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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la încetarea mandatului de consilier al 

domnului Sergiu Vâlcu 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 2/13.01.2005 privind validarea mandatului de consilier al 

domnului Sergiu Vâlcu; 

 łinând seama de Referatul constatator al Primarului 

Sectorului 1 şi al Secretarului Sectorului 1; 

 łinând seama de adresa nr. 33/26.09.2007 a Partidului 

Social Democrat – OrganizaŃia Sectorului 1 Bucureşti, înregistrată 

la Primăria Sectorului 1 sub nr. 37821/27.09.2007; 

 Luând în considerare adresa nr. 37/28.09.2007 a Partidului 

Social Democrat – OrganizaŃia Sectorului 1 Bucureşti, înregistrată 

la Primăria Sectorului 1 sub nr. 38092/01.10.2007; 

 În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. ”h” şi alin. 

(3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

republicată; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic: Se ia act de încetare a mandatului de consilier 

al domnului Sergiu Vâlcu şi se declară vacant locul de consilier 

local. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 314/18.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la validarea mandatului de consilier  

al doamnei Laura Cristina Mara 

 

 Văzând Expunerea consilierilor Partidului Social Democrat; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 314/18.10.2007 privind încetarea mandatului de 

consilier al domnului Sergiu Vâlcu; 

 Având în vedere adresa Partidului Social Democrat - 

OrganizaŃia Sectorului 1 Bucureşti nr. 34/26.09.2007, înregistrată 

la Primăria Sectorului 1 sub nr. 37823/27.09.2007 prin care se 

solicită înlocuirea domnului Sergiu Vâlcu cu doamna Laura 

Cristina Mara; 

 Văzând Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1; 

 Luând în considerare pocesul-verbal al Comisiei de Validare 

prin care se propune validarea mandatului de consilier al doamnei 

Laura Cristina Mara; 

 łinând seama de prevederile art. 6, alin. (2) din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 Având în vedere prevederile art. 96, punctul (9) din Legea 

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se validează mandatul de consilier al doamnei Laura 

Cristina Mara. 

 

 Art. 2. Doamna consilier Laura Cristina Mara îl va înlocui pe 

domnul Sergiu Vâlcu în toate comisiile în care acesta a fost 

membru. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 315/18.10.2007 
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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; 

 Luând în considerare 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 Hotarârea 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 HCLS 1 nr. 

261/25.09.2007 se rectifică cu suma de 18.204,90mii lei, din care: 

� 18.204,90 mii lei buget local. 

� bugetul din venituri finantate integral sau partial din 

venituri proprii în valoare de 21.539 mii lei conform anexei nr. 3 ; 

� suma alocată din fond de rulment pentru investitii 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 suma de 795.590,77 mii lei, provenind 

din majorarea cu 1.295,10 mii lei a cotei defalcate din impozitul pe 

venit (23,5%) ; diminuarea cu 500 mii lei a cheltuielilor privind 

sprijinul la constituirea familiei ; diminuarea cu 10.000 mii lei pe 

venituri provenind din vânzarea spaŃiilor comerciale, conform Legii 

nr. 550/2002 si majorarea cu 30.000 mii lei a veniturilor din impozite 

şi taxe locale colectate de catre DITL Sector 1 conform anexei nr. 1. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al 

Consiliului Local Sector 1, în sumă de 795.590,77 mii lei conform 

anexei nr. 2, după cum urmează : 

� Bugetul local 

(1) 61.642 mii lei pentru AutorităŃi Executive cap. 51.02 

din care 46.239 mii lei cheltuieli curente şi 15.403 mii lei cheltuieli 

de capital, conform anexei nr. 2.1(2.1.1 ; 2.1.2 ) ; 
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(2) 26.243 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

cap. 54.02 , din care 23.394 mii lei cheltuieli curente şi 849 mii lei 

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

(3) 8.605 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile cap 55.02, conform anexei nr. 2.3 (2.3.1 ; 

2.3.2); 

(4) 3.561 mii lei pentru Apărare NaŃională cap. 60.02 

din care 810 mii lei cheltuieli curente şi 2.751 mii lei cheltuieli de 

capital, conform anexei nr. 2.4 (2.4.1); 

(5) 28.374,50 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională cap. 61.02 din care 24.048 mii lei cheltuieli curente şi 

4.326,50 mii lei cheltuieli de capital, conform anexei nr. 2.5 (2.5.1); 

(6) 237.090 mii lei pentru ÎnvăŃământ cap. 65.02 din 

care 196.325 cheltuieli curente şi 40.765 mii lei cheltuieli de capital 

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

2.6.2.2 ;2.6.2.3 ; 2.6.3 )  

(7) 2.343 mii lei pentru finanŃarea SănătăŃii cap 66.02 

din care 2.343 mii lei cheltuieli curente, conform anexei nr. 2.7 

(2.7.1); 

(8) 76.957,16 mii lei pentru Cultură , recreere şi religie 

cap 67.02 din care 50.852,16 mii lei cheltuieli curente şi cheltuieli 

de capital 26.105 mii lei , conform anexei nr. 2.8 (2.8.1 ; 2.8.1.1 ; 

2.8.1.2 ; 2.8.2 ; 2.8.3 ); 

