fondului de 

premiere de 5% constituit la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi 13.11.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

criteriilor şi condiŃiilor de utilizare a fondului de premiere de 5% 

constituit la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2”; 

 Analizând:  

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate al Comisiei Juridică, Ordine şi 

Linişte publică precum şi raportul de specialitate al Comisiei de 

Buget - FinanŃe şi Administrare a Patrimoniului Imobiliar ; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- art. 21 din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

funcŃionarilor publici pana la intrarea în vigoare a legii privind 

sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcŃionarilor 

publici, precum şi creşterile salariale care se acorda funcŃionarilor 

publici în anul 2007, aprobată prin Legea nr. 232/2007; 

- art. 12 din O.G. nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce 
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se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit 

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

de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 

sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III 

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

bază în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care 

ocupă funcŃii de demnitate publică, aprobată prin Legea nr. 

231/2007. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) 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. Se constituie la nivelul Consiliului Local Sector 2, în 

limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 

prevăzute pentru funcŃionarii publici, un fond de premiere pentru 

funcŃionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 2, precum şi din instituŃiile şi serviciile publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2. 

   

 Art. 2. Se constituie la nivelul Consiliului Local Sector 2, în 

limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 

prevăzute pentru personalul contractual, un fond de premiere 

pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2, precum şi din instituŃiile şi serviciile publice 

aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2. 
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 Art. 3. Se aprobă criteriile şi condiŃiile de acordare a 

premiilor din fondul de premiere de la art. 1 şi art. 2 conform 

anexei care cuprinde 1 filă şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

   

 Art. 4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

          (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnează pentru 

legalitate  

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 136/13.11.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 13.11.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea documentaŃiei tehnico-economice 

pentru investiŃia 

„Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap cu 

abilitate ridicata din punct de vedere al autonomiei personale” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi 13.11.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea documentaŃiei tehnico-economice pentru investiŃia 

„Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap cu 

abilitate ridicata din punct de vedere al autonomiei personale”; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate întocmit de către Directorul 

General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucuresti; 

- Raportul de specialitate al Comisiei Buget - FinanŃe şi 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi cel al Comisiei de 

ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor 
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Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de 

Proprietari;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 46/2007; 

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

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. (1)  Se aprobă reactualizarea documentaŃiei tehnico – 

economice pentru investiŃia „Complex de servicii pentru persoane 

adulte cu handicap cu abilitate ridicată din punct de vedere al 

autonomiei personale” situat in Bucureşti, str. Balotului nr. 42, 

sector 2 ce are ca beneficiar DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, conform anexei care 

cuprinde un număr de 11 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre . 

     (2)  Valoarea totala a investiŃiei este de 1.275.065 lei, 

exclusiv TVA,  din care 1.154.057 lei  se asigură din bugetul 
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general al Consiliului Local al Sectorului  2. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti si 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  

              

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

al Municipiului Bucureşti. 

          (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 137/13.11.2007 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 13.11.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

 

 



 331

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃarii lucrărilor de consolidare şi 

modernizare ale obiectivului 

 „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică” corp A,  

situat în str. Balotului nr. 42, sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi 13.11.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea  

cofinanŃarii  lucrărilor de consolidare şi modernizare ale obiectivului 

„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică” corp A, 

situat în str. Balotului nr. 42, sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

-  Referatul de specialitate precum şi Nota de 

Fundamentare, prezentate  de DirecŃia Generala de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub coordonarea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul de specialitate al Comisiei Buget - FinanŃe şi 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi cel al Comisiei de 

ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor 
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Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de 

Proprietari;  

- Adresa nr. 2347/ 02.10.2007 a Ministerului Muncii, 

SolidarităŃii Sociale şi Familiei, urmare a solicitării de finanŃare din 

bugetul de stat a proiectului pentru lucrările de reparaŃii capitale, 

amenajări şi modernizări necesare obiectivului  „Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică”. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 46/2007;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 1434 /2004 privind 

atribuŃiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 183/2006 privind 

alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziŃia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele 

consilii judeŃene şi pentru Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 118/1999 privind înfiinŃarea 

şi utilizarea Fondului naŃional de solidaritate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 2 nr. 151/08.12.2005 privind 

reorganizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a 

Persoanelor cu Handicap din subordinea DirecŃiei Generala de 
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AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului în Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică; 

- H.C.L. Sector 2 nr. 97/2006  pentru aprobarea Studiului  

de fezabilitate privind consolidarea si modernizarea„Centrului de 

Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică”- Balotului - Corp A – 

Cămin - Spital; 

 În baza art. 45 alin. (2) si 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 susŃinerea cofinanŃării din Bugetul general 

al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru 

realizarea lucrărilor de consolidare şi modernizare ale obiectivului 

„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică” corp A,  

situat în str. Balotului nr. 42, sector 2, Bucureşti; 

 

 Art. 2. Valoarea totală a lucrărilor de consolidare şi 

modernizare este de 3.557.000 lei, din care suma de 1.000.000 lei 

va fi alocata din Bugetul general al Consiliului Local al Sectorului 2; 

   

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor 

asigura ducerea 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 pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 138/13.11.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 13.11.2007 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 terenului în suprafată de 278 mp. situat in str. 

Paroşeni, nr. 26, sector 2, din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 în administrarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 în 

vederea realizării unei secŃii a poliŃiei comunitare 

 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 
în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, republicată, întrunit în şedinŃă 
ordinară, astăzi 13.11.2007; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 
transmiterea terenului în suprafată de 278 mp. situat in str. 
Paroşeni, nr. 26, sector 2, din administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 2 în administrarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 în 
vederea realizării unei secŃii a poliŃiei comunitare;  
 Analizând: 

- Raportul de Specialitate al PoliŃiei Comunitare Sector 2 
Bucureşti, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul de specialitate al Comisiei de Buget - FinanŃe şi 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi cel al Comisiei 
Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi 
RelaŃii InternaŃionale ; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în :  

- Art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr.371/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi 
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funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/17.12.2004 
privind înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
312/12.10.2007; 

- Legea privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (3) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. f) şi 
j) 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. (1) Se aprobă transmiterea terenului în suprafaŃă de 
278 m.p. situat în Bucureşti, str. Paroşeni nr. 26, sector 2, din 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea 
PoliŃiei Comunitare Sector 2 în vederea realizării unei secŃii a 
poliŃiei comunitare.   

            (2) Terenul prezentat la alin. (1) se identifică potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. Clădirea, branşamentele şi contractele pentru utilităŃi, 
executate sau încheiate de AdministraŃia Domeniului Public Sector 
2 pentru obiectivul de investiŃii „Punct Apel Domeniu Public” din str. 
Paroşeni nr. 26, vor fi preluate pe bază de proces verbal de 
predare – primire, din administrarea AdministraŃiei Domeniului 
Public Sector 2 în administrarea PoliŃiei Comunitare Sector 2.  
 
 Art. 3. Schimbarea destinaŃiei terenului prevăzut la art. 1 
atrage revocarea de drept a prezentei hotărâri.  
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 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 
Directorul General al PoliŃiei Comunitare Sector 2 şi AdministraŃia 
Domeniului Public Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art. 4. (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 pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 
 
Nr. 139/13.11.2007 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 
de 13.11.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 
215/2001, republicată. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea H. C. L. S. 2 nr. 45/2004 privind  

aprobarea regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor amplasate pe  

domeniul public din 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, republicată, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi 13.11.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L.S. 2 nr. 45/2004 privind 

aprobarea regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor amplasate pe 

domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate al Comisiei Juridică, Ordine şi 

Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 
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109/08.09.2005 privind modernizarea, reconstrucŃia şi realizarea 

unor complexe agroalimentare pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

      - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

131/15.12.2006 privind aprobarea contractului de parteneriat 

public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect 

,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - PiaŃa Obor”, precum şi 

transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului aferent obiectivului de 

investiŃii; 

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

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. (1) Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 45/2004 privind aprobarea 

regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor amplasate pe domeniul 

public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti conform anexei ce 

cuprinde un număr de 10 file şi face parte din prezenta hotărâre. 

            (2) Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 45/2004 se 

înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, vor asigura 
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ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. (1) Prezenta Hotărâre se va publica în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti, conform legii. 

(2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi 

poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 

  

Nr. 140/13.11.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 13.11.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 47/2005, 

privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren situat în 

 Str. Vatra Luminoasă Nr. 108 din administrarea A. D. P. S. 2  

către AsociaŃia Nevăzătorilor din România, persoană juridică fără 

scop lucrativ 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi 13.11.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 47/2005, privind 

atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren situat în  Str. Vatra 

Luminoasă Nr. 108 din administrarea A. D. P. S. 2  

către AsociaŃia Nevăzătorilor din România, persoană juridică fără 

scop lucrativ; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate al Comisiei Juridică Ordine şi Linişte 

publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale 

precum şi raportul de specialitate al Comisiei de Buget – FinanŃe şi 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar; 

- Hotărârea nr. 928/25.07.2007 a Comisiei Municipiului Bucureşti 
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pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 15 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) precum şi al 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. I. H.C.L. Sector 2 nr. 47/2005 privind atribuirea în 

folosinŃă grat gratuită a unui teren situat în Str. Vatra Luminoasă 

Nr. 108 din administrarea A.D.P.S. 2 către AsociaŃia Nevăzătorilor 

din România,  persoană juridică fără scop lucrativ, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  

 „Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinŃă gratuită, pe termen 

de 49 ani, a terenului în suprafaŃă de 2.411 m2, situat în Str. Vatra 

Luminoasă nr. 108, Sectorul 2, identificat conform anexelor nr. 1 şi 

2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2,  către AsociaŃia 

Nevăzătorilor din România, persoană juridică fără scop lucrativ, cu 

sediul în Str. Vatra Luminoasă nr. 108 bis, în scopul realizării unui 

sediu şi a unui spaŃiu profesional pentru reabilitarea nevăzătorilor.”  

 2. Anexele nr. 1 şi 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 47/2005 se 
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înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 47/2005 

privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren situat în Str. 

Vatra Luminoasă nr. 108 din administrarea AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 către AsociaŃia Nevăzătorilor din 

România, persoană juridică fără scop lucrativ precum şi ale H.C.L. 

Sector 2 nr. 60/2007 privind prorogarea unui termen rămân 

aplicabile. 

 

 Art. III. (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 pentru 

legalitate  

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 141/13.11.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 13.11.2007 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, republicată, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi 13.11.2007; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în  

sectorul 2 al municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate al Comisiei de Urbanism, Lucrări 

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; 

 - 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; 
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 - DispoziŃia nr. 4040/2007 privind reactualizarea componenŃei 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a 

Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- 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. 3 din Ordinul nr. 1107/2001 al Ministrului Lucrărilor 

Publice, Transporturilor şi LocuinŃei privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de amenajare a 

teritoriului şi urbanism în municipiul Bucureşti; 

 În temeiul  art. 36 alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) precum si al 

art. 81 alin. (2) lit. i) 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. (1)Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu 

prevăzute în anexele 1, 2 şi 3 ce fac parte integrantă  din prezentul 

proiect de hotărâre, cuprinzând în total 48 de poziŃii. 

(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 
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ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. (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 pentru 

legalitate  

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 

  

Nr. 142/13.11.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 13.11.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind 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, republicată, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi 13.11.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 2 pe anul 2007; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

- Raportul de specialitate al Comisiei de Buget – FinanŃe şi 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar;   

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, astfel cum a 

fost modificată şi completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 46/2007; 

- Hotărârea Guvernului nr.1285/2007 privind repartizarea unor 

sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, 

prevăzute în bugetul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi 

Tineretului, pentru finanŃarea în anul 2007 a unor cheltuieli de 
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capital ale unităŃilor de învăŃământ preşcolar de stat din municipiul 

Bucureşti; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1327/2007 privind cheltuielile necesare 

pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului 

naŃional din data de 25.10.2007 privind introducerea votului 

uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1325/2007 privind stabilirea măsurilor 

pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului 

naŃional din data de 25.10.2007 privind introducerea votului 

uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului 

bugetar. 

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

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. Bugetul general al Consiliului Local al sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2007 se stabileşte, astfel : 

Venituri totale  -  994.920  mii lei 

Cheltuieli totale  -  994.874  mii lei 

Excedent   -           46  mii lei  

conform anexei nr. 1. 
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 Art. 2. Bugetul local al Consiliului Local al sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2007 se stabileşte  atât  la venituri 

cât şi la cheltuieli la suma de 641.819 mii  lei, conform anexei nr 2. 

 

 Art. 3. Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 641.819 mii 

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

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

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

2.1.1.2 ; 2.1.2 ; 2.1.2.1 ; 2.1.3 ; 2.1.3.1; 2.1.4; 2.1.4.1;  2.1.4.1.1; 

2.1.4.1.2; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.1.a; 2.1.4.1.1.1.b; 2.1.4.1.1.2; 

2.1.4.1.1.2.a;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.4.3;  2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.2; 

2.1.6; 2.1.6.1;  2.1.7; 2.1.7.1-2.1.7.5; 2.1.8; 2.2-2.4   la prezenta 

hotărâre . 

 

 Art. 4. Se aprobã rectificarea cheltuielilor finanŃate din 

împrumuturi externe şi interne în anul 2007 la suma de 244.532 mii 

lei, conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.2 3.2.1 la prezenta 

hotărâre, cu modificarea următoarelor programe finanŃate din 

credite externe : 

� diminuarea cu 17.038 mii lei - a programului de reabilitare 

sistem rutier sector 2 derulat de AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 2 din credit extern şi stabilirea acestuia  la valoarea de 

92.471 mii lei. 

�  diminuarea cu 3.413 mii lei – a programului de reabilitare 

sistem rutier sector 2 derulat de AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 2 din credit intern şi stabilirea acestuia  la valoarea de 

127.687 mii lei. 
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 Art. 5. Se aprobã rectificarea bugetului din fonduri externe 

nerambursabile (fonduri P.H.A.R.E.; fonduri alocate de Comisia 

Europeană), la suma de 519 mii lei, conform anexelor nr. 4; 4.1; 

4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 4.1.2.1.2 ; 

 

 Art. 6. Se aprobã rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli 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; 5.1.2 .  

 

 Art. 7. Se aprobã rectificarea  bugetului  pentru  veniturile şi 

cheltuielile evidenŃiate în afara bugetului local (fond rulment, alte 

surse) prin stabilirea acestuia la suma de 78.173 mii lei – din care 

77.828 mii lei reprezintă investiŃii din fondul de rulment al 

Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 6 ; 6.1 ; 6.1.1 

.   

 Art. 8. Se aprobã rectificarea fondurilor alocate pentru  

programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti 

finanŃat din fonduri bugetare conform anexelor nr. 7;7.1 - 7.168  la 

prezenta hotărâre .  

 

 Art. 9. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.1.2; 2.1.3; 

2.1.4; 2.1.4.1;  2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.1.a; 

2.1.4.1.1.1.b; 2.1.4.1.1.2; 2.1.4.1.1.2.a; 2.1.4.3; 2.1.6; 2.1.6.1; 

2.1.7; 2.1.7.3; 2.1.7.5; 2.2-2.4; 3; 3.1; 5; 5.1; 5.1.2; 7; 7.1; 7.5; 

7.15; 7.19; 7.22; 7.35; 7.44; 7.53; 7.168  la prezenta hotărâre 

modifică, în ordine, anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.3; 

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; 2.1.3.1.1.1.a; 

2.1.3.1.1.1.b; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.2.b; 2.1.3.4; 2.1.4; 2.1.4.1; 
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2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.2-2.4; 3; 3.1; 4; 4.1; 4.1.1; 5; 5.1: 5.5-5.7; 

5.10; 5.22; 5.12; 5.23; 5.8; din HCLS2 nr. 135/2007 privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe anul 

2007. 

 

 Art. 10. Anexele nr.  2.12; 2.1.2.1; 2.1.3.1; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 

2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.4; 5.1.1; 5.1.1.1; 5.1.1.1.1-5.1.1.1.3; 7.2; 7.3; 

7.7; 7.11; 7.13; 7.14; 7.20; 7.21; 7.36-7.38  la prezenta hotărâre 

modifică, în ordine, anexele nr. 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.5.1; 2.1.9.1; 

2.1.9.2; 2.1.9.4; 3.1.1; 3.1.1.2; 3.1.1.2.1-3.1.1.2.3; 4.2; 4.9-4.13; 

4.17-4.19; 4.21; 4.22; 4.30; 4.31; 4.29  din HCLS2 nr.128/2007  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe 

anul 2007.  

 

 Art. 11. Anexele nr. 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.8; 7.4; 7.17; 7.24; 

7.45  la prezenta hotărâre modifică, în ordine, anexele nr. 2.1.6; 

2.1.6.1; 2.1.9; 5.5; 5.10; 5.14; 5.21  din HCLS2 nr.118/2007  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe 

anul 2007. 

 

 Art. 12. Anexele nr.  3.1.1.; 7.69; 7.70; 7.78; 7.81; 7.88; 

7.90; 7.94; 7.96-7.98; 7.100; 7.101; 7.105; 7.107-7.112; 7.114-

7.117; 7.119; 7.122 – 7.142; 7.144-7.165 la prezenta hotărâre 

modifică, în ordine, anexele nr. 3.4.1; 4.88; 4.90; 4.95; 4.99; 4.103: 

4.104; 4.108-4.111; 4.114-4.127; 4.129; 4.131; 4.136; 4.138; 

4.142; 4.145; 4.146; 4.149; 4.151-4.153; 4.156; 4.157; 4.160: 

4.163; 4.164; 4.168; 4.169; 4.171; 4.6; 4.7; 4.11; 4.13-4.16; 4.21-

4.26; 4.33; 4.34; 4.37-4.42; 4.44; 4.49; 4.50 din HCLS2 

nr.102/2007  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
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CLS 2 pe anul 2007. 

 

 Art. 13. Anexele nr. 7.18; 7.62; la prezenta hotărâre 

modifică, în ordine, anexele nr. 3.10; 4.29 din HCLS2 nr.85/2007  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe 

anul 2007. 

 

 Art. 14. Anexele nr.  4; 4.1; 4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 7.6; 

7.30; 7.32-7.34; 7.72; 7.89; 7.91; 7.92 la prezenta hotărâre 

modifică, în ordine, anexele nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 4.7; 

7.11; 4.37; 4.43; 4.44; 4.46 din HCLS2 nr.78/2007  privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe anul 

2007. 

 

 Art. 15. Anexele nr.  2.1.5.2; 3.2; 3.2.1; 7.25; 7.60; 7.61; 

7.63; 7.73-7.75; 7.77; 7.79; 7.86; 7.87; 7.99; 7.118; 7.120; 7.121  

la prezenta hotărâre modifică, în ordine, anexele nr. 2.1.4.1; 3.1; 

3.1.2; 4.11; 4.38-4.40; 4.54-4.57; 4.64; 4.74; 4.75; 4.95; 4.111; 

4.113; 4.117 din HCLS2 nr. 56/2007 privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe anul 2007. 

 

 Art. 16. Anexele nr. 7.83; 7.143 la prezenta hotărâre 

modifică, în ordine, anexele nr. 6.25; 6.76 din HCLS2 nr.31/2007  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe 

anul 2007. 

 

 Art. 17. Anexele  nr.  4.1.2.1.2; 6; 6.1; 6.1.1; 7.12; 7.16; 

7.23; 7.26; 7.28; 7.29; 7.31, 7.39-7.43; 7.46-7.52; 7.54-7.59; 

7.647.68; 7.71; 7.76; 7.82; 7.84; 7.85; 7.93; 7.95; 7.102-7.104; 
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7.106; 7.113; 7.166; 7.167 la prezenta hotărâre modifică,  anexele 

nr. 2.4.1.2.1; 6; 6.1; 6.1.3; 7.41; 7.50; 7.62; 7.95; 7.106; 7.107; 

7.131; 7.86; 7.79; 7.87; 7.124; 7.99; 7.295-7.300; 7.302; 7.306; 

7.307; 7.313; 7.319; 7.326; 7.327; 7.335; 7.339; 7.340; 7.342; 

7.343; 7.357; 7.360; 7.382; 7.385; 7.387; 7.407; 7.414; 7.432-

7.434; 7.437; 7.431; 7.429; 7.459 din HCLS2 nr. 12/2007  privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe anul 2007.  

 

 Art. 18. Anexele nr. 4.1.1; 4.1.1.1 la prezenta hotărâre vin în 

completarea prevederilor HCLS2 nr. 12/2007  privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe anul 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare  . 

 

 Art. 19. 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. 20. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.1.2 ; 2.1.2 ; 

2.1.2.1 ; 2.1.3 ; 2.1.3.1; 2.1.4; 2.1.4.1;  2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2; 

2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.1.a; 2.1.4.1.1.1.b; 2.1.4.1.1.2; 2.1.4.1.1.2.a;  

2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.4.3;  2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.6; 2.1.6.1;  

2.1.7; 2.1.7.1-2.1.7.5; 2.1.8; 2.2-2.4 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.2 3.2.1;  4; 

4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 4.1.2.1.2 ; 5; 5.1; 5.1.1; 

5.1.1.1; 5.1.1.1.1-5.1.1.1.3; 5.1.2 ; 6 ; 6.1 ; 6.1.1 ; 7;7.1 - 7.168   

fac parte integrantã din prezenta hotãrâre . 

 

 Art. 21. (1) - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti .  
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(2) – Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi 

pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 . 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnează pentru 

legalitate  

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 143/13.11.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 13.11.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 
privind avizarea externalizării serviciilor de spălătorie pentru 

Spitalul Clinic de UrgenŃă „Sfântul Pantelimon”  
 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 
în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, republicată, întrunit în şedinŃă 
ordinară, astăzi 13.11.2007; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind avizarea 
externalizării serviciilor de spălătorie pentru Spitalul Clinic de 
UrgenŃă „Sfântul Pantelimon”; 
 Analizând: 
- Raportul de specialitate nr. 53395/19.10.2007 întocmit de DirecŃia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 
serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 
Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
- Raportul de specialitate al Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte 
publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 
- Adresa Spitalului Clinic de UrgenŃă “Sfântul Pantelimon” nr. 3286 
din data de 12.10.2007; 
- Procesul verbal nr. 11 înregistrat sub numărul 14394 din data de 
27.10.2006 al Comitetului Director al Spitalului Clinic de UrgenŃă 
“Sfântul Pantelimon”; 
- Avizul favorabil al AutorităŃii de Sănătate Publică a Municipiului 
Bucureşti; 
- Avizul favorabil al sindicatului Sanitas; 
- Studiul de fezabilitate privind externalizarea serviciilor de 
spălătorie pentru Spitalului Clinic de UrgenŃă “Sfântul Pantelimon”; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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- Ordinul Ministerului SănătăŃii Publice nr. 886/19.07.2006 privind 
externalizarea serviciilor medicale şi nemedicale din unităŃile 
sanitare; 
- Art. (2) alin. 1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al 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 avizează favorabil procedurile de externalizare a 
serviciilor de spălătorie pentru Spitalul Clinic de UrgenŃă  „Sfântul 
Pantelimon”. 
            
 Art. 2. DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 şi Spitalul Clinic de UrgenŃă “Sfântul Pantelimon” 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

Contrasemnează pentru 
legalitate  

în temeiul art. 47 din Legea nr. 
215/2001, republicată 

SECRETAR, 
IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 

Nr. 144/13.11.2007 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 
de 13.11.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 
215/2001, republicată. 



 357

.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, republicată, întrunit în şedinŃă de 

îndată, astăzi 07.12.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 2 pe anul 2007; 

 Analizând: 

• Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

• Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

• Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 46/2007; 

• Decizia nr.1407/09.11.2007 a Directorului Executiv al 

DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti 

privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale ; 

• Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a 

tichetelor de creşă, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• Hotărârea Guvernului nr.1317/2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a dispoziŃiilor Legii nr. 

193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de 

creşă; 

• Hotărârea Comisiei Paritare la nivelul Inspectoratului Şcolar 

al Municipiului Bucureşt din data de 28.11.2007 semnat de 

inspectorul şcolar general şi de reprezentanŃii organizaŃiilor 

sindicale ; 

•  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului 

bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. d),  

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. Bugetul general al Consiliului Local al sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2007 se stabileşte, astfel : 

  Venituri totale  -  998.939  mii lei 

  Cheltuieli totale -  998.893  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 2007 se stabileşte  atât  la venituri 

cât şi la cheltuieli la suma de 645.838 mii  lei, conform anexei nr 2. 
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 Art. 3. Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 645.838 mii 

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

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

articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.1.1.1; 

2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1.a;  2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2;  2.1.1.3-

2.1.1.5; 2.2  la prezenta hotărâre . 

 

 Art. 4. Anexa nr. 2.1 la prezenta hotărâre modifică, în 

ordine, anexa nr. 1 din Nota nr. 77786/2007 privind virarea de 

credite bugetare între subdiviziunile unor capitole bugetare pe anul 

2007 .  

 

 Art. 5. Anexele nr. 1; 2; 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.1.1.1; 

2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1.a;  2.1.1.2; 2.1.1.2.2;  2.1.1.5 ; 2.2   la 

prezenta hotărâre modifică, în ordine, anexele nr. 1; 2; 2.1.4; 

2.1.4.1 ; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.1.a;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1;  

2.1.4.3 ; 2.3  din HCLS2 nr.143/2007  privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe anul 2007. 

 

 Art. 6. Anexele nr. 2.1.1.3 ; 2.1.1.4  la prezenta hotărâre 

modifică, în ordine, anexele nr. 2.1.3.2; 2.1.3.3; din H.C.L.S.2 

nr.135/2007  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

CLS 2 pe anul 2007. 

 

 Art. 7. Anexa nr. 2.1.1.2.2 la prezenta hotărâre modifică 

anexa nr. 2.1.6.2.1 din HCLS2 nr. 128/2007 privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe anul 2007. 

 Art. 8. Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 



 360

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  . Sumele aprobate la 

capitolul 65.02 „ÎnvăŃământ” pentru unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat,  vor fi repartizate pe trimestre şi pe centrele 

de execuŃie bugetară de către ordonatorul principal de credite prin 

ordonatorul secundar de credite – directorul DirecŃiei Generale de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 . 

 

 Art. 9. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.1.1.1; 

2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1.a;  2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2;  2.1.1.3-

2.1.1.5; 2.2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre . 

 

 Art. 10. (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 pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 
 

Nr. 145/07.12.2007 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa de îndată din data 

de 07.12.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 



 361

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 
 
Sumar 
 
HOTĂRÂREA nr. 112 din 29.11.2007 privind rectificarea bugetului pe anul 

2007..............................................................................................................................362 

HOTĂRÂREA nr. 113 din 29.11.2007 privind aprobarea documentaŃiei de licitaŃie, 

contractul cadru şi documentaŃia tehnico-economică pentru realizarea parcajului public 

supraetajat la intersecŃia B-dul Decebal / Calea Călăraşi din sectorul 3..................364 

HOTĂRÂREA nr. 114 din 29.11.2007 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe 

clădire datorată de debitoarea FundaŃia ProtecŃiei Sociale Generale din 

România....................................................................................................................366 

HOTĂRÂREA nr. 115 din 29.11.2007 privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcŃii a Creşei Titan IV...............................................................................................368 

HOTĂRÂREA nr. 116 din 29.11.2007 privind aprobarea metodologiei de acordare a 

gratuităŃii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă şi cu 

metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006.....................................................................370 

HOTĂRÂREA nr. 117 din 29.11.2007 privind aprobarea Proiectului Social „Centrul de 

zi pentru copii cu autism” în cadrul programului PHARE RO – 2006 / 018 – 147.04.02 şi 

susŃinerea funcŃionării acestui serviciu pe o perioadă de 3 ani de la încheierea 

implementării proiectului...............................................................................................372 

 
 
 



 362

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului pe anul 2007 

 

 Având în vedere 

-Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi DirecŃie InvestiŃii 

AchiziŃi, privind rectificarea Bugetului Consiliului Local Sector 3 pe 

anul 2007 

- Avizul comisiei de specialitate. 

 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.110 

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

suma de 5.582,00 mii lei. 

 

 Art.2 Veniturile Bugetului local al Consiliului Local sector 3 

se stabilesc în sumă de 582.009,85 mii lei în structură conform 

anexei nr.141/01 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
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 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local Sector 3 în sumă de 582.009,85 mii lei cu desfăşurarea pe 

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

parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în sumă de 

20.977,00 mii lei, conform anexelor nr.141/02 şi 141/06, care fac 

parte integrantă din prezenta . 

 

 Art.5 Primarul sectorului 3 ,DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art.6 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 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 112/29.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei de licitaŃie, contractul cadru şi 

documentaŃia tehnico – economică  pentru realizarea parcajului 

public supraetajat  la intersecŃia  B-dul  Decebal / Calea Călăraşi 

din sectorul 3 

 

 Având în vedere : 

-Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu ; 

-Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.4 / 2006 

privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local 

Sector 3 în vederea realizării unui obiectiv de interes local – 

parcare supraetajată ; 

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.73/2005 privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu parcaj suprateran B-dul Decebal / 

Calea Călăraşi; 

-Adresa nr. 500/6 /14.02.2007 a Primăriei Municipiului Bucureşti ; 

-Avizele comisiilor de specialitate . 

În temeiul prevederilor art. 45 ,alin. 1 şi art. 81 , alin. 2 , lit. I 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 
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 Art. 1 Se aprobă documentaŃia de licitaŃie, contractul cadru 

şi documentaŃia tehnico – economică pentru realizarea parcajului 

supraetajat pe terenul situat în B-dul Decebal / Calea Călăraşilor , 

sector 3, conform Anexelor nr. 1 ,2 şi 3 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 3 , DirecŃia Juridică şi Patrimoniu , 

DirecŃia Economică , DirecŃia AchiziŃii şi InvestiŃii , Arhitectul Şef şi 

DirecŃia Urbanism Amenajarea Teritoriului 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 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 113/29.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire datorată de 

debitoarea FundaŃia ProtecŃiei Sociale Generale din România 

 

 Având în vedere: 

-raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3; 

-cererea înregistrată la Primăria Sector 3 sub nr. 

94009/02.10.2007; 

-adresa DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 3; 

-statutul FundaŃiei ProtecŃiei Sociale Generale din România, 

-convenŃia de colaborare ; 

-protocolul de colaborare ; 

-avizele comisiilor de specialitate 

 În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit. „e” din O.G. 

nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) 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 înlesniri la plata obligaŃiilor fiscale sub 

forma scutirii de la plata taxei pe clădire pentru perioada 2005-

2007, FundaŃiei ProtecŃiei Sociale Generale din România pentru 

imobilul deŃinut cu chirie din str. Barajul Sadului nr.CA-9, sector 3 

Bucureşti, în cuantum de 35.000 lei . 

 

 Art.2 DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3 va duce la 

îndeplinire prevederile acestei 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 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 114/29.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii a  

Creşei TITAN IV 

 

  Având în vedere: 

-raportul de specialitate al Creşei Titan IV; 

-avizul comisiei de specialitate. 

 În baza prevederilor art.12 alin.1 din Legea nr.263/2007 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea creşelor, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. “e” 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 organigrama şi statul de funcŃii al Crşei 

Titan IV, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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

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

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

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 115/29.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităŃii la 

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă 

şi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 

 

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

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

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3; 

-avizele comisiilor de specialitate; 

 În baza prevederile art. 21 din Legea  nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

precum şi a Ordinului M.M.F.E.S. – A.N.P.H. nr. 62/2007 pentru 

aprobarea InstrucŃiunilor privind legitimaŃia pentru transportul 

urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă pentru 

persoanele cu handicap şi modelul acesteia; 

 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: 
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 Art.1.Se aprobă metodologia de acordare a gratuităŃii la 

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă 

şi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, conform Anexei 1 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri, încheind convenŃii de parteneriat cu Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti şi cu Societatea Comercială de Transport cu 

Metroul Bucureşti „Metrorex” S.A. 

 

 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 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 116/29.11.2007 

 

 

. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului Social“Centrul de zi pentru copii cu 

autism” în cadrul Programului PHARE RO – 2006/018 – 147.04.02 

şi susŃinerea funcŃionării acestui serviciu pe o perioadă de 3 ani de 

la încheierea implementării proiectului 

 

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilulului Sector 3; 

-avizele comisiilor de specialitate ; 

 În baza prevederilor H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea 

Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi a 

H.G. nr.197/2006 privind aprobarea programelor de interes 

naŃional în domeniul protecŃiei drepturilor persoanelor cu handicap, 

precum şi în domeniul asistenŃei sociale a persoanelor vârstnice, 

persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenŃei în 

familie şi a finanŃării acestor programe; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 
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 Art.1. Se aprobă Proiectul Social “Centrul de zi pentru copii 

cu autism”, desfăşurat de D.G.A.S.P.C. Sector 3 în parteneriat cu 

FundaŃia  “Inimi deschise”. 

 

  Art.2. În perioada de implementare a Proiectului Social, 

Consiliul Local al sectorului 3 va asigura finanŃarea parŃială a 

acestuia, cu o contribuŃie de minim 38% din valoarea totală a 

finanŃării de la bugetul de stat. 

 

 Art.3. Pentru funcŃionarea ulterioară a acestui serviciu, se 

aprobă alocarea de fonduri în bugetul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 pentru următorii 3 

ani după încheierea finanŃării de la bugetul de stat, conform 

bugetului anexat acestui proiect:  440.940 EURO/3 ani. 

 

 Art. 4. DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sectorului 3 

şi  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilulului 

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 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 117/29.11.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTÃRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2007 

 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucuresti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local al 

sectorului 4 pe anul 2007, nr. III.10/1605/26.10.2007 al DirecŃiei 

Economice; 

 łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

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

prevederile art. 49 şi 56 din Legea nr. 273/2006, privind finanŃele 

publice locale; 

 Luând în considerare adresa Primăriei Municipiului 

Bucureşti, DirecŃia Generală de Dezvoltare InvestiŃii şi Planificare 

Urbană nr. 3384/1844/02.10.2007, înregistrată la Primăria 

Sectorului 4 sub nr. 24268/11.10.2007, 

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

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

republicată: 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

virare de credite bugetare la aceeaşi valoare de 363.169,71 mii lei, 

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

anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 2. Se aproba bugetul capitolului 51.02.01.03 Primăria 

Sector 4 - aparat propriu diminuat cu suma de 1.595,00 mii lei 

adică de la suma de 25.178,00 mii lei la suma de 23.583,00 mii lei, 

conform anexei 3.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul capitolului 51.02.01.03 – DirecŃia 

Generala de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 rectificat prin virare 

de credite, la aceeaşi valoare de 7.400,00, conform anexei 3.2, 

precum şi Listele de InvestiŃii modificate conform anexelor: 27 (1a), 

27.1(1b), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de Administrare 

a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe, capitolul - 

51.02.01.03, diminuat cu suma de 372,40 mii lei adică de la 

valoarea de 4.350,00 mii lei, la valoarea de 3.977,60 mii lei 

conform anexei 3.3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
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 Art. 5. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor, capitolul 54.02.10 diminuat cu suma de 

65,00 mii lei adică de la suma de 3.803,52 mii lei, la valoarea de 

3.738.52 mii lei, conform anexei 4.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul Centrului Militar Zonal Sector 4 – 

capitolul 60.02.02 diminuat cu suma de 537,00 mii lei adică de la 

suma de 1.555,98 mii lei la suma de 1.018,98 mii lei conform 

anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul Biroului de Prevenire Incendii şi 

ProtecŃie Civilă, subcapitolul – 61.02.05, diminuat cu suma de 

154,00 mii lei adică de la suma de 1.210,00 mii lei la suma de 

1.056,00 mii lei conform anexei 6.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul PoliŃiei Comunitare Sector 4, 

subcapitolul 61.02.03.04, diminuat cu suma de 98,00 mii lei adică 

de la suma de 12.943,00 mii lei la suma de 12.845,00 mii lei 

conform anexei 6.2, precum şi Listele de InvestiŃii modificate 

conform anexelor: 26(1a), 26.1(1b), care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de Administrare 

a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe, capitolul 65.02 
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derulat prin unităŃile şcolare, majorat cu suma de 2.126,64 mii lei 

adică de la suma de 122.781,65 mii lei la suma de 124.908,29 mii 

lei conform anexelor: 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 

7.1.2, 7.1.2.1, 7.1.2.1.1, 7.1.2.1.2, 7.1.3, precum şi Listele de 

InvestiŃii modificate conform anexelor: 28.2.1.1, 28.2.1.2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe, 

capitolul 65.02 derulat prin Ordonatorul Secundar de credite 

rectificat prin virare de credite la aceeaşi valoare de 18.292,00 mii 

lei conform anexelor: 7.1.1.1, 7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.2.2., precum 

şi Listele de InvestiŃii modificate conform anexelor: 28.2.2.1, 

28.2.2.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul Centrului Cultural Nicolae 

Balcescu subcapitolul 67.02.03.30 diminuat cu suma de 32,39 mii 

lei adică de la suma de 1.250,00 mii lei la suma 1.217,61 mii lei 

conform anexei 8.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă 

nr. 1 subcapitolul 68.02.04.1 diminuat cu suma de 100,68 mii lei 

adică de la valoarea de 2.911,00 mii lei la valoarea de 2.810,32 mii 

lei conform anexei 9.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
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 Art. 13. Se aprobă bugetul rectificat al capitolului 68.02 – 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

diminuat cu suma de 300,00 mii lei adică de la valoarea de 

62.138,81 mii lei la valoarea de 61.838,81, mii lei conform 

anexelor: 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 14. Se aprobă bugetul rectificat al Centrului Medico 

Social Sf. Luca subcapitolul 68.02.12 diminuat cu suma de 15,00 

mii lei adică de la valoarea de 1.560,00 mii lei la valoarea de 

1.545,00 mii lei conform anexei 9.4, precum şi Listele de InvestiŃii 

modificate conform anexelor: 29(1a), 29.1(1b), care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugetul rectificat al DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe, 

subcapitolul 68.02.11 – creşe diminuat cu suma de 435,47 mii lei 

adică de la valoarea de 7.500,00 mii lei la valoarea de 7.064,53 mii 

lei conform anexei 9.3, precum şi Listele de InvestiŃii modificate 

conform anexelor: 28(1a), 28.1(1b), care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 16. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 rectificat 

conform anexelor: 2, 3, 4, 6, 7.2, 8, 9, 10, 10.1, 10.2, 11, care fac 

parte integranta din prezenta hotărâre; 
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 Art. 17. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe de 

cheltuieli evidenŃiate în afara bugetului local, fond de rulment 

derulat prin Ordonatorul Secundar de Credite, diminuat de la 

valoarea de 14.264,00 mii lei la valoarea de 14.213,39 mii lei adică 

diminuat cu suma de 50,61 mii lei, conform anexelor: 15, 15.2.2, 

precum şi Listele de InvestiŃii modificate conform anexei: 28.2.2.2,  

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 18. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe de 

cheltuieli evidenŃiate în afara bugetului local, fond de rulment 

derulat prin unităŃile şcolare, majorat de la valoarea de 4.246,00 

mii lei la valoarea de 4.296,61 mii lei adică majorat  cu suma de 

50,61 mii lei, conform anexelor: 15.1, 15.2, 15.2.1, precum şi 

Listele de InvestiŃii modificate conform anexei: 28.2.1.3, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 19. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local, diminuat de la valoarea de 

92.303,00 mii lei la valoarea de 91.903,00 mii lei adică diminuat cu 

suma de 400,00 mii lei conform anexei 12, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 20. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local, fond de rulment rectificat la 
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aceeaşi valoare de 91.403,00 mii lei prin virări de credite între 

subcapitole conform anexelor: 13, 14, 14.1, 14.2, 16, 16.1, 17, 

17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 18, 18.1, 19, 19.1, care fac parte  

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 21. Se aprobă bugetul aferent creditului extern, 

contractat de Primăria Sectorului 4 pentru anul 2007, diminuat cu 

suma de 12.863,66 mii lei, adică de la valoarea de 76.339,50 mii 

lei, la valoarea de 63.475,84 mii lei conform anexelor: 21, 21.1.1, 

21.1.1.1, 21.1.1.2, 21.1.2.1, 21.1.3, 21.1.3.1, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 22. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne şi 

externe pentru anul 2007 diminuat cu suma de 12.863,66 mii lei 

adică de la valoarea de 98.765,77 mii lei la valoarea de 85.902,11 

mii lei, conform anexei 20, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 23. Se aprobă bugetul activităŃilor finanŃate parŃial din 

venituri proprii majorat cu suma de 560,60 mii lei adică de la suma 

de 11.882,39 mii lei la suma de 12.442,99 mii lei conform 

anexelor: 22, 23, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 24. Se aprobă bugetul activităŃilor finanŃate parŃial din 

venituri proprii - DirecŃia Generală de Administrare a UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe majorat cu suma de 560,60 mii lei 
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adică de la suma de 11.144,00 mii lei la suma de 11.704,60 mii lei 

conform anexelor: 24, 24.1, 24.2, 24.3, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 25. Se aprobă Listele de InvesŃitii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sector 4 modificate şi completate, conform 

anexelor: 25(1a), 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 26. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite din Primăria 

Sectorului 4, direcŃiile descentralizate implicate în rectificarea 

bugetară şi comunicate de Serviciul Electoral, Monitorizare Acte 

Administrative. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.11.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 92/05.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea unor fonduri de premiere pentru elevii şi profesorii 

coordonatori, din Sectorul 4 care au obŃinut rezultate deosebite la 

olimpiadele şcolare în anul de învăŃământ 2006 - 2007 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

- Referatul de specialitate al DirecŃiei RelaŃii cu Comunitatea 

Locală nr. II.8/212/03.10.2007;  

- Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 1, 4 şi 7; 

- łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanŃele 

publice locale. 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. K, 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 cuantumul premiilor propuse a se acorda 

profesorilor coordonatori şi elevilor premiaŃi la Olimpiadele şcolare 

în anul de învăŃământ 2006-2007 după cum urmează: 
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Profesori            46   x 2.000 lei..............92.000 lei        

Locul I        21 elevi  x 1.200 lei.............25.200 lei 

Locul II.      23 elevi  x    900 lei.............20.700 lei 

Locul III       8  elevi  x   700 lei................5.600 lei 

MenŃiune    22  elevi  x   500 lei..............11.000 lei 

Rezultă astfel o sumă totală necesară premierii de 154.500 

lei. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi 

Directorul DirecŃiei RelaŃii cu Comunitatea Locală vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.11.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 93/05.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă al Consiliului Local al 

sectorului 4, pe perioada 01.12.2007 - 29.02.2008  

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

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

aprobată prin Legea nr. 673/2002 precum şi ale art. 35 alin. 1 şi 81 

alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 

administraŃia publică locală; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic - Se alege doamna Ileana CEAUŞU în funcŃia 

de preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al sectorului 4 pe 

perioada 01.12.2007 - 29.02.2008. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.11.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 94/29.11.2007 



 386

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanŃi pentru 

autoutilitarele B-47-PMB, B-53-PMB, B-34-MPB, B-33-MPB 

aflate în dotarea Primăriei Sectorului 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

VIII/26/1015/28.11.2007 al DirecŃiei Administrative; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4;  

 łinând seama de prevederile OG nr. 80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităŃile 

administraŃiei publice şi instituŃiile publice, cu modificările ulterioare  

 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 consumul lunar de carburanŃi pentru 

fiecare din autoutilitarele cu numerele de circulaŃie B-47-PMB, B-
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53-PMB, B-34-MPB, B-33-MPB aflate în dotarea Primăriei 

Sectorului 4, în cantitate de 250 litri motorină. 

 

 Art. 2. Secretarul sectorului 4, Serviciul Electoral, 

Monitorizare Acte Administrative, DirecŃia Administrativă vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.11.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 95/29.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a  

obiectivelor de investiŃii  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii nr. 1515/ 27.11.2007. 

 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

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

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2007. 

 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 documentaŃiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiŃii şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.11.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 96/29.11.2007  
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Anexa nr. 1 la HCLS4 nr. 96/29.11.2007 
 

OBIECTIVE DE INVESTIłII  
 

Nr. 
crt. Denumire obiectiv Valoare execuŃie din SF 
1 Modernizare sistem rutier intr. Adierii 926.282,00 

2. Modernizare sistem rutier str. Boian 1.550.896,00 

3. Modernizare sistem rutier drum Câmpeni 1.243.414,00 

4. Modernizare sistem rutier str. Rediu 1.437.256,00 

5. Modernizare sistem rutier intr. Băltişoara 371.020,00 

6. Modernizare sistem rutier intr. Căscioarele 638.512,00 

7. Modernizare sistem rutier str. Odei 4.648.226,00 

8. Fântână arteziană,şos.OlteniŃei/bdul C. Brâncoveanu 1.269.342,00 

9. Fântână arteziană,calea Văcăreşti/bdul Tineretului 782.187,00 

10 Supraetajare clădire RelaŃii cu Publicul 520.669,99 

  TOTAL 13.387.804,99 

 

PREŞDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Cornel POTERAŞU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea apartamentului nr. 2 situat în Blocul Z.I.1, Şos. 

OlteniŃei nr. 219, Cartier N. Tonitza, sector 4  

 

 Având în vedere expunerea de motive a unui grup de 

Consilieri locali ai sectorului 4; 

 Având în vedere propunerea din referatul nr. 

90036/16.11.2007, formulată de “Comisia de analiză a solicitărilor 

de locuinŃe” constituită la nivelul Primăriei sectorului 4 prin 

DispoziŃia Primarului nr. 1347/09.12.2005;  

 łinând seama de referatul serviciului SpaŃiu locativ nr. 

33/I105/16.11.2007 

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

ale Consiliului Local; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă nr. 

74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele 

retrocedate foştilor proprietari;  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) coroborat cu art. 81, 

alin (2) lit. n, şi art. 81, alin. (4) 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. Apartamentul nr. 2 format din 2 camere, situat în 

Blocul Z.I.1, Şos. OlteniŃei nr. 219, Cartier N. Tonitza, sector 4, 

rămas liber ca urmare a renunŃării la contract de către fostul 

beneficiar, se repartizează familiei domnului MEZEI IOSIF, familie 

de tineri făcând parte din categoria ”chiriaşi evacuaŃi din locuinŃe 

retrocedate în natură foştilor proprietari”, formată din soŃ, soŃie şi 

doi copii minori. 

 

 Art. 2. În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei 

hotărâri, Consiliul Local al Sectorului 4 reprezentat prin Primarul 

sectorului 4, va încheia cu beneficiarul nominalizat un contract de 

închiriere al locuinŃei, pe termen de 5 ani, cu respectarea 

prevederilor din Legea locuinŃei nr. 114/1996 republicată, chiria 

aplicată fiind cea prevăzută de O.U.G. nr. 40/1999, aprobată prin 

Legea nr. 241/2001 cu modificările ulterioare. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

DirecŃia Administrativă, Serviciul SpaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie, 

Serviciul Electoral, Monitorizare acte administrative, vor aduce la 

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

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.11.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 97/29.11.2007



 394

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu 

pe terenuri proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice, 

terenuri domeniul privat şi domeniul public al municipiului 

Bucureşti situate în municipiul Bucureşti - sectorul 4 

 

 Având în vedere Referatele de specialitate ale DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi ale Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seamă de prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 2004, 

cu modificările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MLPTL nr. 1107/2001 privind 

unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea 

documentaŃiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în 

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

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

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru 

IMOBILELE PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ LA PREZENTA HOTĂRÂRE 

situate pe terenuri proprietate privată persoane fizice şi/sau 

juridice, domeniul privat şi domeniul public al municipiului 

Bucureşti. 

 

 Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulamente de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.11.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 98/29.11.2007 
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ANEXA LA HCLS4 Nr. 98/29.11.2007 

 
Nr. 
crt. 

Nr. /data 
registratură 

SOLICITANT ADRESA 
POSTALĂ 

DENUMIRE 
INVESTIłIE 

Teren 
proprietate 

privată 
persoane 
fizice/jur. 

Teren 
domeniul 
privat MB 

Teren dom. 
Publ. 
M B 

Aviz 
Com. 
Nr. 2 

Aviz 
Com. 
Nr. 7 

OBS
. 
 
 
 
 
 

1. 64837 
/25.06.07 
 

GUZ IULIANA Str.Trivale 
nr.26 
 
                                                                                                                             

EXTINDE 
RE, 
MANSAR 
DARE, 
LOCUINłĂ                                            

St= 250,00 
mp 

  
 

27.11 29.11 Pers
.fiz. 

2. 65088 
/03.07.07 
 

IDA 
PIETRARU 

Str.Huedin 
nr.1,bl. 3, 
sc. 1, 
P,ap. 5 
                                                                                                            

ACCES DIN 
EXTERIOR 
PE 
TROTUA 
RUL DE 
GARDĂ AL 
BLOCULUI                                                                                                                     

St= 34,93 
mp 

  
 

27.11 29.11 Pers
.fiz. 

3. 67492 
/02.10.07 
 

CIUNGAN 
LUCIAN 

Drumul 
Dealul 
Armanului 
nr. 1-11 
                                                                                                                             

HALĂ 
PARTER  
ŞI ETAJ 
PARłIAL                                                     

St= 2900,00 
mp 

  
 

29.10 31.10 Pers
.fiz. 

4. 68640/ 
14.11.07 
 
 

SC 
APOLODOR 
CONSULT 
SRL 

Str.Brăde 
tului nr. 24 

ANSAMBLU 
REZIDENłI
AL 2S+P+2 

St=7414,00 
mp 

  27.11 29.11 Pers
.jur. 

5. 65694 
/26.07.07 

NEAGU 
VICTOR 

Drumul 
CreŃeştilor 

IMOBIL 
S+P+4 

St=1099,41 
mp 

  
 

25.10 31.10 Pers
.fiz. 



 397

  
 
  

nr. 72 F 
                                                                                                                             

E+5R                                                                                                                         

6. 63573 
/17.05.07 
 

BIBINICA 
VIOREL 

Drumul 
CreŃeştilor 
nr.126-128 
                                                                                                                             

HALE 
PRESTĂRI 
SERVICII 
P/P+1E ŞI 
LOCUINłĂ 
S+P+1 E 
+M                                                                                                                           

St=2668,00 
mp 

  
 

29.10 31.10 Pers
.fiz. 

7. 68725/ 
15.11.07 

SC NEGRO 
2000 SRL 
 

B-dul 
Metalur- 
giei nr. 78 

HALA P CU 
BIROURI ÎN 
SUBPANTĂ 

St=3186,49 
mp 
 
 

  27.11 29.11 Pers
.jur. 

8. 62282/ 
31.10.07 

DIACONES 
CU DANUł-
VIOREL 

Drumul 
CreŃeştilor 
nr.138-140 

DEPOZIT P 
ŞI BIROURI 
P+1 

St=2500,00 
mp 

  27.11 29.11 Pers
.fiz. 

9. 68629/ 
13.11.07 

PMB-
GRĂDINIłA 
NR. 192 

B-dul 
Regina 
Maria nr. 
28-32 

EXTINDE 
RE 
GRĂDINIłĂ 

 St=3330,0 
mp 

 27.11 29.11 Pers
.jur. 

10. 68425/ 
06.11.07 

SC GRUPUL 
EDITORILOR 
DE PRESĂ 

Calea 
Văcăreşti 
nr. 276 

AMPLASA 
RE 
CHIOŞC 
PRESĂ 

  St=8,00 
mp 

27.11 29.11 Pers
.jur. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Cornel POTERAŞU 
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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. 

2480/21.11.2007 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4. 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/18 decembrie 

2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

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

privind aprobarea Metodologiei de acordare a gratuităŃii 

transportului urban cu mijloacele de transport în comun de 

suprafaŃă şi cu metroul, 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 
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 Art. 1. Se aprobă listele beneficiarilor de gratuităŃi pentru 

transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaŃă 

pentru perioada 20 octombrie - 20 noiembrie 2007, pentru 

persoanele cu handicap accentuat şi grav persoanele cu handicap 

vizual precum şi pentru asistenŃii personali sau însoŃitorii acestora 

care sunt nominalizate în Anexa nr. 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 20 octombrie – 20 

noiembrie 2007, 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 29.11.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 99/29.11.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

Privind numirea a 2 reprezentanŃi ai Consiliului Local al sectorului 

4 în cadrul Consiliului Consultativ al Spitalului Clinic de UrgenŃă 

Pentru Copii „M. S. Curie”, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al Secretarului 

sectorului 4 nr. 542 /19.11.2007; 

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

ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând cont de Adresa Spitalului Clinic de UrgenŃă Pentru 

Copii „M. S. Curie”, sector 4, înregistrată la Registratura Primăriei 

Sectorului 4 cu nr. 25758/29.10.2007; 

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

95/2006, privind reforma în domeniul sănătăŃii;  

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 
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 Art. 1. Se aprobă numirea dlui Ionel Romeo DRĂGAN şi a 

dlui LaurenŃiu NEACŞA în Consiliul Consultativ ce va funcŃiona în 

cadrul Spitalului Clinic de UrgenŃă Pentru Copii „M. S. Curie”, 

sector 4. 

 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi persoanele numite vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor legale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.11.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 100/29.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

ale DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sector 4 şi 

Raportul de Specialitate al directorului DirecŃiei de Administrare a 

PieŃelor Sector 4; 

 Vizând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Sector 4; 

 łinând seama de prevederile O.G. 14/1998 privind utilizarea 

veniturilor realizate de instituŃiile publice finanŃate integral din 

venituri extrabugetare aprobată şi modificată prin Legea nr. 

27/1999 şi ale ordinului Ministerului FinanŃelor 770/1998 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. 14/1998; 

 În temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 45 alin (1) şi art. 81 alin (2) 

lit. e) şi h) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraŃia 

publică locală; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei DirecŃiei de 
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Administrare a PieŃelor Sector 4 conform Anexei 1. 

 

 Art. 2.Se aprobă Statul de funcŃii şi salarizarea personalului 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 conform Anexei 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4 conform Anexei 3. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 

01.01.2008. Cu aceeaşi data încetează aplicabilitatea H.C.L. S 4 

nr. 92/31.10.2006. 

 

 Art. 5. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 6. Directorul DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 

4 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.11.2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 101/29.11.2007 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 
Sumar 
 
 



 405

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
 

Sumar 
 

HOTĂRÂREA Nr. 408 din 13.11 2007 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli  pe anul 2007 (anexe pe cd)…………………………………………………….408 

HOTĂRÂREA Nr. 409 din 13.11 2007 privind stabilirea destinaŃiei taxei de Acord 

Unic………………………………………………………………………………………..…456 

HOTĂRÂREA Nr. 410 din 13.11 2007 privind aprobarea modificării listelor cu ordinea 

de prioritate a solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃă socială, fond de stat sau de 

necesitate, în baza Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare întocmite pentru anul 2007………………………………………………….457 

HOTĂRÂREA Nr. 411 din 13.11 2007 privind aprobarea listelor nominale în vederea 

accordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată pentru aprobarea Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personal…………………………….465 

HOTĂRÂREA Nr. 412 din 13.11 2007 privind reluarea depunerii cererilor/dosarelor 

petenŃilor îndreptăŃiŃi să beneficieze de locuinŃe pentru tineret..............................475 

HOTĂRÂREA Nr. 413 din 13.11 2007 privind aprobarea scutirii de impozit pentru 

clădirile utilizate pentru activităŃi social umanitare, de către asociaŃii, fundaŃii şi 

culte..............................................................................................................................477 

HOTĂRÂREA Nr. 414 din 13.11 2007 privind modificarea Art. 1 şi a Anexei nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/07.02.2005 privind constituirea Comisiei de 

evaluare şi selectionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor în vederea acordării subvenŃiilor 

conform Legii nr. 34/1998, stabilirea grilei de evaluare a persoanelor juridice menŃionate 

şi a termenului de depunere a documentaŃiilor de solicitare a subvenŃiilor…………..479 

HOTĂRÂREA Nr. 415 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. Murelor nr. 24 ”, sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 

300 m.p., proprietate particulară persoane fizice……………………………………….482 

HOTĂRÂREA Nr. 416 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Drum Mânăstirea Văratec nr. 26”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 1.301,71 m.p., proprietate particulară persoane fizice………………….484 

HOTĂRÂREA Nr. 417 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. DîmboviŃa nr. 21”, sector 6, pentru construire locuinŃe şi birouri pe un teren în 

suprafaŃă de 1.526,5 m.p., proprietate particulară persoane juridice…………………486 

HOTĂRÂREA Nr. 418 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. PărăluŃelor nr. 2A”, sector 6,pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă 

de 315,77 m.p., proprietate particulară persoane fizice………………………………..488 

HOTĂRÂREA Nr. 419 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 



 406

– “Str. Sudului nr. 15”, sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 

449,71 m.p., proprietate particulară persoane fizice…………………………………490 

HOTĂRÂREA Nr. 420 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. PădureŃu nr. 21”, sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 

402,19 m.p., proprietate particulară persoane fizice…………………………………..492 

HOTĂRÂREA Nr. 421 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Calea Giuleşti nr. 315”, sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă 

de 315 m.p., proprietate particulară persoane fizice………………………………….494 

HOTĂRÂREA Nr. 422 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. Cernişoara nr. 6”, sector 6, pentru construire birouri şi comerŃ pe un teren în 

suprafaŃă de 320 m.p., domeniul privat al Municipiului Bucureşti – revendicabil…….496 

HOTĂRÂREA Nr. 423 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Prelungire Ghencea nr. 331”, sector 6, pentru construire imobil cu funcŃiunea de 

locuinŃe, birouri şi comerŃ pe un teren în suprafaŃă de 2.252,69 m.p., proprietate 

particulară persoană fizică………………………………………………………………498 

HOTĂRÂREA Nr. 424 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Costişa nr. 6”, sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 548,58 

m.p., proprietate particulară persoane fizice………………………………………….500 

HOTĂRÂREA Nr. 425 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Calea Plevnei nr. 145”, sector 6, pentru construire birouri si locuinŃe pe un teren în 

suprafaŃă de 27.673,01 m.p., proprietate particulară persoană juridică……………..502 

HOTĂRÂREA Nr. 426 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Bulevard Timişoara nr. 101 N”, sector 6, pentru construire locuinŃe colective pe un 

teren în suprafaŃă de 8.128,29  m.p., proprietate particulară persoane juridice………504 

HOTĂRÂREA Nr. 427 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Bulevard Timişoara nr. 89 - 91”, sector 6, pentru construire locuinŃe colective pe un 

teren în suprafaŃă de 10.000 m.p., proprietate particulară persoane fizice………….506 

HOTĂRÂREA Nr. 428 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Calea Giuleşti nr. 41A”, sector 6 pentru construire servicii, birouri şi parking pe un 

teren în suprafaŃă de 4.169,8 m.p., proprietate particulară persoane fizice şi domeniul 

privat al Municipiului Bucureşti-revendicabil……………………………………….508 

HOTĂRÂREA Nr. 429 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. Lacul Ursului nr. 32”, sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă 

de 400 m.p., proprietate particulară persoane fizice………………………………….510 

HOTĂRÂREA Nr. 430 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. DîmboviŃa nr. 64”, sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 

1.407,918 m.p., proprietate particulară persoane fizice……………………………..512 

HOTĂRÂREA Nr. 431 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. Bulevard Ghencea nr. 91”, sector 6, pentru construire ansamblu rezidenŃial pe un 



 407

teren în suprafaŃă de 138.745,6 m.p., proprietate particulară persoane 

juridice…………………………………………………………………………………….514 

HOTĂRÂREA Nr. 432 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Bulevard Uverturii nr. 226 - 240”, sector 6, pentru construire locuinŃe pe un teren în 

suprafaŃă de 5.000  m.p., proprietate particulară persoane juridice………………….516 

HOTĂRÂREA Nr. 433 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Bulevard Timişoara nr. 101 T”, sector 6, pentru construire locuinŃe colective pe un 

teren în suprafaŃă de 2.999,99  m.p., proprietate particulară persoane fizice………518 

HOTĂRÂREA Nr. 434 din 13.11 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Calea Plevnei-Splaiul IndependenŃei”, sector 6, pentru înfiinŃare arteră de circulaŃie 

propusă prin P.U.Z. parŃial face parte din categoria proprietate de stat; parŃial face parte 

din categoria proprietate particulară persoane juridice; parŃial face parte din categoria 

domeniu public al Municipiului Bucureşti administrat de AdministraŃia 

Străzilor………………………………………………………………………………………..520 

 

 



 408

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  
pe anul 2007 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 
şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice, raportul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 
 În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale;  
 În temeiul H.G. nr. 1285/24.10.2007 privind repartizarea 
unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanŃarea unor cheltuieli de capital pentru unităŃi de 
învăŃământ preuniversitar de stat; 
 În temeiul H.C.L. 264/9.08.2007 privind aplicarea din partea 
Consiliului Local Sector 6 la Programul NaŃional de îmbunătăŃire a 
calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi; 
 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a”, art. 81, alin. (2) lit. „d” şi 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 aprobă rectificarea Bugetului Local de venituri şi 
cheltuieli al sectorului 6 pe anul 2007 în sumă de 496.291,00 mii 
lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/01); 
 
 Art. 2. Se aprobă Bugetul rectificat al creditelor externe şi 
interne (Împrumuturi interne) al sectorului 6  pe anul 2007  în sumă 
de 205.270,00 mii lei (Anexa 131/03); 
 
 Art. 3. Se aprobă Bugetul rectificat al instituŃiilor publice şi 
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activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii al 
sectorului 6 pe anul 2007, în sumă de 29.252,00 mii lei, atât la 
venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/02); 
 
 Art. 4. Se aprobă Bugetul veniturilor şi cheltuielilor 
evidenŃiate în afara bugetului local al sectorului 6  pe anul 2007, în 
sumă de 4.863,00 mii lei (Anexa 131/05); 
 
 Art. 5. Se aprobă Bugetul rectificat al instituŃiilor finanŃate 
integral din venituri proprii al sectorului 6 pe anul 2007, în sumă de 
4.790,00 mii lei ( Anexa 131/04); 
 
 Art. 6. Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, 
subcapitole, articole şi alineate conform Anexei nr. 2, Anexele 
131/01, 131/02, 131/03, 131/04, 131/05, 1, 1a şi 1b fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 
ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 408/13.11 2007 
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Anexa la Hotărârea CLS 6 nr. 408/13.11.2007 
 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI 
PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE  

PE ANUL 2007 
                    - 

mii lei -  
D E N U M I R E A  
I N D I C A T O R I L O R 

Cod 
indicator 

An TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

TOTAL VENITURI ( cod 
00.02+00.15+00.17) 00.01 496 291 138 160 124 488 101 798 131 845 
VENITURI PROPRII (cod 
00.12-11.02-
37.02+00.15+00.16) 48.02 334 227 97 899 73 284 86 139 86 905 
I. VENITURI CURENTE 
(cod 00.03+00.12) 00.02 444 814 133 109 119 545 91 138 101 022 
A. VENITURI FISCALE 
(cod 00.04+00.09+ 
00.10+00.11) 00.03 438 390 132 137 118 653 90 236 97 364 
A1. IMPOZIT PE VENIT, 
PROFIT ŞI CÂŞTIGURI 
DIN CAPITAL (cod 
00.05+00.06+00.07) 00.04 234 601 55 183 51 968 59 269 68 181 
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, 
PROFIT ŞI CÂŞTIGURI 
DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE JURIDICE 
(cod 01.02) 00.05 0     
Impozit pe profit (cod 01.02 0 0 0 0 0 
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01.02.01) 
Impozit pe profit de la 
agenŃi economici  01.02.01 0     
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, 
PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE (cod 
03.02+04.02) 00.06 234 601 55 183 51 968 59 269 68 181 
Impozit pe venit (cod 
03.02.18) 03.02 0     
Impozitul pe veniturile din 
transferul proprietăŃilor 
imobiliare din patrimoniul 
personal 03.02.18 0     
Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe venit (cod 
04.02.01+04.02.04) 04.02 234 601 55 183 51 968 59 269 68 181 
Cote defalcate din 
impozitul pe venit 04.02.01 133 436 26 713 24 730 31 098 50 895 
Sume alocate de consiliul 
judeŃean pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale 04.02.04 101 165 28 470 27 238 28 171 17 286 
A1.3. ALTE IMPOZITE PE 
VENIT, PROFIT ŞI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 
(cod 05.02) 00.07 0 0 0 0 0 
Alte impozite pe venit, 
profit şi câştiguri din 
capital de la persoane 
fizice (cod 05.02.50) 05.02 0 0 0 0 0 
Alte impozite pe venit, 
profit şi câştiguri din 05.02.50 0     
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capital  
Impozit pe salarii (cod 
06.02.02) 06.02. 0 0 0 0 0 
Cote defalcate din 
impozitul pe salarii 06.02.02 0     
A3. IMPOZITE ŞI TAXE 
PE PROPRIETATE (cod 
07.02) 00.09 74 006 30 823 13 012 19 709 10 462 
Impozite şi taxe pe 
proprietate (cod 
07.02.01+07.02.02+ 
07.02.50.) 07.02 74 006 30 823 13 012 19 709 10 462 
Impozit şi taxa pe clădiri 
(cod 07.02.01.01+ 
07.02.01.02) 07.02.01 64 500 26 198 11 181 18 211 8 910 
Impozit pe clădiri de la 
persoane fizice  07.02.01.01 16 500 10 470 1 954 1 601 2 475 
Impozit pe clădiri de la 
persoane juridice 07.02.01.02 48 000 15 728 9 227 16 610 6 435 
Impozit şi taxa pe teren (cod 
07.02.02.01+07.02.02.02+ 
07.02.02.03) 07.02.02 7 206 2 667 1 762 1 358 1.419 
Impozitul pe terenuri de la 
persoane fizice 07.02.02.01 2 200 1 205 342 354 299 
Impozit pe terenuri de la 
persoane juridice 07.02.02.02 5 000 1 462 1 415 1 004 1 119 
Impozitul pe terenul din 
extravilan 07.02.02.03 6 0 5 0 1 
Taxe judiciare de timbru, 
şi alte taxe de timbru  07.02.03 1 900 1 817 2 -10 91 
Alte impozite şi taxe pe 
proprietate  07.02.50 400 141 67 150 42 
A4. IMPOZITE ŞI TAXE 00.10 125 183 43 507 52 825 10 561 18 290 
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PE BUNURI ŞI SERVICII 
(cod.11.02 + 12.02 + 
16.02) 
Sume defalcate din TVA 
(cod.11.02 01 la 11.02.07) 11.02 100 601 35 210 46 270 5 000 14 121 
Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru finanŃarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeŃelor  11.02.01 0     
Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru finanŃarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraşelor,munici
piilor şi sectoarelor 
Municipiului Bucureşti 11.02.02 100 601 35 210 46 270 5 000 14 121 
Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru subvenŃionarea 
energiei termice livrate 
populaŃiei 11.02.03 0     
Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru sistemele 
centralizate de producere 
şi distribuŃie a energiei 
termice 11.02.04 0     
Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru drumuri  11.02.05 0     
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Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale 11.02.06 0     
Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru programul de 
dezvoltare a infrastructurii 
din spaŃiul rural 11.02.07      
Alte impozite şi taxe 
generale pe bunuri şi 
servicii (cod 12.02.07) 12.02 220 47 71 63 39 
Taxe hoteliere 12.02.07 220 47 71 63 39 
Taxe pe servicii specifice 
(cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 350 122 99 73 56 
Impozit pe spectacole 15.02.01 350 122 99 73 56 
Alte taxe pe servicii 
specifice  15.02.50 0     
Taxe pe utilizarea 
bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităŃi 
(cod.16.02.02+16.02.03 + 
16.02.50) 16.02 24 012 8 128 6 385 5 425 4 074 
Taxa asupra mijloacelor 
de transport (cod 
16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 12 500 5 816 2 585 2 234 1 865 
Impozitul pe mijloacele de 
transport deŃinute de 
persoane fizice 16.02.02.01 6 000 3 449 1 001 822 728 
Impozitul pe mijloacele de 
transport deŃinute de 
persoane juridice 16.02.02.02 6 500 2 367 1 584 1 412 1 137 
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Taxe şi tarife pentru 
eliberarea de licenŃe şi 
autorizaŃii de funcŃionare 16.02.03 11 500 2 291 3 812 3 179 2 218 
Alte taxe pe utilizarea 
bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurare de activităŃi 16.02.50 12 21 -12 12 -9 
A6 ALTE IMPOZITE ŞI 
TAXE FISCALE 
(cod.18.02) 00.11 4 600 2 624 848 697 431 
Alte impozite şi taxe 
fiscale (cod.18.02.50) 18.02 4 600 2 624 848 697 431 
Alte impozite şi taxe 18.02.50 4 600 2 624 848 697 431 
C. VENITURI NEFISCALE 
(cod 00.13+00.14)  00.12 6 424 972 892 902 3 658 
C1. VENITURI DIN 
PROPRIETATE 
(cod.30.02+31.02) 00.13 1 551 378 375 392 406 
Venituri din proprietate 
(cod.30.02.01 la 
cod.30.02.50) 30.02 1 550 378 375 392 405 
Vărsăminte din profitul net 
al regiilor autonome, 
societăŃilor şi companiilor 
naŃionale 30.02.01 0     
Restituiri de fonduri din 
finanŃarea bugetară a 
anilor precedenŃi 30.02.03 300 18 65 108 109 
Venituri din concesiuni şi 
închirieri 30.02.05 1 250 360 310 284 296 
Venituri din dividende  30.02.08 0     
Alte venituri din proprietate 30.02.50 0     
Venituri din dobânzi (cod 31.02 1 0 0 0 1 
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31.02.03) 
Alte venituri din dobânzi 31.02.03 1 0   1 
C2. VÂNZĂRI DE 
BUNURI ŞI SERVICII (cod 
33.02+34.02+35.02+ 
36.02+37.02) 00.14 4 873 594 517 510 3 252 
Venituri din prestări de 
servicii şi alte activităŃi 
(cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 467 111 124 121 111 
Venituri din prestări de 
servicii 33.02.08 16 2 6 5 3 
ContribuŃia părinŃilor sau 
susŃinătorilor legali pentru 
întreŃinerea copiilor în 
creşe 33.02.10 450 109 118 116 107 
ContribuŃia persoanelor 
beneficiare a cantinelor de 
ajutor social 33.02.12 0     
Taxe din activităŃi 
cadastrale şi agricultură 33.02.24 0     
ContribuŃia lunară a 
părinŃilor pentru 
întreŃinerea copiilor în 
unităŃile de protecŃie 
socială 33.02.27 0     
Venituri din recuperarea 
cheltuielilor de judecată, 
imputaŃii şi despăgubiri 33.02.28 1 0 0 0 1 
Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităŃi 33.02.50 0     
Venituri din taxe 
administrative, eliberări 
permise (cod 34.02.02 la 34.02 3 000 262 263 255 2 220 
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34.02.50) 
Taxe extrajudiciare de 
timbru 34.02.02 3 000 262 263 255 2 220 
Alte venituri din taxe 
administrative, eliberări 
permise 34.02.50 0     
Amenzi, penalităŃi şi 
confiscări (rd.65 la rd. 68) 35.02 556 201 119 125 111 
Venituri din amenzi şi alte 
sancŃiuni aplicate potrivit 
dispoziŃiilor legale 35.02.01 550 201 119 122 108 
PenalităŃi pentru 
nedepunerea sau 
depunerea cu întârziere a 
declaraŃiei de impozite şi 
taxe 35.02.02 1    1 
Încasări din valorificarea 
bunurilor confiscate, 
abandonate şi alte sume 
constatate odată cu 
confiscarea potrivit legii 35.02.03 0     
Alte amenzi, penalităŃi şi 
confiscări 35.02.50 5  0 3 2 
Diverse venituri (cod 
36.02.05 la 36.02.50) 36.02 850 20 11 9 810 
Vărsăminte din veniturile 
şi/sau disponibilităŃile 
instituŃiilor publice  36.02.05 0     
Venituri din ajutoare de 
stat recuperate 36.02.11 0     
Alte venituri 36.02.50 850 20 11 9 810 
Transferuri voluntare, 
altele decât subvenŃiile 37.02 0 0 0 0 0 
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(cod 37.02.01 la 37.02.50) 
DonaŃii şi sponsorizări 37.02.01 0     
Alte transferuri voluntare 37.02.50 0     
II. VENITURI DIN 
CAPITAL (cod 39.02)    00.15 14 0 9 1 4 
Venituri din valorificarea 
unor bunuri (cod 39.02.01 
la 39.02.07) 39.02 14 0 9 1 4 
Venituri din valorificarea 
unor bunuri ale instituŃiilor 
publice 39.02.01 14 0 9 1 4 
Venituri din vânzarea 
locuinŃelor construite din 
fondurile statului 39.02.03 0     
Venituri din privatizare 39.02.04 0     
Venituri din vânzarea unor 
bunuri aparŃinând 
domeniului privat al 
statului 39.02.07 0     
IV. SUBVENłII (cod 
00.18) 00.17 51 463 5 051 4 934 10 659 30 819 
SUBVENłII DE LA ALTE 
NIVELE ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (cod 
42.02+43.02) 00.18 51 463 5 051 4 934 10 659 30 819 
SubvenŃii de la bugetul de 
stat (rd.00.19+00.20) 42.02 51 463 5 051 4 934 10 659 30 819 
A. De capital (cod 
42.02.01 la 42.02.15) 00.19 23 295 0 49 5 202 18 044 
Retehnologizarea 
centralelor termice şi 
electrice de termoficare 42.02.01 0 0 0 0 0 
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InvestiŃii finanŃate parŃial 
din împrumuturi externe 42.02.03 0     
Planuri şi regulamente de 
urbanism 42.02.04 0     
Străzi care se vor amenaja 
în perimetrele destinate 
construcŃiilor de cvartale 
de locuinŃe noi 42.02.05 0     
FinanŃarea studiilor de 
fezabilitate aferente 
proiectelor SAPARD 42.02.06 0     
FinanŃarea programului de 
pietruire a drumurilor 
comunale şi alimentare cu 
apă a satelor 42.02.09 0     
FinanŃarea acŃiunilor 
privind reducerea riscului 
seismic al construcŃiilor 
existente cu destinaŃie de 
locuinŃă 42.02.10 0     
SubvenŃii pentru 
reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 42.02.12 367 0 49 5 313 
SubvenŃii pentru 
finanŃarea programelor 
multianuale prioritare de 
mediu şi gospodărire a 
apelor 42.02.13 0     
FinanŃarea cheltuielilor de 
capital ale unităŃilor de 
învăŃământ preuniversitar 42.02.14 22 928 0 0 5 197 17 731 
SubvenŃii primite din 
Fondul NaŃional de 42.02.15 0     
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dezvoltare 
B. Curente (cod 42.02.21 
la 42.02.36 00.20 28 168 5 051 4 885 5 457 12 775 
FinanŃarea drepturilor 
acordate persoanelor cu 
handicap 42.02.21 22 768 4 917 4 486 5 080 8 285 
SubvenŃii primite din 
Fondul de IntervenŃie 

42.02.28 
0     

FinanŃarea lucrărilor de 
cadastru imobiliar 

42.02.29 
0     

SubvenŃii pentru 
compensarea creşterilor 
neprevizionate ale 
preŃurilor la combustibili 

42.02.32 

     
Sprijin financiar la 
constituirea familiei 

42.02.33 
3 500 74 265 281 2 880 

SubvenŃii pentru 
acordarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinŃei 
cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri 

42.02.34 

1.400 11 0 0 1 389 
SubvenŃii din bugetul de 
stat pentru finanŃarea 
unităŃilor de asistenŃă 
medico-sociale 

42.02.35 

     
SubvenŃii pentru 
acordarea trusoului pentru 
nou-născuŃi 

42.02.36 

500 49 134 96 221 
SubvenŃii de la alte 
administraŃii (cod 
43.02.01+43.02.04+43.02.
07 + 43.02.08) 43.02 0 0 0 0 0 
SubvenŃii primite de la 43.02.01 0     
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bugetele consiliilor 
judeŃene pentru protecŃia 
copilului 
SubvenŃii de la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj 
către bugetele locale, 
pentru finanŃarea 
programelor pentru 
ocuparea temporară a 
forŃei de muncă şi 
subvenŃionarea locurilor 
de muncă 43.02.04 0     
SubvenŃii primite de la alte 
bugete locale pentru 
instituŃiile de asistenŃă 
socială pentru persoanele 
cu handicap 

43.02.07 

0     
SubvenŃii primite de la 
bugetele consiliilor locale 
şi judeŃene pentru ajutoare 
în situaŃii de extremă 
dificultate 

43.02.08 

     
TOTAL CHELTUIELI (cod 
51.02+54.02+55.02+ 
56.02+60.02+61.02+ 
65.02+66.02+67.02+ 
68.02+70.02+74.02+ 
80.02+81.02+ 
83.02+84.02+87.02+ 
97.02) 49.02 496 291 76 799 88 275 99 908 231 309 
CHELTUIELI CURENTE 
(cod 10+20+30+40+50+ 
51+55+57+59) 01 438 737 74 499 85 882 95 846 182 510 
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TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 156 501 31 948 39 941 28 424 56 188 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 195 659 34 909 35 631 44 663 80 456 
TITLUL III DOBÂNZI 30 12 655 155 161 768 11 571 
Dobânzi aferente datoriei 
publice interne 30.01 12 655 155 161 768 11 571 
Dobânzi aferente datoriei 
publice externe 30.02 0 0 0 0 0 
Alte dobânzi 30.03 0 0 0 0 0 
TITLUL IV SUBVENłII 40 0 0 0 0 0 
SubvenŃii pentru 
acoperirea diferenŃelor de 
preŃ şi tarif 40.03 0 0 0 0 0 
TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ 50 18 237 0 0 9 146 9 091 
Fond de rezervă bugetară 
la dispoziŃia autorităŃilor 
locale  50.04 18 237 0 0 9 146 9 091 
TITLUL VI 
TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE) 51 13 395 1 779 2 512 3 385 5 719 
Transferuri curente  51.01 13 395 1 779 2 512 3 385 5 719 
Transferuri către instituŃii 
publice  51.01.01 13 395 1 779 2 512 3 385 5 719 
AcŃiuni de sănătate  51.01.03 0 0 0 0 0 
Transferuri din bugetele 
consiliilor judeŃene pentru 
finanŃarea centrelor de zi 
pentru protecŃia copilului  51.01.14 0 0 0 0 0 
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Transferuri din bugetele 
locale pentru instituŃiile de 
asistenta sociala pentru 
persoanele cu handicap  51.01.15 0 0 0 0 0 
Transferuri din bugetele 
consiliilor locale şi 
judeŃene pentru acordarea 
unor ajutoare către 
unităŃile administrativ-
teritoriale în situaŃii de 
extremă dificultate  51.01.24 0 0 0 0 0 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 55 3 934 0 0 3 934 0 
Transferuri interne 55.01 3 934 0 0 3 934 0 
Programe cu finanŃare 
rambursabilă 55.01.03 0     
Programe PHARE 55.01.08 0     
InvestiŃii ale regiilor 
autonome şi societăŃilor 
comerciale cu capital de 
stat 55.01.12 0     
Programe de dezvoltare 55.01.13 0     
Fond Român de 
Dezvoltare Socială 55.01.15 0     
Alte transferuri curente 
interne 55.01.18 3 934 0 0 3 934 0 
TITLUL VIII ASISTENłĂ 
SOCIALĂ 57 32 648 5 255 6 610 4 769 16 014 
Ajutoare sociale 57.02 32 648 5 255 6 610 4 769 16 014 
Ajutoare sociale în 
numerar 57.02.01 27 704 4 102 5 405 4 047 14 150 
Ajutoare sociale în natură 57.02.02 4 944 1 153 1 205 722 1 864 
 59 5 708 453 1 027 757 3 471 
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Burse 59.01 758 0 251 38 469 
Ajutoare pentru daune 
provocate de calamităŃile 
naturale 59.02 0 0 0 0 0 
AsociaŃii şi fundaŃii 59.11 1 400 42 216 230 912 
SusŃinerea cultelor 59.12 2 500 141 419 370 1 570 
ContribuŃii la salarizarea 
personalului neclerical 59.15 0 0 0 0 0 
 59.22 1 050 270 141 119 520 
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 57 310 2 056 2 393 4 062 48 799 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 57 310 2 056 2 393 4 062 48 799 
Active fixe 71.01 57 310 2 056 2 393 4 062 48 799 
ConstrucŃii 71.01.01 44 473 380 654 4 484 38 955 
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 7 853 597 1 338 -364 6 282 
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 1 716 184 60 101 1 371 
Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale 71.01.30 3 268 895 341 -159 2 191 
TITLUL XI ACTIVE 
FINANCIARE  72 0 0    
Active financiare  72.01 0 0    
Participare la capitalul 
social al societăŃilor 
comerciale  72.01.01 0     
OPERAłIUNI 
FINANCIARE  79 244 244 0 0 0 
TITLUL XII 
ÎMPRUMUTURI  80 0 0 0 0 0 
Împrumuturi pentru 
instituŃii şi servicii publice 80.03 0     
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sau activităŃi finanŃate 
integral din venituri proprii  
Alte împrumuturi  80.30 0     
TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 244 244 0 0 0 
Rambursări de credite 
externe  81.01 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite 
interne 81.02 244 244 0 0 0 
TITLUL XIV REZERVE, 
EXCEDENT/DEFICIT  90 0 0 0 0 0 
Rezerve  91.01 0     
Excedent  92.01 0     
Deficit  93.01 0     
  0     
  0     
Partea I SERVICII 
PUBLICE GENERALE 50.02 126 360 12 544 10 782 31 051 71 983 
AutorităŃi publice şi acŃiuni 
externe 51.02 91 628 11 689 9 868 20 212 49 859 
CHELTUIELI CURENTE 01 56 643 9 913 9 349 16 700 23 681 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 24 488 4 745 5 232 5 051 9 460 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 35 155 5 168 4 117 11 649 14 221 
TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente 51.01 0 0 0 0 0 
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Transferuri către instituŃii 
publice 51.01.01 0 0 0 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 31 985 1 776 519 3 512 26 178 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 31 985 1 776 519 3 512 26 178 
Active fixe 71.01 31 985 1 776 519 3 512 26 178 
ConstrucŃii 71.01.01 29 708 200 144 4 309 25 055 
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 

71.01.02 
950 543 292 -412 527 

Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 

71.01.03 
691 184 11 101 395 

Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 

71.01.30 
636 849 72 -486 201 

OPERAłIUNI 
FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 
TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 81 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite 
externe  81.01 0     
Rambursări de credite 
interne  81.02 0     
Din total capitol  91 628 11 689 9 868 20 212 49 859 
AutorităŃi executive şi 
legislative (cod 
51.02.01.03) 51.02.01 91 628 11 689 9 868 20 212 49 859 
AutorităŃi executive 51.02.01.03 91 628 11 689 9 868 20 212 49 859 
  0     
Alte servicii publice 
generale (cod 54.02.05 la 
54.02.50) 54.02 22 077 700 753 10 071 10 553 
CHELTUIELI CURENTE 01 22 077 700 753 10 071 10 553 
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TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 0     
TITLUI V FONDURI DE 
REZERVĂ 50 18 237 0 0 9 146 9 091 
Fond de rezervă bugetară 
la dispoziŃia autorităŃilor 
locale 50.04 18 237 0 0 9 146 9 091 
TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE 51 3 840 700 753 925 1 462 
Transferuri curente 51.01 3 840 700 753 925 1 462 
Transferuri către instituŃii 
publice 51.01.01 3 840 700 753 925 1 462 
Transferuri din bugetele 
consiliilor locale şi 
judeŃene pentru acordarea 
unor ajutoare către 
unităŃile administrativ-
teritoriale în situaŃii de 
extremă dificultate 51.01.24 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 

0 0 0 0 0 

Active fixe 71.01 0 0 0 0 0 
ConstrucŃii 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 

0     

Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 

0     
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Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 

0     

OPERAłIUNI 
FINANCIARE 79 

0 0 0 0 0 

TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 81 

0 0 0 0 0 

Rambursări de credite 
externe  81.01 

0     

Rambursări de credite 
interne  81.02 

0     

Din total capitol  22 077 700 753 10 071 10 553 
Fond de rezervă bugetară 
la dispoziŃia autorităŃilor 
locale 54.02.05 18 237 0 0 9 146 9 091 
Fond pentru garantarea 
împrumuturilor externe, 
contractate/garantate de 
stat 54.02.06 0     
Fond pentru garantarea 
împrumuturilor externe, 
contractate/garantate de 
administraŃiile publice 
locale 54.02.07 0     
Servicii publice comunitare 
de evidenŃă a persoanelor 54.02.10 3 840 700 753 925 1 462 
Alte servicii publice 
generale 54.02.50 

0     

  0     
TranzacŃii privind datoria 
publică şi împrumuturi 55.02 12 655 155 161 768 11 571 
Dobânzi aferente datoriei 
publice interne 30.01 12 655 155 161 768 11 571 
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Dobânzi aferente datoriei 
publice externe 30.02 

0     

Alte dobânzi  30.03 0     
  0     
Transferuri cu caracter 
general între diferite nivele 
ale administraŃiei (cod 
56.02.06 la 56.02.09) 56.02 0     
CHELTUIELI CURENTE  01 0     
TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE 51 0     
Transferuri curente 51.01 0     
Transferuri din bugetele 
consiliilor judeŃene pentru 
finanŃarea centrelor de zi 
pentru protecŃia copilului 51.01.14 0     
Transferuri din bugetele 
locale pentru instituŃiile de 
asistenŃă socială pentru 
persoanele cu handicap 51.01.15 0     
Din total capitol  0     
Transferuri din bugetele 
consiliilor judeŃene pentru 
finanŃarea centrelor pentru 
protecŃia copilului 56.02.06 0     
Transferuri din bugetele 
locale pentru instituŃiile de 
asistenŃă socială pentru 
persoanele cu handicap 56.02.07 0     
Transferuri din bugetele 56.02.09 0     
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locale către bugetul 
fondului de asigurări 
sociale de sănătate 
Partea a II-a APĂRARE, 
ORDINE PUBLICĂ ŞI 
SIGURANłA NAłIONALĂ 
(cod 60.02+61.02) 59.02 13 864 1 159 2 350 2 560 7 795 
Apărare (cod 60.02.02) 60.02 570 68 184 50 268 
CHELTUIELI CURENTE 01 515 68 184 50 213 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 515 68 184 50 213 
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 55 0 0 0 55 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 55 0 0 0 55 
Active fixe  71.01 55 0 0 0 55 
ConstrucŃii 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 15  0 0 15 
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 36  0 0 36 
Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 4  0 0 4 
OPERAłIUNI 
FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 
TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite 
externe  81.01 0     
Rambursări de credite 81.02 0     



 431

interne  
Din total capitol  0     
Apărare naŃională 60.02.02 570 68 184 50 268 
  0     

Ordine publică şi siguranŃa 
naŃională (cod 61.02.03 la 
61.02.50) 61.02 13 294 1 091 2 166 2 510 7 527 
CHELTUIELI CURENTE 01 9 689 1 091 1 766 2 510 4 322 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 0 0 0 0 0 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 134 12 7 50 65 
TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE 51 9 555 1 079 1 759 2 460 4 257 
Transferuri curente 51.01 9 555 1 079 1 759 2 460 4 257 
Transferuri către instituŃii 
publice 51.01.01 9 555 1 079 1 759 2 460 4 257 
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3 605 0 400 0 3 205 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE  71 3 605 0 400 0 3 205 
Active fixe  71.01 3 605 0 400 0 3 205 
ConstrucŃii 71.01.01 0 0 0 0 0 
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 3 605 0 400 0 3 205 
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 0 0 0 0  
Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 0 0 0   
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OPERAłIUNI 
FINANCIARE (rd.425) 79 0 0 0 0 0 
TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite 
externe  81.01 0     
Rambursări de credite 
interne  81.02 0     
Din total capitol  13 294 1 091 2 166 2 510 7 527 
Ordine publică(cod 
61.02.03.04) 61.02.03 9 555 1 079 1 759 2 460 4 257 
PoliŃie comunitară 61.02.03.04 9 555 1 079 1 759 2 460 4 257 
ProtecŃia civilă şi protecŃia 
contra incendiilor 61.02.05 3 739 12 407 50 3 270 
Alte cheltuieli în domeniul 
ordinii publice şi siguranŃei 
naŃionale 61.02.50 0     
Partea a III CHELTUIELI 
SOCIAL CULTURALE ( 
cod (65.02+66.02+67.02+ 
68.02) 64.02 242 175 43 181 55 646 41 410 101 938 
ÎnvăŃământ (cod 
65.02.03+65.02.04+ 
65.02.05+65.02.07+ 
65.02.11+65.02.50) 65.02 112 794 25 189 31 814 18 102 37 689 
CHELTUIELI CURENTE 01 109 845 25 189 31 449 18 072 35 135 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 86 695 18 657 25 507 13 619 28 912 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 20 865 6 155 5 231 4 415 5 064 
TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 51 0     
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UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  
Transferuri curente  51.01 0     
Transferuri către instituŃii 
publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 55 0     
Transferuri interne 55.01 0     
Alte transferuri curente 
interne 55.01.18 0     
TITLUL VIII ASISTENłĂ 
SOCIALĂ 57 1 527 377 460 0 690 
Ajutoare sociale 57.02 1 527 377 460 0 690 
Ajutoare sociale în natură 57.02.02 1 527 377 460 0 690 
TITLUL IX ALTE 
CHELTUIELI (rd.287+288) 59 758 0 251 38 469 
Burse 59.01 758  251 38 469 
AsociaŃii şi fundaŃii 59.11 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 2 949 0 365 30 2 554 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 2 949 0 365 30 2 554 
Active fixe 71.01 2 949 0 365 30 2 554 
ConstrucŃii 71.01.01 2 235  335 0 1 900 
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 158  30 30 98 
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 556  0 0 556 
Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 0    0 
OPERAłIUNI 
FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 
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TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite 
externe  81.01 0     
Rambursări de credite 
interne  81.02 0     
Din total capitol  112 794 25 189 31 814 18 102 37 689 
ÎnvăŃământ preşcolar şi 
primar (cod 65.02.03.01+ 
65.02.03.02) 65.02.03 48 874 10 776 12 332 8 994 16 772 
ÎnvăŃământ preşcolar 65.02.03.01 24 910 5 235 7 145 3 954 8 576 
ÎnvăŃământ primar 65.02.03.02 23 964 5 541 5 187 5 040 8 196 
ÎnvăŃământ secundar (cod 
65.02.04.01 la 
65.02.04.03) 65.02.04 57 821 13 172 17 667 8 140 18 842 
ÎnvăŃământ secundar 
inferior 

65.02.04.01 
17 444 3 912 6 134 1 660 5 738 

ÎnvăŃământ secundar 
superior 

65.02.04.02 
27 036 6 185 6 945 4 839 9 067 

ÎnvăŃământ profesional 65.02.04.03 13 341 3 075 4 588 1 641 4 037 
ÎnvăŃământ postliceal 65.02.05 0     
ÎnvăŃământ nedefinibil prin 
nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 6 099 1 241 1 815 968 2 075 
ÎnvăŃământ special 65.02.07.04 6 099 1 241 1 815 968 2 075 
Servicii auxiliare pentru 
educaŃie (cod 65.02.11.03 
la 65.02.11.30) 65.02.11 0 0 0 0 0 
Internate şi cantine pentru 
elevi 65.02.11.03 0     
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 0     
Alte cheltuieli în domeniul 65.02.50 0     
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învăŃământului 
  0     
Sănătate (cod 
66.02.06+66.02.50) 66.02 

0 
0 0 0 0 

CHELTUIELI CURENTE  01 0 0 0 0 0 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 

0 
    

TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 

0 
    

TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE 51 

 
 
 
 

0 0 0 0 0 
Transferuri curente  51.01 0 0 0 0 0 
AcŃiuni de sănătate 51.01.03 0     

TITLUL VIII ASISTENłĂ 
SOCIALĂ 57 

 
0 0 0 0 0 

Ajutoare sociale 57.02 0 0 0 0 0 
Ajutoare sociale în natură 57.02.02 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 

 
0 0 0 0 0 

Active fixe  71.01 0 0 0 0 0 
ConstrucŃii 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 

 
71.01.02 0     

Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 

 
71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 

 
71.01.30 0     

OPERAłIUNI 79 0 0 0 0 0 
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FINANCIARE 
TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite 
externe  81.01 0     
Rambursări de credite 
interne  81.02 0     
Din total capitol  0     
Servicii medicale în unităŃi 
sanitare cu paturi (cod 
66.02.06.01+ 
66.02.06.03) 66.02.06 0     
Spitale generale 66.02.06.01 0     
UnităŃi medico-sociale 66.02.06.03      
Alte cheltuieli în domeniul 
sănătăŃii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 0     
Alte instituŃii şi acŃiuni 
sanitare 66.02.50.50 0     
  0     
Cultură, recreere şi religie 
(cod 67.02.03+67.02.05+ 
67.02.06+67.02.50) 67.02 42 318 3 756 4 980 5 194 28 388 
CHELTUIELI CURENTE 
(rd.345 la 346+353) 01 36 416 3 756 4 380 5 194 23 086 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 8 500 1 445 1 481 1 633 3 941 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 24 366 1 900 2 339 3 072 17 055 
TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE 51 0     
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ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.348) 
Transferuri curente 
(rd.349) 51.01 0 0 0 0 0 
Transferuri către instituŃii 
publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI (rd.351) 55 0 0    
A. Transferuri 
interne.(rd.352) 55.01 0     
Alte transferuri curente 
interne  55.01.18 0     
TITLUL IX ALTE 
CHELTUIELI (rd.354 la 
357) 59 3 550 411 560 489 2 090 
AsociaŃii şi fundaŃii  59.11 0     
SusŃinerea cultelor  59.12 2 500 141 419 370 1 570 
ContribuŃii la salarizarea 
personalului neclerical  59.15 0     
 59.22 1 050 270 141 119 520 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.359) 70 5 902 0 600 0 5 302 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.360) 71 5 902 0 600 0 5 302 
Active fixe (rd.361 la 364) 71.01 5 902 0 600 0 5 302 
ConstrucŃii 71.01.01 3 065  0 0 3 065 
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 

 
71.01.02 2 772  600 0 2 172 

Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 

 
71.01.03 25  0 0 25 

Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 

 
71.01.30 40  0 0 40 
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OPERAłIUNI 
FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 
TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite 
externe  81.01 0     
Rambursări de credite 
interne  81.02 0     
Din total capitol  42 318 3 756 4 980 5 194 28 388 
Servicii culturale (cod 
67.02.03.02 la 
67.02.03.30) 67.02.03 0 0 0 0 0 
Biblioteci publice 
comunale, orăşeneşti, 
municipale 

67.02.03.02 0 

    
Muzee 67.02.03.03 0     
InstituŃii publice de 
spectacole şi concerte 

67.02.03.04  
0     

Şcoli populare de artă şi 
meserii 

67.02.03.05  
0     

Case de cultură 
67.02.03.06  

0     

Cămine culturale 
67.02.03.07  

0     

Centre pentru conservarea 
şi promovarea culturii 
tradiŃionale 

 
67.02.03.08 

 
 
 

0     
Consolidarea şi 
restaurarea monumentelor 
istorice 

 
67.02.03.12 

 
 

0     
Alte servicii culturale 67.02.03.30      
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0 
Servicii recreative şi 
sportive (cod 67.02.05.01 
la 67.02.05.03) 67.02.05 38 768 3 345 4 420 4 705 26 298 
Sport 67.02.05.01 0     
Tineret 67.02.05.02 0 0 0 0 0 
ÎntreŃinere grădini publice, 
parcuri, zone verzi, baze 
sportive şi de agrement 

 
 

67.02.05.03 38 768 3 345 4 420 4 705 26 298 
Servicii religioase 67.02.06 2 500 141 419 370 1 570 
Alte servicii în domeniile 
culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 1 050 270 141 119 520 
  0     
Asigurări şi asistenŃă 
socială (cod 
68.02.04+68.02.05+ 
68.02.06+ 
68.02.10+68.02.11 
+68.02.12+ 
68.02.15+68.02.50) 68.02 87 063 14 236 18 852 18 114 35 861 
CHELTUIELI CURENTE 01 86 455 14 236 18 764 18 075 35 380 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 32 250 6 335 6 908 7 093 11 914 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 21 684 2 981 5 490 5 983 7 230 
TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
Transferuri curente 
(rd393) 51.01 0 

0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii 51.01.01 0     
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publice 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI (rd.395) 55 0 

0 0 0 0 

A. Transferuri 
interne.(rd.396 la 398) 55.01 0 

0 0 0 0 

Programe cu finanŃare 
rambursabilă  55.01.03 0     
Programe PHARE  55.01.08 0     
Alte transferuri curente 
interne  55.01.18 0     
TITLUL VIII ASISTENłĂ 
SOCIALĂ (rd.400) 57 31 121 4 878 6 150 4 769 15 324 
Ajutoare sociale 
(rd.401+402) 57.02 31 121 4 878 6 150 4 769 15 324 
Ajutoare sociale în 
numerar 57.02.01 27 704 4 102 5 405 4 047 14 150 
  57.02.02 3 417 776 745 722 1 174 
TITLUL IX ALTE 
CHELTUIELI (rd.404) 59 1 400 42 216 230 

 
912 

AsociaŃii şi fundaŃii  
59.11 1 400 42 216 230 

 
912 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.406) 70 608 0 88 39 481 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.407) 71 608 0 88 39 481 
Active fixe(rd.387 la 390)  71.01 608 0 88 39 481 
ConstrucŃii 71.01.01 0  0 0  
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 41  16 18 7 
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 383 0 49 0 334 
Alte active fixe (inclusiv 71.01.30 184 0 23 21 140 
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reparaŃii capitale) 
OPERAłIUNI 
FINANCIARE 79 0 

0 0 0 0 

TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 0 

0 0 0 0 

Rambursări de credite 
externe  81.01 0     
Rambursări de credite 
interne  81.02 0     
Din total capitol  87 063 14 236 18 852 18 114 35 861 
AsistenŃă acordată 
persoanelor în vârstă 68.02.04 1 148 206 275 232 435 
AsistenŃă socială în caz de 
boli şi invalidităŃi (cod 
68.02.05.02) 68.02.05 37 423 7 143 8 385 6 912 14 983 
AsistenŃă socială  în caz 
de invaliditate 68.02.05.02 37 423 7 143 8 385 6 912 14 983 
AsistenŃă socială pentru 
familie şi copii 68.02.06 20 063 2 580 4 802 5 067 7 614 
Ajutoare pentru locuinŃe 68.02.10 0     
Creşe 68.02.11 7 880 1 089 1 205 1 113 4 473 
Prevenirea excluderii 
sociale (cod 68.02.15.01+ 
68.02.15.02) 68.02.15 1 400 173 144 122 961 
Ajutor social 68.02.15.01 1 400 173 144 122 961 
Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0     
Alte cheltuieli în domeniul 
asigurărilor şi asistenŃei 
sociale 68.02.50 19 149 3 045 4 041 4 668 7 395 
  0     
Partea a IV-a SERVICII ŞI 69.02 89 304 17 514 17 117 23 471 31 202 
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DEZVOLTARE PUBLICĂ 
LOCUINłE, MEDIU ŞI 
APE  
LocuinŃe, servicii şi 
dezvoltare publică (cod 
70.02.03+70.02.05+ 
70.02.06+ 
70.02.07+70.02.50) 70.02 12 795 1 342 892 5 666 4 895 
CHELTUIELI CURENTE   01 11 379 1 029 881 5 605 3 864 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 3 268 545 578 765 1 380 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 4 177 484 303 906 2 484 
TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 0     
Transferuri curente  51.01 0     
Transferuri către instituŃii 
publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI  55 3 934 0 0 3 934 0 
A. Transferuri interne.  55.01 3 934 0 0 3 934 0 
InvestiŃii ale regiilor 
autonome şi societăŃilor 
comerciale cu capital de 
stat 55.01.12 0     
Alte transferuri curente 
interne 55.01.18 3 934 0 0 3 934 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 1 172 69 11 61 1 031 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE  71 1 172 69 11 61 1 031 
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Active fixe  71.01 1 172 69 11 61 1 031 
ConstrucŃii 71.01.,01 744  7 46 691 
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 134 54 0 0 80 
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 25    25 
Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 269 15 4 15 235 
TITLUL XI ACTIVE 
FINANCIARE  72 0     
Active financiare  72.01 0     
Participare la capitalul 
social al societăŃilor 
comerciale 72.01.01 0     
OPERAłIUNI 
FINANCIARE 79 244 244 0 0 0 
TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 244 244 0 0 0 
Rambursări de credite 
externe  81.01 0     
Rambursări de credite 
interne  81.02 244 244    
Din total capitol  12 795 1 342 892 5 666 4 895 
LocuinŃe (cod 
70.02.0301+70.02.03.30) 70.02.03 686 0 36 419 231 
Dezvoltarea sistemului de 
locuinŃe 

70.02.03.01 
669 0 36 419 214 

Alte cheltuieli în domeniul 
locuinŃelor 

70.02.03.30 
17  0 0 17 

Alimentare cu apă şi 
amenajări hidrotehnice 70.02.05 4 870 15 11 3 995 849 
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(cod 70.02.05.01+ 
70.02.05.02) 
Alimentare cu apă 70.02.05.01 4 870 15 11 3 995 849 
Amenajări hidrotehnice  70.02.05.02 0     
Iluminat public şi 
electrificări rurale 

70.02.06 
101  0 101  

Alimentare cu gaze 
naturale în localităŃi 

70.02.07 
0     

Alte servicii în domeniile 
locuinŃelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale  

70.02.50 

7 239 1 327 845 1 252 3 815 
  0     
ProtecŃia mediului (cod 
74.02.05+74.02.06) 74.02 76 509 16 172 16 225 17 805 26 307 
CHELTUIELI CURENTE  01 70 643 16.150 16 196 17 781 20 516 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 70 643 16.150 16 196 17 781 20 516 
TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 0 

0 0 0 0 

Transferuri curente  51.01 0 0 0 0 0 
Transferuri către instituŃii 
publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 55 0 0 0 0 0 
A. Transferuri interne 55.01. 0 0 0 0 0 
Programe PHARE  55.01.08 0     
InvestiŃii ale regiilor 55.01.12 0     
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autonome şi societăŃilor 
comerciale cu capital de 
stat 
Alte transferuri curente 
interne  55.01.18 0 0 0 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 5 866 22 29 24 5 791 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE  71 5 866 22 29 24 5 791 
Active fixe  71.01 5 866 22 29 24 5 791 
ConstrucŃii 71.01.01 5 566  16 0 5 550 
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 300 22 13 24 241 
TITLUL XI ACTIVE 
FINANCIARE  72 0     
Active financiare  72.01 0     
Participare la capitalul 
social al societăŃilor 
comerciale 72.01.01 0     
OPERAłIUNI 
FINANCIARE  79 0     
TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE (rd.463+464) 81 0     
Rambursări de credite 
externe  81.01 0     
Rambursări de credite 
interne  81.02 0     
Din total capitol  78 476 16 172 16 225 19 772 26 307 
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Salubritate si gestiunea 
deşeurilor (cod 
74.02.05.01+ 
74.02.05.02) 74.02.05 70 643 16 150 16 196 17 781 20 516 
Salubritate 74.02.05.01 70 643 16 150 16 196 17 781 20 516 
Colectarea, tratarea şi 
distrugerea deşeurilor 74.02.05.02 0     
Canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale 74.02.06 7 833 22 29 1 991 5 791 
  0     
Partea a V-a ACłIUNI 
ECONOMICE (cod 
80.02+81.02+83.02+84.02
+87.02) 79.02 24 588 2 401 2 380 1 416 18 391 
AcŃiuni generale 
economice, comerciale şi 
de muncă (cod 8.02.01 la 
81.02.50) 80.02 0 0 0 0 0 
CHELTUIELI CURENTE 01 0 0 0 0 0 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 0 0    
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI  55 0     
A. Transferuri interne 55.01 0     
Programe de dezvoltare 55.01.13 0     
Alte transferuri curente 
interne  55.01.18 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 0     
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE  71 0     
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Active fixe 71.01 0     
ConstrucŃii 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 0     
OPERAłIUNI 
FINANCIARE  79      
TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81      
Rambursări de credite 
externe  81.01      
Rambursări de credite 
interne  81.02      
Din total capitol  0     
AcŃiuni generale 
economice, comerciale 
(cod 80.02.01.06 la 
80.02.01.30) 80.02.01 

0 0 0 0 0 

Prevenire şi combatere 
inundaŃii şi gheŃuri 80.02.01.06 0 0    
Stimulare întreprinderi mici 
şi mijlocii 80.02.01.09 0     
Programe de dezvoltare 
regională şi socială 

80.02.01.10 
0     

Alte cheltuieli pentru 
acŃiuni generale 
economice şi comerciale 

80.02.01.30 

0     
  0     
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Combustibili şi energie 
(cod 81.02.06 la 81.02.50) 81.02 0     
CHELTUIELI CURENTE  01 0     
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 0     
TITLUL IV SUBVENłII 40 0     
SubvenŃii pentru 
acoperirea diferenŃelor de 
preŃ şi tarif 40.03 0     
TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 0     
Transferuri curente  51.01 0     
Transferuri către instituŃii 
publice 51.01.01 

0 
    

TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI  55 

0 
    

A. Transferuri interne  55.01 0     
InvestiŃii ale regiilor 
autonome şi societăŃilor 
comerciale cu capital de 
stat 55.01.12 

0 

    
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 0     
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE  71 

0 
    

Active fixe  71.01 0     
ConstrucŃii 

71.01.01 
0 

    
Maşini, echipamente şi 71.01.02 0     
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mijloace de transport 
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 

0 
    

Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 

0 
    

OPERATIUNI 
FINANCIARE 79 

0 
    

TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE) 81 

 

    
Rambursări de credite 
externe  81.01 

 
    

Rambursări de credite 
interne  81.02 

 
    

Din total capitol  0     
Energie termică 81.02.06 0     
AlŃi combustibili 81.02.07 0     
Alte cheltuieli privind 
combustibilii si energia 81.02.50 0     
  0     
Agricultura,silvicultura,pisc
icultura şi vânătoare (cod 
83.02.03) 83.02 0     
CHELTUIELI CURENTE 01 0     
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 0     
TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 51      
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PUBLICE  
Transferuri curente  51.01      
Transferuri către instituŃii 
publice 51.01.01 

 
    

CHELTUIELI DE CAPITAL  70 0     
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE  71 

0 
    

Active fixe  71.01 0     
ConstrucŃii 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 

0 
    

Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 

0 
    

Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 

0 
    

OPERAłIUNI 
FINANCIARE  79 

 
    

TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 
(rd.207+425+462) 81 

 

    
Rambursări de credite 
externe  81.01 

 
    

Rambursări de credite 
interne  81.02 

 
    

Din total capitol  0     
Agricultura (cod 
83.02.30.30) 83.02.03 

0 
    

ProtecŃia plantelor şi 
carantina fitosanitară 83.02.03.03 

0 
    

Alte cheltuieli în domeniul 
agriculturii  83.02.03.30 

0 
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  0     
Transporturi (cod 
84.02.03+84.02.06+ 
84.02.50) 84.02 24 388 2 401 2 380 1 416 18 191 
CHELTUIELI CURENTE  01 19 220 2 212 1 999 1 020 13 989 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 1 300 221 235 263 581 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 17 920 1 991 1 764 757 13 408 
TITLUL IV SUBVENłII 
(rd.539) 40 0 0 0 0 0 
SubvenŃii pentru 
acoperirea diferenŃelor de 
preŃ şi tarif 40.03 0     
TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente 
(rd.542) 51 0 0 0 0 0 
Transferuri către instituŃii 
publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI  55 0 0 0 0 0 
A. Transferuri interne  55.01 0 0 0 0 0 
InvestiŃii ale regiilor 
autonome şi societăŃilor 
comerciale cu capital de 
stat 55.01.12 0     
Alte transferuri curente 
interne 55.01.18 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 5 168 189 381 396 4 202 
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TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE  71 5 168 189 381 396 4 202 
Active fixe  71.01 5 168 189 381 396 4 202 
ConstrucŃii 71.01.01 3 155 180 152 129 2 694 
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 178  0 0 178 
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 1 835 9 229 267 1 330 
TITLUL XI ACTIVE 
FINANCIARE  72 0     
Active financiare  72.01 0     
Participare la capitalul 
social al societăŃilor 
comerciale 72.01.01 0     
OPERAłIUNI 
FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 
TITLUL XIII 
RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite 
externe  81.01 0     
Rambursări de credite 
interne  81.02 0     
Din total capitol  0     
Transport rutier (cod 
84.02.03.01 la 
84.02.03.03) 84.02.03 24 388 2 401 2 380 1 416 18 191 
Drumuri şi poduri 84.02.03.01 0     
Transport în comun 84.02.03.02 0     
Străzi  84.02.03.03 24 388 2 401 2 380 1 416 18 191 
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Transport aerian 
(cod.84.02.06.02) 84.02.06 0 0 0 0 0 
AviaŃia civilă 84.02.06.02 0 0 0 0 0 
Alte cheltuieli în domeniul 
transporturilor 84.02.50 0     
  0     
Alte acŃiuni economice 
(cod 87.02.01 la 87.02.50) 87.02 0     
CHELTUIELI CURENTE 01 0     
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 20 0     
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE  51 0     
Transferuri curente 52 0     
Transferuri către instituŃii 
publice 52.01.01 0     
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI  55 0     
A. Transferuri interne  55.01 0     
Fond Român de 
Dezvoltare Sociala 55.01.15 0     
Alte transferuri curente 
interne 55.01.18 0     
TITLUL IX ALTE 
CHELTUIELI  59 0     
Ajutoare pentru daune 
provocate de calamităŃile 
naturale 59.02 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0     
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 0     
Active fixe 71.01 0     
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ConstrucŃii 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv 
reparaŃii capitale) 71.01.30 0     
OPERAłIUNI 
FINANCIARE 79 0     
TITLUL XII 
ÎMPRUMUTURI  80. 0     
Împrumuturi pentru 
instituŃii şi servicii publice 
sau activităŃi finanŃate 
integral din venituri proprii 80.03 0     
Alte împrumuturi 80.30 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI 
DE CREDITE  81      
Rambursări de credite 
externe  81.01      
Rambursări de credite 
interne  81.02      
Din total capitol  0     
Fondul Român de 
Dezvoltare Socială 87.02.01 0     
Zone libere 87.02.03 0     
Turism 87.02.04 0     
Proiecte de dezvoltare 
multifuncŃionale 87.02.05 0     
Alte acŃiuni economice 87.02.50 0     
  0     
VII. REZERVE, 96.02 0 61 361 36 213 1 890 -99 464 
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EXCEDENT/DEFICIT 
REZERVE  97.02 0     
EXCEDENT  98.02 0 61 361 36 213 1 890 -99 464 
DEFICIT 99.02 0     
       

  
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea destinaŃiei taxei de Acord Unic  
 

 Având în vedere: Expunerea de motive a Primarului Sector 6 
şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice, raportul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 
 În temeiul Legii nr. 50/1991, art 8, modificată prin Legea nr. 
453/2001 şi Legea nr. 401/2003; 
 În temeiul Legii nr. 273/2006 art. 30; 
 În temeiul art. 81, alin. (2) lit. “d” şi alin. (4) din Legea  nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă utilizarea taxei de acord unic privind 
acoperirea cheltuielilor curente şi de capital, pentru întreŃinerea şi 
funcŃionarea DirecŃiei Tennice de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, în cadrul căreia funcŃionează Serviciul de Avize şi 
Acord Unic.  
 
 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică 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, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 
Nr. 409/13.11 2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării listelor cu ordinea de prioritate a 
solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃă socială, fond de stat 

sau de necesitate, în baza Legii nr. 114/1996,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare întocmite 

pentru anul 2007 
 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi Referatul de specialitate întocmit de Serviciului 
Repartizare, Reglementare SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie; 
 Luând în considerare dispoziŃiile Legii locuinŃei nr. 114/1996, 
republicată în decembrie 1997, modificată şi completată prin 
Legea nr. 145/1999, ale OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 40/1999 
republicată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, 
completată şi modificată prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 68/2006, 
aprobată prin Legea nr. 515/2006, precum şi ale Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 
 łinând cont de procesul verbal încheiat în cadrul şedinŃei 
Comisiei sociale din data de 25.10.2007; 
 Văzând avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al Sectorului 6; 
 În temeiul art. 45 alin. (1), şi art. 81, alin. (2) lit. “n” din Legea 
nr. 215/2001, republicată;  
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1, “Lista cu 
solicitanŃi pentru structura 3 camere - social”, la Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 363/27.09.2007 privind 



 458

aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate a solicitanŃilor 
îndreptăŃiŃi să primească locuinŃe sociale, din fondul locativ de stat 
şi locuinŃelor de necesitate, în temeiul Legii nr. 114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmite 
pentru anul 2007, prin introducerea în listă a d-nei Şoica Silvia, 
având dosar înregistrat sub nr. 35646/20106/16.02.2005, conform 
Anexei ce face parte integrantă din prezenta. 
 
 Art. 2. Celelalte dispoziŃii conŃinute de Hotărârea Consiliului 
Local al sectorului 6 nr. 363/27.09.2007, precum şi celelalte liste 
conŃinute de Anexele nr. 1 şi 2 rămân neschimbate. 
 
 Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 
evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul Repartizare, 
reglementare spaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
 

PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

În temeiul art. 47 din Legea nr. 
215/2001, 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate  

SECRETAR, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 410/13.11.2007 
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Anexa nr. 1 la H.C.L.S.6 nr. 410/13.11.2007 
 

Lista cu solicitanŃii pentru structura 3 camere 
Socială 

Ord. prior Nume şi prenume Nr. înreg Data Nr. camere Punctaj 

1 Baiaram Sabina 55956 14.12.2001 3 62 

2 ChiriŃescu Alexandrina 55765 07.12.2001 3 61 

3 Utan Andrei Cornel 70651 13.12.2005 3 60 

4 Macarie Ion 48483 05.06.2006 3 59 

5 CoteŃ Elena 50368 26.08.1998 3 58 

6 Gyan Amma Boahemaah 55287 28.08.2001 3 58 

7 Florea George 55735 14.02.2000 3 57 

8 Rusu Gheorghe 41821 06.04.2006 3 57 

9 Grigore Florin Eduard 55709 13.04.2001 3 56 

10 Meloaica Ion 55730 09.05.2002 3 55 

11 Grigorescu Vasilica 56101 10.10.2002 3 55 

12 Ilcu Simona 59817 25.09.2003 3 53 

13 Mitroi Elisaveta 13708 05.06.2007 3 49 

14 Nica Constantin 7478 21.03.2007 3 47 
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15 Comănescu Ştefan 46419 19.05.2005 3 46 

16 Tănase Mia 55517 23.07.1999 3 45 

17 Dunel Gligore 17360 12.07.2007 3 45 

18 Gheorghi Emilia Gabriela 36851 20.02.2003 3 43 

19 Ion Gabriela 36187 11.03.1998 3 42 

20 Breahna Cristina 55540 22.11.2000 3 39 

21 Stanciu Cornel 34966 17.02.2000 3 37 

22 Budescu Constantin 18374 26.07.2007 3 37 

23 Nicolae Cornelia Daniela 36867 28.02.2002 3 34 

24 Diaconescu Adriana 41493 17.04.2002 3 34 

25 Fotache Ionica 15340 21.06.2007 3 34 

26 Olteanu Valeriu 55809 12.03.1998 3 33 

27 Gheorghiu (Geonea) Mariana 51518 07.12.1999 3 33 

28 Dragomir Gheorghe 56145 31.08.2004 3 33 

29 Stanciuc Radu Valeriu 61166 14.09.2006 3 33 

30 Eremia Maria 34881 24.02.1998 3 32 

31 Soica Silvia 35646 16.02.2005 3 32 

32 Cristea Print Georgeta 38695 11.03.2005 3 32 
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33 Răducanu Elena 57547 15.12.1998 3 31 

34 Salavastru Camelia Ioana 49604 14.06.2005 3 31 

35 Puşcaş Giani Robert 55747 20.01.1998 3 30 

36 Podaru Toader 56098 12.02.2002 3 30 

37 GhiŃă Laura 39484 21.03.2006 3 30 

38 Rotaru Maria 52566 13.11.1997 3 29 

39 Condurache Vasilica 55761 13.08.1998 3 29 

40 Ciocan Florin 543878 19.10.1998 3 29 

41 Coman Constantin 55013 19.09.2002 3 29 

42 Enescu Mihai Peter 53573 30.07.2003 3 29 

43 Islai Cristian 63251 30.10.2003 3 29 

44 Guran Ştefan 34775 23.02.1998 3 28 

45 Banu Maria Marinela 44469 11.06.1998 3 28 

46 Ionică Toma 43049 25.05.2000 3 28 

47 Vişan Grigore 53520 09.11.2000 3 28 

48 Frimu Nicoleta 56690 27.11.2001 3 28 

49 Marin Paul 49368 20.06.2003 3 28 

50 Albu Petru Sorin 67585 09.12.2003 3 28 
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51 Mihai Nicoleta 6497 05.12.2006 3 28 

52 Florea Iulia 7420 18.12.2006 3 28 

53 Mihalache Adrian 55242 05.07.2002 3 27 

54 Gheorghe Traian 55639 26.09.2002 3 27 

55 Satran Ionel 60108 30.09.2003 3 27 

56 Dumitru Florica 62209 26.10.2004 3 27 

57 Oberan Paula Daniela 30970 13.01.2006 3 27 

58 Popescu Victoria 5280 20.11.2006 3 27 

59 Firescu Ovidiu 22388 12.09.2007 3 27 

60 Constantin Elisabeta 55508 11.10.2001 3 26 

61 Tibichi Daniel Adrian 55953 11.06.2002 3 26 

62 Costin Dumitru 55678 27.09.2002 3 26 

63 Seciu Nelu 36610 19.02.2003 3 26 

64 Dinu Antoaneta 41632 07.04.2004 3 26 

65 Tudose Maria 49202 17.06.2004 3 26 

66 Anton Ionel 50135 29.06.2004 3 26 

67 Antonesie Marius Cătălin 48087 01.06.2005 3 26 

68 Duica Ioana 4127 07.11.2006 3 26 
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69 Tănasă Gheorghe 55764 30.01.2002 3 25 

70 Constantin Marian 59837 12.11.2002 3 25 

71 Crăciun Constantin 35119 12.02.2004 3 25 

72 Zlotea Marioara Veronica 31035 16.01.2006 3 25 

73 Călin Vasile 56133 09.11.2000 3 24 

74 Şchiopu TudoriŃa Dorina 68648 17.12.2003 3 24 

75 Dascălu Cornel Marian 50454 01.07.2004 3 24 

76 Constantin Vasilica 65649 30.11.2004 3 24 

77 Mihai VictoriŃa 47280 03.08.2000 3 23 

78 Mitrache Cristina Adriana 38227 05.03.2003 3 23 

79 Moraru Romeo Răzvan 55515 03.09.2001 3 22 

80 Teodorescu Manuel 46707 12.06.2002 3 22 

81 Ivan Dumitru Emil 62230 03.12.2002 3 22 

82 Califar Daniela 37835 04.03.2004 3 22 

83 Corcau Preda Jeni 57600 17.08.2006 3 22 

84 Purcărea Gabriela 916 02.10.2006 3 22 

85 Stoica Constantin 2833 23.10.2006 3 22 

86 Miron Marius Costache 65713 30.11.2004 3 21 
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87 Ionescu Bogdan Florin 56763 23.08.2005 3 21 

88 Oprea Angela 44184 27.04.2006 3 21 

89 Cantoneru Oana Maria 45631 11.05.2006 3 21 

90 Dumitru Daniel Cristinan 812 15.01.2007 3 21 

91 Răducan Elena 15210 20.06.2007 3 21 

92 Cichi Ioan 44685 21.05.2002 3 20 

93 Paladoiu Daniela 51376 29.06.2006 3 20 

94 Preda Iulica 51742 04.07.2006 3 16 

95 Gheorghe Mariana 34643 09.02.2006 3 15 

96 Godeanu Rita Georgiana 71899 21.12.2005 3 14 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor nominale în vederea acordarii  

subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, 

conform O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată pentru aprobarea 

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 

proprietate personală 

 

 Având în vedere Expunerea de motive Primarului Sectorului 

6 şi Referatul de specialitate al Serviciului EvidenŃă Patrimoniu 

Sector şi Întocmire DocumentaŃii; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2006 - 

actualizată pentru aprobarea Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, ale 

Ordinului nr. 166/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative şi al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

LocuinŃelor, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală;  

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele nominale cu persoanele prevăzute 

în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, în 

vederea acordarii subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru 

construirea de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată, 

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii 

de locuinŃe proprietate personală. 

 

 Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va 

face de Primarul Sectorului 6, Comisia stabilită în urma H.C.L.S. 6 

nr. 355/2006 prin DispoziŃia Primarului Sectorului 6 nr. 1378/2006, 

Serviciul Evidentă Patrimoniu Sector şi Întocmire DocumentaŃii şi 

DirecŃia Economică.  

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 411/13.11.2007 
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                                                                                                                                           Anexa nr. 1 

La H.C.L.S.6 nr. 411/13.11.2007 

Lista nominală 

cuprinzând propuneri valoare subvenŃii privind sprijinirea de locuinŃe proprietate personală - conform 

prevederilor O.U.G. nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

 

 

 

Nr 

crt 

 

 

 

 

Nume, 

prenume 

 

 

 

 

Nr. înreg./data 

 

Valoare locuinŃă cf. Deviz 

General 

 

Valoare 

credit 

ipotecar 

Euro 

Curs 

lei/euro 

la data 

încheie 

rii 

contrac 

tului de 

credit 

ipotecar 

20% din valoarea 

locuinŃei cf. O.U.G. nr. 

51/2006 

Propunere valoare 

subvenŃie cf. O.U.G. nr. 

51/2006 

 

Lei 

 

Euro 

 

Lei 

 

Euro 

 

Lei 

 

Euro 

1. Palii Vasile 4670/13.11 06 265546,31 74734,41 31300 3,5532 53109,26 14946,88 35532,00 10000,00 

2. Gheorghe 

Gabriela 

Catalina 

4958/15.11.06 145723,17 41800,00 33670 3,4862 29144,63 8360,00 29144,63 8360,00 

3. Cojocaru Ilie 6617/06.12.06 151872,73 44982,00 36490 3,3763 30374,55 8996,40 30374,55 8996,40 
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4. Peter Zsuzsa 

nna 

2846/02.02. 07 141659,73 41375,00 33000 3,4238 28331,95 8275,00 28331,95 8275,00 

5. Cora Dana 

Iuliana 

3036/05.02. 07 134286,56 38279,00 31367 3,5081 26857,31 7655,80 26857,31 7655,80 

6. Fruja Nicu 

Georgian 

3247/06.02.07 314850,48 89724,00 21165 3,5091 62970,09 17944,80 35091,00 10000,00 

7. Bucur Mihai 3592/08.02. 07 65620,12 19129,00 15714 3,4304 13124,02 3825,80 13124,02 3825,80 

8. Onofreiciuc 

Mihai Radu 

4102/14.02. 07 315047,88 89724,00 40000 3,5113 63009,57 17944,80 35113,00 10000,00 

9. Nedeloiu Dan 

Alexandru 

4992/23.02. 07 107694,14 31103,00 25000 3,4625 21538,83 6220,60 21538,83 6220,60 

10. Deak Bogdan 

Valer 

5357/27.02. 07 307636,68 89724,00 61000 3,4287 61527,33 17944,80 34287,00 10000,00 

11. Mocanu Florin 

MihaiŃă 

6535/12.03. 07 64347,45 18995,00 5000 3,3876 12869,49 3798,99 12869,49 3798,99 

12. Măndoiu 

Ştefana 

9661/18.04. 07 138250,11 39603,00 29200 3,4909 27650,02 7920,60 27650,02 7920,60 

13. Cutapal 

Răzvan 

Dumitru 

10003/23.04. 07 66817,59 19129,00 11500 3,4930 13363,51 3825,80 13363,51 3825,80 

14. Angelescu 

Octavian 

10234/24.04.07 307403,40 89724,00 72150 3,4261 61480,68 17944,80 34261,00 10000,00 
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Mircea 

15. Vlădoianu 

Iulia-Mihaela 

12138/18.05. 07 99672,76 28535,00 23178 3,4930 19934,55 5707,00 19934,55 5707,00 

16. Stepan Mihai 

Asraf 

12529/23.05. 07 104793,49 30001,00 24579 3,4930 20958,69 6000,20 20958,69 6000,20 

17. Stoicescu 

Andrei 

12671/24.05. 07 310669,36 89724,00 53000 3,4625 62133,87 17944,80 34625,00 10000,00 

18. Iurea Cătălin 12913/28.05. 07 260261,16 74734,00 60900 3,4825 52052,23 14946,80 34825,00 10000,00 

19. Iatan Marius 

Gabriel 

13160/29.05. 07 306927,85 89724,00 40000 3,4208 61385,57 17944,80 34208,00 10000,00 

20. Marin Nelu 

LaurenŃiu 

13254/30.05. 07 93817,14 26911,00 20000 3,4862 18763,42 5382,20 18763,42 5382,20 

21. Voicu Mihaela 

Elena 

13590/04.06. 07 197593,80 60417,00 53000 3,2705 39518,76 12083,40 32705,00 10000,00 

22. Balea Claudiu 

Gheorghe 

15360/21.06. 07 260530,20 74734,00 60900 3,4861 52106,04 14946,80 34861,00 10000,00 

23. Mitroi Florin 

Valentin 

15831/27.06. 07 209472,83 64161,00 55300 3,2648 41894,56 12832,80 32648,00 10000,00 

24. Diaconu 18279/25.07. 07 189575,60 58911,00 48000 3,2180 37915,12 11782,20 32180,00 10000,00 
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Marian Cătălin 

25. Dula Mariana 18819/31.07. 07 121442,58 39034,00 31986 3,1112 24288,51 7806,80 24288,51 7806,80 

26. Chiotea Dorin 

Cătălin 

19098/03.08. 07 354153,44 103836,00 42500 3,4107 70830,68 20767,20 34107,00 10000,00 

27. Pavel 

Gheorghe 

Doru 

19283/06.08. 07 199283,19 63622,00 29000 3,1323 39856,63 12724,40 31323,00 10000,00 

28. Vasile Şerban 19559/08.08. 07 356385,91 103836,00 30000 3,4322 71227,18 20767,20 34322,00 10000,00 

29. Comşa Andrei 20277/16.08. 07 115864,88 36687,00 30000 3,1582 23172,97 7337,40 23172,97 7337,40 

30. Pieptea Cornel 20379/17.08. 07 98895,00 28829,00 11440 3,4304 19779,00 5765,80 19779,00 5765,80 

31. Croitoru Andra 

Sorina 

20378/17.08. 07 149622,67 43688,00 35733 3,4248 29924,53 8737,60 29924,53 8737,60 

32. Constantin 

Cătălina 

20559/20.08. 07 120755,01 37990,00 21507 3,1786 24151,00 7597,99 24151,00 7597,99 

33. Bouaru 

CodruŃa 

Petronela 

20769/23.08. 07 115864,88 36687,00 10900 3,1582 23172,97 7337,40 23172,97 7337,40 

34. Iordachius 

Cătălin Marian 

21262/29.08. 07 187410,66 59742,00 40000 3,1370 37482,13 11948,40 31370,00 10000,00 
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35. Cristea Liviu 21294/29.08. 07 113118,90 35718,00 29200 3,1670 22623,78 7143,60 22623,78 7143,60 

36. Străchine 

scu Roxana 

21859/05.09. 07 153561,56 43881,00 29945 3,4995 30712,31 8776,20 30712,31 8776,20 

37. Vîlcu 

Alexandru 

Dragoş 

21912/06.09. 07 197249,42 60417,00 46000 3,2648 39449,88 12083,40 32648,00 10000,00 

38. Olteanu 

Mădălina -

Ştefania 

22039/10.09. 07 79163,48 24287,00 19899 3,2595 15832,69 4857,40 15832,69 4857,40 

39. Gheba Aurelia 22168/11.09. 07 119493,14 36482,00 29800 3,2754 23898,62 7296,39 23898,62 7296,39 

40. Costache 

Elena 

22224/11.09. 07 153736,89 48127,00 39432 3,1944 30747,37 9625,40 30747,37 9625,40 

41. Danciu 

Alexandru 

22297/12.09. 07 109731,13 33632,00 22500 3,2627 21946,22 6726,40 21946,22 6726,40 

42. Danciu Andrei 

Nicolae 

22298/12.09. 07 110171,59 33767,00 22500 3,2627 22034,31 6753,40 22034,31 6753,40 

43. Dănescu Petru 22557/14.09. 07 197889,84 60417,00 53037 3,2754 39577,96 12083,40 32754,00 10000,00 

44. Ion Oana-

Lucia 

22500/14.09. 07 190824,53 61101,00 36000 3,1231 38164,90 12220,20 31231,00 10000,00 
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45. Popescu 

Cristina 

22715/18.09. 07 129507,30 39093,00 20000 3,3128 25901,46 7818,60 25901,46 7818,60 

46. Poitaşu Daniel 22743/18.09. 07 196535,34 60178,00 53800 3,2659 39307,06 12035,60 32659,00 10000,00 

47 Antofi Elena 

Rodica 

22759/18.09. 07 116910,29 37311,00 25200 3,1334 23382,05 7462,20 23382,05 7462,20 

48. Popescu 

Gheorghe 

22860/19.09. 07 234846,91 74361,00 50900 3,1582 46969,38 14872,20 31582,00 10000,00 

49. Pană Dragoş 

Cristian 

Orlando 

22887/19.09. 07 122378,97 39070,00 23600 3,1323 24475,79 7814,00 24475,79 7814,00 

50. Preda George 

Virgil 

22917/19.09. 07 119178,47 38197,00 22000 3,1204 23835,69 7638,66 23835,69 7638,66 

51. Ionescu 

Răzvan 

Dragoş 

22889/19.09. 07 123889,25 39703,00 30000 3,1204 24777,85 7940,60 24777,85 7940,60 

52. Andrei Marin 

Iulian 

23476/26.09. 07 108111,70 34503,00 28270 3,1334 21622,34 6900,59 21622,34 6900,59 

53. Bizadea 

Romeo 

Cristian 

23894/02.10. 07 118646,56 37990,00 31000 3,1231 23729,31 7597,99 23729,31 7597,99 
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54. Pătraşcu 

Ioana 

Alexandra 

24569/09.1007 114444,03 36482,00 29855 3,1370 22888,80 7296,39 22888,80 7296,39 

55. Sofian Oana 

Irina 

24798/10.10. 07 104218,64 29708,00 24300 3,5081 20843,72 5941,60 20843,72 5941,60 

56. Diaconu 

Adriana 

Loredana 

25244/17.10. 07 129622,87 39617,00 32400 3,2719 25924,57 7923,40 25924,57 7923,40 

57. Boboc Daniela 

Maria 

25241/17.10. 07 203022,27 64882,00 49000 3,1291 40604,45 12976,40 31291,00 10000,00 

58. Nicolescu 

Carmen 

Antonia 

25475/18.10. 07 212552,56 64161,00 56450 3,3128 42510,51 12832,19 33128 10000,00 

59. Vasile 

Ramona 

Monica 

25542/18.10. 07 137291,94 43359,00 35500 3,1664 27458,38 8671,80 27458,38 8671,80 

60. Popa Mirela 

Bianca 

25569/19.10. 07 96796,26 28829,00 16000 3,3576 19359,25 5765,80 19359,25 5765,80 

61. Matei Cristina 26006/24.10.07 119762,87 38197,00 27000 3,1354 23952,57 7639,39 23952,57 7639,39 

62. Florea Andrei 

Daniel 

26077/25.10. 07 197768,90 60710,00 55000 3,2576 39553,78 12142,00 32576,00 10000 
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63. Chesauan 

Raul-Petrica 

26076/25.10. 07 79575,70 24911,00 18700 3,1944 15915,14 4982,20 15915,14 4982,20 

64. Birtaş Gavril-

Dan 

26158/25.10. 07 127274,44 39070,00 24000 3,2576 25454,88 7814,00 25454,88 7814,00 

65. Drpgan 

Cosmin Eugen 

26370/29.10. 07 123762,16 39552,00 21000 3,1291 24752,43 7910,39 24752,43 7910,39 

66. Voicu Gabriela 

Rodica 

26371/29.10. 07 119784,25 36610,00 20000 3,2719 23956,85 7321,99 23956,85 7321,99 

67. Marcu IonuŃ 

ŞtefăniŃa 

26372/29.10.07 104988,74 31059,00 23900 3,3803 20997,74 6211,80 20997,7 6211,80 

PREŞEDINTE COMISIE: STELA TOMOEA – Şef Serviciu – Serviciul EvidenŃă Patrimoniu 
MEMBRII: 
- MIRCEA PAVEL - Referent – Serviciul AutorizaŃii ConstrucŃii 
- CĂTĂLIN TIMOFTE - Consilier – Serviciul Economic 
- CLAUDIA PAULA BĂDICĂ - Consilier Juridic – Serv. Adm. Publică 
- MANUEL AVRAMESCU - Consilier – Consiliul Local sector 6 

- MIRELA GABRIELA STOENESCU - Consilier – Consiliul Local sector 6 
- MIHAI BOGDAN DIACONU - Consilier – Consiliul Local sector 6 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Manuel Avrămescu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind reluarea depunerii cererilor/dosarelor petenŃilor îndreptãŃiŃi 

sã beneficieze de locuinŃe pentru tineret 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a iniŃiatorului; 

 Vâzând raportul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Sector 6; 

 Analizând dispoziŃia Primarului Sectorului 6 de sistare a 

primirii cererilor/dosarelor cetăŃenilor îndreptăŃiŃi să beneficieze de 

locuinŃe cu chirie pentru tineret; 

 łinând seama de cererile numeroase ale persoanelor care 

doresc să depună cereri, cu dosarele aferente, în vederea obŃinerii 

de locuinŃe pentru tineret; 

 În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. 1 şi art. 55 din 

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

elaborarea actelor normative; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi 6, precum şi ale art. 

81 alin. 2 lit. “n” şi alin. 4 din Legea nr. 215 /2001, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 Art. 1. Se aprobă reluarea depunerii cererilor şi dosarelor 

persoanelor îndreptăŃite să beneficieze de locuinŃe de stat, cu 
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chirie, pentru tineret, până la data de 31.01.2008. 

 

 Art. 2. Dosarele depuse în baza prezentei hotărâri se vor 

analiza şi evalua cu aceleaşi criterii ca şi cele depuse până în luna 

mai 2007, iar rezultatele evaluării se vor insera în listele de 

prioritate comune cu acestea; 

 

 Art. 3. AnunŃul de reluare a depunerii cererilor/dosarelor, în 

temeiul prezentei hotărâri, se va afişa în loc public la sediul 

primariei şi instituŃiilor publice subordonate consiliului local şi în 

două ziare de largă circulaŃie. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6, Serviciul Repartizare, 

reglementare spaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie, precum şi direcŃiile 

abilitate din aparatul propriu, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 412/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii de impozit pentru clădirile 

utilizate pentru activităŃi social umanitare, de către 

asociaŃii, fundaŃii şi culte 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public 

Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 łinând seama de raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu dispozitiile art. 1, lit. „s”, cap. 1.1.2 din 

H.C.G.M.B. nr. 5/2007 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 2007, precum şi 

art. 250, alin. 1 punct 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal; 

 În temeiul 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 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se acordă scutire de impozit pentru clădirile utilizate 

pentru activităŃi social umanitare, astfel: 
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- pentru FundaŃia BETHEL SHELTER, suma de 2.800 lei; 

- pentru ASOCIAłIA DE AJUTOR CARITABIL “AMURT” – 

suma de 6.952,19 lei; 

- pentru FUNDAłIA CONSTANTIN MIRCEA DAN – suma 

de 440,00 lei; 

- pentru FUNDAłIA “JOYO – SPRIJIN SOCIO – 

EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN 

DIFICULTATE – suma de 1.507,00 lei. 

 

 Art. 2. Scutirea acordată va fi în proporŃie de 100% pentru 

clădirile utilizate pentru activităŃi social umanitare de către FundaŃia 

BETHEL SHELTER, ASOCIAłIA DE AJUTOR CARITABIL 

“AMURT”, FUNDAłIA CONSTANTIN MIRCEA DAN, FUNDAłIA 

“JOYO – SPRIJIN SOCIO – EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI 

ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, începând cu data de întâi a lunii 

urmatoare depunerii cererii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public Pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

Nr. 413/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Art. 1 şi a Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului 

Local Sector 6 nr. 11/07.02.2005 privind constituirea Comisiei de 

evaluare şi selectionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor în vederea 

acordării subvenŃiilor conform Legii nr. 34/1998, stabilirea  

grilei de evaluare a persoanelor juridice menŃionate şi a termenului  

de depunere a documentaŃiilor de solicitare a subvenŃiilor 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a unui consilier local 

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; 

 În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 

subvenŃii asociaŃiior şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială şi ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 1.153/2001 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, a dispoziŃiilor Legii nr. 17/2000 (republicată) 

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, ale art. 81 alin. 2 lit. “n” 

şi ale art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se modifică articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 11/07.02.2005 care va avea următorul cuprins: 

“Se aprobă ca termenul limită până la care se depune 

documentaŃia de solicitare a subvenŃiei să fie, în fiecare an, ultima 

zi lucrătoare a lunii octombrie”. 

 

 Art. 2. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 11/07.02.2005 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. S. 6 nr. 11/07.02.2005 

ramân neschimbate. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi membrii Comisiei vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenŃelor legale. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

Nr. 414/13.11 2007 
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Anexa nr. 1  

           la H.C.L.S. 6 nr. 414 din 13.11.2007 

 

Comisia de evaluare şi selecŃionare 

 

 Secretariatul tehnic al Comisiei va fi format din 3 membri, 

fără drept de vot: 

1. Doru Manolache - Director DirecŃia Economic şi 

Administrativ P.S. 6 

2. Alina Simion - Director executiv adjunct S.P.A.S. 

3. Gabriela Schmutzer - Director executiv adjunct 

S.P.A.S. 

 

 Celelalte prevederi ale anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 11/07.02.2005 rămân neschimbate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Manuel Avrămescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Murelor 
nr.24 ”, sector 6,pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă 

de 300m.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. Murelor nr. 24”, 
sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 25024/10/9; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice si ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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 ăi turismului nr. 
1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991; 
- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Murelor 
nr. 24, 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 415/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum 
Mânăstirea Văratec nr. 26”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe 

un teren în suprafaŃă de 1.301,71 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 Mânăstirea 
Văratec nr. 26”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 3886/10/4; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
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213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drum 
Mânăstirea Văratec nr. 26, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, 
pe un teren în suprafaŃă de 1.301,71 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 416/13.11.2007   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. DîmboviŃa 
nr. 21”, sector 6,pentru construire locuinŃe şi birouri pe un teren în 
suprafaŃă de 1.526,5 m.p., proprietate particulară persoane juridice 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. DîmboviŃa nr. 21”, 
sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 24775/10/1; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -“Str. 
DîmboviŃa nr. 21, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe şi birouri, 
pe un teren în suprafaŃă de 1.526,5 m.p., proprietate particulară 
persoane juridice. 
 
 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
 
 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 
anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 
nule de drept. 
 

PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

În temeiul art. 47 din Legea nr. 
215/2001, 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate  

SECRETAR, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 417/13.11.2007                                               
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. PărăluŃelor 
nr. 2A”, sector 6,pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă 

de 315,77 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. PărăluŃelor nr. 2A”, 
sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism a 
sectorului 6 nr. 22733/10/3; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 
de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 
Local  sector 6.  
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucuresti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 
PărăluŃelor nr. 2A, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 
teren în suprafaŃă de 315,77 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 418/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Sudului nr. 
15”, sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 

449,71 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. Sudului nr. 15”, 
sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 14721/10/7; 23.10.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Sudului 
nr. 15, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 
suprafaŃă de 449,71 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 419/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. PădureŃu 
nr. 21”, sector 6,pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă 

de 402,19 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. PădureŃu nr. 21”, 
sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 19063/9/22; 10.09.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 
PădureŃu nr. 21, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 
în suprafaŃă de 402,19 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 420/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti 
nr. 315”, sector 6,pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 315 m.p., proprietate particulară persoane fizice 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Calea Giuleşti nr. 315”, 
sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 20076/10/6; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Calea 
Giuleşti nr. 315, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 
în suprafaŃă de 315 m.p., proprietate particulară persoane fizice. 
 
 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
 
 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 421/13.11.2007                                                                     
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Cernişoara 
nr. 6”, sector 6,pentru construire birouri şi comerŃ pe un teren în 

suprafaŃă de 320 m.p., domeniul privat al Municipiului Bucureşti - 
revendicabil 

 
 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. Cernişoara nr. 6”, 
sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 23542/10/15; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
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213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 
Cernişoara nr. 6, sectorul 6”, pentru construire birouri şi comerŃ, pe 
un teren în suprafaŃă de 320 m.p., domeniul privat al Municipiului 
Bucureşti – revendicabil. 
 
 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 422/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire 
Ghencea nr. 331”, sector 6,pentru construire imobil cu funcŃiunea 
de locuinŃe, birouri şi comerŃ pe un teren în suprafaŃă de 2.252,69 

m.p., proprietate particulară persoană fizică 
 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Prelungire Ghencea 
nr. 331”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 19709/9/24; 10.09.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
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213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Prelungire 
Ghencea nr. 331, sectorul 6”, pentru construire imobil cu 
funcŃiunea de locuinŃe, birouri şi comerŃ, pe un teren în suprafaŃă 
de 2.252,69 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 
 
 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
 
 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 423/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Costişa nr. 6”, 
sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 

548,58 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: “Costişa nr. 6”, sector 
6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 21785/10/16; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Costişa nr. 
6, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 
de 548,58 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 424/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Plevnei 
nr. 145”, sector 6,pentru construire birouri şi locuinŃe pe un teren în 

suprafaŃă de 27.673,01 m.p., proprietate particulară persoană 
juridică 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Calea Plevnei nr. 145”, 
sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 20087/10/2; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
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213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Calea 
Plevnei nr. 145, sectorul 6”, pentru construire birouri şi locuinŃe, pe 
un teren în suprafaŃă de 27.673,01 m.p., proprietate particulară 
persoană juridică. 
 
 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 425/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard 
Timişoara nr. 101 N”, sector 6,pentru construire locuinŃe colective 

pe un teren în suprafaŃă de 8.128,29 m.p., 
proprietate particulară persoane juridice 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Bulevard Timişoara nr. 
101 N”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 24733/10/11; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
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213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Bulevard 
Timişoara nr. 101 N, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe 
colective, pe un teren în suprafaŃă de 8.128,29 m.p., proprietate 
particulară persoane juridice. 
 
 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
 
 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 
anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 
nule de drept. 
 

PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

În temeiul art. 47 din Legea nr. 
215/2001, 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate  

SECRETAR, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 426/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard 
Timişoara nr. 89 - 91”, sector 6,pentru construire locuinŃe colective 

pe un teren în suprafaŃă de 10.000 m.p., proprietate particulară 
persoane fizice 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Bulevard Timişoara nr. 
89 - 91”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 25978/10/14; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
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213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Bulevard 
Timişoara nr. 89 - 91, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe 
colective, pe un teren în suprafaŃă de 10.000 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 427/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti 
nr. 41A”, sector 6 pentru construire servicii, birouri şi parking pe un 

teren în suprafaŃă de 4.169,8 m.p., proprietate particulară 
persoane fizice şi domeniul privat al Municipiului Bucureşti-

revendicabil 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 
Urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Calea Giuleşti nr. 
41A”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 44354/3/25; 27/03/2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
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- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Calea 
Giuleşti nr. 41A”, sectorul 6, pentru construire servicii, birouri şi 
parking, pe un teren în suprafaŃă de 4.169,8 m.p., proprietate 
particulară persoane fizice şi domeniul privat al Municipiului 
Bucureşti-revendicabil. 
 
 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 428/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Lacul 
Ursului nr. 32”, sector 6,pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 400 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. Lacul Ursului nr. 
32”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 25969/10/5; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Lacul 
Ursului nr. 32, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 
suprafaŃă de 400 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 429/13.11.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. DîmboviŃa 
nr. 64”, sector 6,pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă 

de 1.407,918 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. DîmboviŃa nr. 64”, 
sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 50120/7/18; 26.06.2006 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 
DîmboviŃa nr. 64, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 
teren în suprafaŃă de 1.407,918 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 430/13.11.2007                                                  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Bulevard 
Ghencea nr. 91”, sector 6,pentru construire ansamblu rezidenŃial 

pe un teren în suprafaŃă de 138.745,6 m.p., proprietate particulară 
persoane juridice 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Bulevard Ghencea 
nr. 91”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 26845/10/17; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
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213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 
Bulevard Ghencea nr. 91, sectorul 6”, pentru construire ansamblu 
rezidenŃial, pe un teren în suprafaŃă de 138.745,6 m.p., proprietate 
particulară persoane juridice. 
 
 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
 
 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 
anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 
nule de drept. 
 

PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

În temeiul art. 47 din Legea nr. 
215/2001, 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate  

SECRETAR, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 431/13.11.2007                                           
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard 
Uverturii nr. 226 - 240”, sector 6,pentru construire locuinŃe pe un 

teren în suprafaŃă de 5.000  m.p., proprietate particulară persoane 
juridice 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Bulevard Uverturii nr. 
226 - 240”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 3991/10/18 ; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
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213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Bulevard 
Uverturii nr. 226 - 240, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe, pe 
un teren în suprafaŃă de 5.000 m.p., proprietate particulară 
persoane juridice. 
 
 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
 
 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 
anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 
nule de drept. 
 

PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

În temeiul art. 47 din Legea nr. 
215/2001, 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate  

SECRETAR, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 432/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard 
Timişoara nr. 101 T”, sector 6,pentru construire locuinŃe colective 
pe un teren în suprafaŃă de 2.999,99  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: “Bulevard Timişoara nr. 
101 T”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 24736/10/12; 23.10.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local  
sector 6. 
 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. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amanajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
- P.U.Z.”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
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213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin.(2) litera “i” combinat cu 
art. 45(2) litera “e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Bulevard 
Timişoara nr. 101 T, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe 
colective, pe un teren în suprafaŃă de 2.999,99 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 433/13.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Plevnei-
Splaiul IndependenŃei”, sector 6, pentru infiinŃare arteră de  

circulaŃie propusă prin P.U.Z. parŃial face parte din categoria 
proprietate de stat; parŃial face parte din categoria proprietate 
particulară persoane juridice; parŃial face parte din categoria 

domeniu public al Municipiului Bucureşti administrat de 
AdministraŃia Străzilor 

 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 
aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Calea Plevnei - Splaiul 
IndependenŃei”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 
sectorului 6 nr. 22129/10/10; 23.10.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 
de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 
Local al sectorului 6. 
 Tinând seama de prevederile: 
- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 
1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991; 
- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 
municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
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- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 
- PUZ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i, combinat cu 
art. 45(2) litera e din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată. 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Calea 
Plevnei - Splaiul IndependenŃei, sectorul 6”, pentru înfiinŃare arteră 
de circulaŃie propusă prin P.U.Z., parŃial face parte din categoria 
proprietate de stat; parŃial face parte din categoria proprietate 
particulară persoane juridice; parŃial face parte din categoria 
domeniu public al Municipiului Bucureşti administrat de 
AdministraŃia Străzilor. 
 
 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, 
Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 
Nr.434/13.11.2007      
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 
ARBAC 

 
DECIZIE 

cu privire la rezultatele expertizei tehnice efectuate de ARBAC în 
sprijinul rezolvării disputei dintre clientul AsociaŃia de Locatari 

„Lăptari Tei – Braşoveni – Nada Florilor” din str. Nada Florilor nr. 
46, sector 2 şi SC Apa Nova Bucureşti SA,  

privind lipsa contorizării apei reci livrate fiecărui imobil şi  
refuzul remedierii avariilor din reŃeaua publică 

 
 Având în vedere: 
- PetiŃiile formulate la ARBAC de AsociaŃia de Locatari „Lăptari Tei 
– Braşoveni – Nada Florilor” din str. Nada Florilor nr. 46, sector 2, 
împotriva SC Apa Nova Bucureşti SA (ANB), după ce apelul 
acestuia către Concesionar nu a condus la rezolvări acceptabile 
pentru părŃi, prin care şi-a exprimat nemulŃumirea faŃă de: 
-refuzul ANB de a monta contoare pe branşamentul fiecărui imobil, 
pentru înregistrarea consumului de apă potabilă,  
-refuzul ANB de a remedia avariile apărute la reŃeaua de distribuŃie 
a apei potabile la fiecare bloc al AsociaŃiei,  
-răspunsurile ANB prin care afirmă că AsociaŃia trebuie să suporte 
cheltuielile privind repararea reŃelei de distribuŃie şi alimentare cu 
apă potabilă dintre contorul de reŃea şi fiecare bloc de locuinŃe;  
- Faptul că AsociaŃia de Locatari „Lăptari Tei – Braşoveni – Nada 
Florilor” din str. Nada Florilor nr. 46, sector 2, este un utilizator al 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare care reprezintă 11 
blocuri de locuinŃe independente, despărŃite de alei publice în 
conformitate cu prevederile HCGMB nr. 308/1999, situate pe 3 
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străzi diferite, Lăptari Tei, Braşoveni şi Nada Florilor, din sectorul 
2, având fiecare adresă poştală proprie;  
- Constatarea faptului că ANB nu a montat câte un contor pe 
branşamentele proprii fiecărui bloc de locuinŃe din arealul „Lăptari 
Tei – Braşoveni – Nada Florilor”, sector 2, la punctul de livrare a 
serviciului, respectiv limita de proprietate a blocurilor, conform 
obligaŃiilor asumate de Concesionar prin prevederile Contractului 
de Concesiune privind Nivelul de Serviciu C1 – ClienŃi contorizaŃi 
ca procentaj din total, din Partea a III-a, Nivelele Serviciilor, a 
Anexei A a Contractului de Concesiune - Caietul de Sarcini şi 
conform prevederilor art. 3.10, 3.14, 3.24 si 27.(2) din HCGMB nr. 
157/2005, care reprezintă Reglementare de referinŃă a concesiunii;  
- Constatarea faptului că ANB întocmeşte, contrar prevederilor 
legale, facturi bazate pe înregistrările unui contor comun la cele 11 
blocuri de locuinŃe (de reŃea), amplasat la mare distanŃă de 
punctele de livrare a serviciului şi de limitele de proprietate ale 
imobilelor;  
- Faptul că reŃeaua de conducte dintre contorul de reŃea şi fiecare 
bloc din arealul „Lăptari Tei – Braşoveni – Nada Florilor”, sector 2, 
alimentează unsprezece condominii independente, dovedeşte că 
este o reŃea publică, aşa cum o defineşte Legea nr. 213/1998 
împreună cu normele de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr. 
548/1999, Regulamentul aprobat prin HCGMB nr. 157/2005 şi art. 
3.27 din Regulamentul aprobat prin HCGMB nr. 157/2005, „reŃea 
publică de alimentare cu apa – parte a sistemului public de 
alimentare cu apă, alcătuită din reŃeaua de conducte, armături şi 
construcŃii anexe, care asigură distribuŃia apei la doi sau mai mulŃi 
utilizatori independenŃi, respectiv la două sau mai multe persoane 
fizice care locuiesc în case individuale...” 
- Răspunsurile ANB din scrisorile adresate ARBAC şi petentului 
AsociaŃia de Locatari „Lăptari Tei – Braşoveni – Nada Florilor” din 
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str. Nada Florilor nr. 46, sector 2 (printre care scrisorile ANB nr. 
18154/07.12.2005 şi nr. 25093/31.10.2007), care dovedesc 
nesocotirea prevederilor contractuale, legale şi ale normelor de 
referinŃă ale concesiunii, cu privire la obligaŃia ANB de a contoriza 
cele unsprezece imobile şi de a interveni pentru repararea avariilor 
la reŃeaua publică ce alimentează blocurile.  
 În temeiul prevederilor alinatului 3 din art. 1, art. 4, litera c), 
art. 5.5, art.5.7, art. 6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin 
HCGMB nr. 153/2001, 218/2004 şi 233/2005, precum şi în baza 
prevederilor clauzelor 10 şi 48 din Contractul de Concesiune şi a 
Anexelor A şi C ale Contractului de Concesiune; 
 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 
D e c i d e: 

 
Art. 1. ARBAC constată: 
a) Refuzul SC Apa Nova Bucureşti SA, de a da curs 

solicitării AsociaŃia de Locatari „Lăptari Tei – Braşoveni – Nada 
Florilor” din str. Nada Florilor nr. 46, sector 2, client al SC Apa 
Nova Bucureşti SA, de a efectua contorizarea fiecărui bloc de 
locuinŃă pe branşamentele acestora şi de a interveni pentru 
remedierea avariilor pe conducta publică de distribuŃie care 
alimentează cu apă toate cele unsprezece imobile, încalcă: 

- prevederile clauzelor Nivelului de Serviciu C1 – ClienŃi 
contorizaŃi ca procentaj din total şi a clauzelor Nivelului de Serviciu 
A5 „Timpul dintre notificarea exploziei/scurgerii şi reparaŃie”, din 
Anexa A - Partea a III-a Nivelele Serviciilor ale Caietului de Sarcini 
din Contractul de Concesiune; 

- prevederile Reglementărilor de referinŃă ale concesiunii, 
respectiv prevederile art. 3, 4, 5(3), 8(1) din HCGMB nr. 108/1997 
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şi prevederile art. 3.10, 3.14, 3.15, 3.24, 7(3), 27(2), 63(j), 66(g), 
69(1)÷(4), 73(2) din Hotărârea CGMB nr. 157/2005;  

- prevederile art. 3 şi art. 6 din HG nr. 348/1993. 
b) Solicitările petentului formulate în petiŃia acestuia sunt 

justificate, luând în considerare constatările de la art. 1.a. 
 
Art. 2. SC Apa Nova Bucureşti SA va contoriza fiecare 

branşament al imobilelor care fac parte din AsociaŃia de Locatari 
„Lăptari Tei–Braşoveni–Nada Florilor” din str. Nada Florilor nr. 46, 
sector 2, respectiv: bl. C18, str. Lăptari Tei nr. 10; bl. C19, str. 
Lăptari Tei nr. 12; bl. B9, str. Braşoveni nr. 31, bl. B10, str. 
Brasoveni nr. 33; bl. B8, str. Nada Florilor nr. 42; bl. A17, str. 
Brasoveni nr. 44; bl. B7, str. Nada Florilor nr. 46; bl. A16, str. Nada 
Florilor nr. 48; bl. B6, str. Nada Florilor nr. 50; bl. A15, str. Nada 
Florilor nr. 52; bl. B5, str. Nada Florilor nr. 54 - la limita de 
proprietate, în conformitate cu prevederile Nivelului de Serviciu C1 
– „ClienŃi contorizaŃi ca procent din total” şi a art. 27.(2) din 
Regulamentul anexat Hotărârii CGMB nr. 157/2005. 

 
Art. 3. SC Apa Nova Bucureşti SA va întreŃine şi exploata 

reŃeaua publică din zona „Lăptari Tei – Braşoveni – Nada Florilor”, 
sector 2, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, 
„Partea a II-a, SERVICIILE, secŃiunea 1 – Serviciile care trebuie 
realizate de către Concesionar”, şi a Nivelului de Serviciu A5 
„Timpul dintre notificarea exploziei/scurgerii şi reparaŃie” din anexa 
III a Caietului de Sarcini din Contractul de Concesiune, precum şi a 
prevederilor clauzei 29.4 din Contractul de Concesiune. 

 
Art. 4. În cazul acŃiunii în instanŃă a SC Apa Nova 

Bucureşti SA, pentru recuperarea unor eventuale prejudicii ale 
AsociaŃiei de Locatari „Lăptari Tei – Braşoveni – Nada Florilor” din 
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str. Nada Florilor nr. 46, sector 2, generate de lipsa montării de 
către Concesionar a contorului de branşament la limita de 
proprietate (punct de delimitare) această Decizie poate fi utilizată 
ca expertiză tehnică.  

 
 Art. 5. Prevederile prezentei Decizii sunt obligatorii pentru 
ANB, în conformitate cu clauza 48.2.2.c. din Contractul de 
Concesiune, ANB având dreptul de a o ataca la instanŃa de 
judecată competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.  
 

DIRECTOR GENERAL 
 

Adrian CRISTEA 
 
Nr. 35/29.11.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 
ARBAC 

 
DECIZIE 

cu privire la rezultatele expertizei tehnice efectuate de ARBAC în 

sprijinul rezolvării disputei dintre clientul AsociaŃia de Proprietari 

Bloc V43, aleea Botorani nr. 11, sector 5 şi Concesionar, generată 

de lipsa contorizării apei reci livrate 

 

 Având în vedere: 

- PetiŃiile formulate la ARBAC de AsociaŃia de Proprietari Bloc V43, 

aleea Botorani nr. 11, sector 5, împotriva SC Apa Nova Bucureşti 

SA (ANB), după ce apelul clientului către Concesionar nu a condus 

la rezolvări acceptabile pentru părŃi, de către utilizatorul (clientul), 

prin care şi-a exprimat nemulŃumirea faŃă de: 

-modalitatea prin care ANB consideră ca utilizatorul trebuie să 

suporte cheltuielile privind dotarea blocului cu contor; 

-modalitatea incorectă de facturare pe baza unui contor de reŃea;  

- Constatarea faptului că ANB nu a montat contor pe branşamentul 

propriu blocului pe baza căruia ar fi trebuit să se facă facturarea, 

respectiv la limita de proprietate a instalaŃiei interioare a blocului, 

conform Caietului de Sarcini, Partea a III-a, Nivelele Serviciilor din 

Contractul de Concesiune şi art. 3.10, 3.14, 3.24 şi 27.2 din 

HCGMB nr. 157/2005.  

- Constatarea faptului că ANB a montat la cele două blocuri un 

contor comun, (înlocuindu-l pe cel anterior), amplasat în reŃea 

(numit în legislaŃie şi contor de reŃea) după înregistrările cărora nu 

se pot emite facturi corecte.  
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- Faptul că reŃeaua de apă de pe aleea Botorani care alimentează 

două condominii independente (blocurile V43 şi V42), este o reŃea 

publică aşa cum o defineşte şi art. 3.27 din Regulamentul aprobat 

prin HCGMB nr. 157/2005, „reŃea publică de alimentare cu apă – 

parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din 

reŃeaua de conducte, armături şi construcŃii anexe, care asigură 

distribuŃia apei la doi sau mai multi utilizatori independenŃi, 

respectiv la două sau mai multe persoane fizice care locuiesc în 

case individuale...”. Art. 3.38 din HCGMB 157/2005 defineşte 

calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, astfel: „orice persoană fizică sau juridică ce deŃine, 

proprietara sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, 

având de regulă branşament propriu de apă şi/sau racord propriu 

de canalizare şi care beneficiază pe bază de contract, de serviciile 

operatorului.” 

- Neasigurarea de către ANB a contorizării branşamentului fiecărui 

imobil în parte constituie o nerespectare a prevederilor clauzelor 

Nivelului de Serviciu C1 – ClienŃi contorizaŃi ca procentaj din total, 

din Anexa A - Partea a III-a Nivelele Serviciilor ale Caietului de 

Sarcini din Contractul de Concesiune.  

- Faptul că AsociaŃia de Proprietari Bloc V43, aleea Botorani nr. 

11, sector 5 (cod client 254606) şi AsociaŃia de Proprietari Bloc 

V42, aleea Botorani nr. 9, sector 5 (cod client 254605), sunt 

deserviŃi de un contor comun (de reŃea) a fost identificat în Baza 

de Date RGAB (pentru clienŃi - fişier 461 Clienti.pdf), iar 

branşamentele prin care sunt alimentaŃi cu apă aceşti clienŃi se 

regăsesc la poziŃia Mijloace fixe – branşamente categoria 2122, 

cod clasificare 2791 – fişier 432mftot.pdf), baza de date care a stat 

la baza întocmirii ofertelor pentru concesionarea serviciului public 
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de alimentare cu apă şi canalizare în Bucureşti; 

- Faptul că modalitatea de calcul a consumurilor pentru fiecare 

client în parte, după indicaŃiile unui contor de reŃea, practicată de 

ANB, proporŃional cu numărul de persoane declarat de fiecare 

client, este contrară prevederilor legale şi normelor de facturare a  

serviciului de alimentare cu apă precum şi a Reglementărilor de 

referinŃă ale concesiunii (ANB neŃinând seama de consumurile 

reale diferite ale acestor blocuri, încălcând principiul facturării 

consumurilor efective ale utilizatorilor); 

- Având în vedere că ARBAC a solicitat repetat ANB, prin Decizia 

32/2003, Decizia 45/2004, Decizia 42/2005 precum şi Decizia 

23/2007, Decizia 27/2007 şi scrisoarea nr. 402/21.05.2007 să 

aplice prevederile Contractului de Concesiune referitoare la NS C1 

– ClienŃi contorizaŃi ca procentaj din total precum şi a 

Reglementărilor legale cu privire la facturarea consumurilor de 

apă; 

- Având în vedere răspunsurile ANB prin scrisorile adresate 

ARBAC (nr. 11940/04.06.2007) şi petentului, care nu conŃin 

motivaŃii sustenabile cu privire la refuzul de a-şi respecta obligaŃia 

contractuală de a contoriza clientul AsociaŃia de Proprietari bloc 

V43;  

- În temeiul prevederilor aliniatului 3 din art. 1, art. 4, litera c), art. 

5.5, art.5.7, art. 6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin 

HCGMB nr. 153/2001, 218/2004 şi 233/2005, precum şi în baza 

prevederilor clauzelor 10 şi 48 din Contractul de Concesiune şi a 

Anexelor A si C ale Contractului de Concesiune; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 
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Art. 1. ARBAC constată: 

a) Refuzul SC Apa Nova Bucuresti SA, de a da curs 

solicitării clientului AsociaŃia de Proprietari Bloc V43, aleea 

Botorani nr. 11, sector 5, de a efectua contorizarea branşamentul 

blocului V43, încalcă: 

- prevederile clauzelor Nivelului de Serviciu C1 – Clienti 

contorizaŃi ca procentaj din total, din Anexa A - Partea a III-a 

Nivelele Serviciilor ale Caietului de Sarcini din Contractul de 

Concesiune; 

- prevederile Reglementărilor de referinŃă ale concesiunii, 

respectiv prevederile art. 3, 4, 5(3), 8(1) din HCGMB nr. 108/1997 

şi prevederile art. 3.10, 3.14, 3.15, 3.24, 7(3), 27(2), 63(j), 66(g), 

69(1)÷(3), 73(2) din HCGMB nr. 157/2005;  

- prevederile art. 3 şi art. 6 din HG nr. 348/1993. 

b) Solicitările petentului formulate în petiŃia acestuia sunt 

justificate, luând în considerare constatările de la art. 1.a. 

Art. 2. ANB va contoriza branşamentul bloculului V43, 

aleea Botorani nr. 11, sector 5 în conformitate cu obligaŃiile sale 

contractuale prevăzute de Contractul de Concesiune, prevederile 

Nivelului de Serviciu C1 – ClienŃi contorizaŃi ca procentaj din total, 

din Anexa A - Partea a III-a Nivelele Serviciilor ale Caietului de 

Sarcini din Contractul de Concesiune şi a prevederilor art. 27(2) şi 

(3), 66(g), 69(1), 73(2) din HCGMB nr. 157/2005 şi HG 348/1993, 

în termen de maxim 90 de zile de la data comunicării prezentei 

Decizii.  

 

Art. 3. SC Apa Nova Bucureşti SA va întreŃine şi exploata 

reŃeaua publică ce alimentează cele doua blocuri, V42 şi V43, de 
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pe aleea Botorani sector 5, în conformitate cu prevederile Caietului 

de Sarcini, „Partea a II-a, SERVICIILE, secŃiunea 1 – Serviciile 

care trebuiesc realizate de către Concesionar”, şi a Nivelului de 

Serviciu A5 „Timpul dintre notificarea exploziei/scurgerii şi 

reparaŃie” din anexa III a Caietului de Sarcini din Contractul de 

Concesiune, precum şi a prevederilor clauzei 29.4. din Contractul 

de Concesiune. 

 

Art. 4. În cazul acŃiunii în instanŃă împotriva SC Apa Nova 

Bucureşti SA, pentru recuperarea unor eventuale prejudicii suferite 

de AsociaŃ iei de Proprietari Bl.V43, din aleea Botorani nr. 11, 

sector 5, generate de lipsa montării de către Concesionar a 

contorului de branşament la limita de proprietate (punct de 

delimitare), conform prevederilor art. 27 din Regulamentul aprobat 

prin HCGMB nr. 157/2005, sau de lipsa remedierii avariilor reŃelei 

publice, această Decizie poate fi utilizată ca expertiză tehnică.  

 

 Art. 5. Prevederile prezentei Decizii sunt obligatorii pentru 

ANB, în conformitate cu clauza 48.2.2 c) din Contractul de 

Concesiune, ANB având dreptul de a o ataca la instanŃă de 

judecată competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.  

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 36/29.11.2007 

 

 