(9) 113.669 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

cap. 68.02 din care 112.276 mii lei cheltuieli curente şi 1.393 mii lei 

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

2.9.3 ; 2.9.3.1 ; 2.9.3.2 ; 2.9.4 ; 2.9.5 ; 2.9.5.1 ); 
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(10) 11.424,59 mii lei pentru LocuinŃe, Servicii şi 

Dezvoltare Publică cap 70.02, din care cheltuieli de capital 

5.524,59 mii lei şi rambursări de credite 5.900 mii lei conform 

anexei nr. 2.10 (2.10.1 ; 2.10.2 ; 2.10.3 ; 2.10.4); 

(11) 51.244 mii lei pentru ProtecŃia Mediului cap 74.02, 

conform anexei nr. 2.11 (2.11.1 ; 2.11.1.1) ; 

(12) 158.549,50 mii lei pentru Transporturi cap 84.02 , 

din care cheltuieli curente 128.835 mii lei şi cheltuieli de capital 

29.714,50 mii lei conform anexei nr. 2.12 (2.12.1 ; 2.12.1.1 ; 

2.12.1.2 ) ; 

(13) 17.888,02 mii lei pentru Alte acŃiuni Economice 

cap 87.02, conform anexei nr. 2.13 (2.13.1 ; 2.13.2) . 

� Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri proprii în 

suma de 21.539 mii lei este structurat astfel : 

(1) 15.339 mii lei pentru ÎnvăŃământ Cap.65.10, din 

care 14.642 mii lei cheltuieli curente şi 697 mii lei cheltuieli de 

capital, 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) 

(2)  3.300 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă 

Socială cap. 68.10, anexei nr 3.1.2; 

� Suma alocată din fondul de rulment pentru investiŃii în 

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

structurată astfel : 

(1)  20.309,40 mii lei pentru AutorităŃi Publice 

Cap.51.11, din care 17.931 mii lei sunt alocaŃi A.F.I.U.S.P. sector 1 
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si 2.378,40 mii lei Primăriei Sectorului 1, conform anexei nr. 5.1.1 

(5.1.1.1 ; 5.1.1.2) ; 

(2)  1.585 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. 5.1.2 (5.1.2.1, 5.1.2.1.1, 5.1.2.1.2, 5.1.2.2, 

5.1.2.2.1, 5.1.2.2.2, 5.1.2.2.3, 5.1.2.3) ; 

(4)  21.237,67 mii lei pentru Cultură, recreere şi 

religie – Cap.67.11 din care pentru Primăria Sectorului 1 este 

alocată suma de 988,60 mii lei, iar AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 1 9.550,57 mii lei, conform anexei nr.5.1.3 

(5.1.3.1 ;5.1.3.1.1 ) ; 

(5)  16.128 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă 

Socială – Cap.68.11, conform anexei nr. 5.1.4 (5.1.4.1); 

(6)  2.868,50 mii lei pentru LocuinŃe, Servicii şi 

Dezvoltare Socială – Cap.70.11, conform anexei nr. 5.1.5 (5.1.5.1 ; 

5.1.5.1.1 ; 5.1.5.1.2 ; 5.1.5.1.3 ; 5.1.5.2) ; 

(7) 5.473 mii lei pentru ProtecŃia Mediului – Cap. 

74.11 conform anexei nr. 5.1.6 (5.1.6.1 ;5.1.6.1.1 ;  5.1.6.1.2 ); 

(8)  62.398,43 mii lei pentru Străzi – Cap.84.11 din 

care Primăriei Sector 1 i-a fost alocată suma de 62.293,43 mii lei, 

iar AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 suma de 105 mii lei, 

conform anexei nr. 5.1.7 ( 5.1.7.1 ; 5.1.7.2). 

 

 Art. 4. Se aprobă lista de investiŃii în sumă de 154.000 mii lei 

conform anexei nr. 3. 
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 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii, AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1, DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Cantina 

Centrală de Ajutor Social Sector 1, DirecŃia de AdministraŃie pentru 

ÎnvăŃământul 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, Serviciul Secretariat General, AudienŃe, 

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. 316/18.10.2007 
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                                               Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr.316/18.10.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, 

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL  2007 
CENTRALIZATOR 

BUGET RECTIFICAT OCTOMBRIE 

         
          - mii RON - 

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Cod indicator PREVEDERI 2007 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

          
TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 795.590,77 214.126,83 195.976,30 200.604,00 184.883,64 

VENITURI PROPRII (rd.3-
rd.26+rd.78+rd.84) 

2 48.02 644.265,77 180.817,00 145.867,00 165.494,00 152.087,77 

I.VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 747.404,77 210.817,00 185.867,00 180.494,00 170.226,77 

A.VENITURI FISCALE 
(rd.5+16+19+25+42) 

4 00.03 743.702,77 209.858,00 184.835,00 179.583,00 169.426,77 

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 
(rd.6+9+13) 

5 00.04 416.360,77 102.073,00 98.143,00 114.210,00 101.934,77 

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE JURIDICE (rd.7) 

6 00.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impozit pe profit de la agenŃi 
economici  

8 01.02.01 0,00 0,00    

A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE (rd.10) 

9 00.06 411.996,77 101.566,00 96.395,00 112.651,00 101.384,77 

Impozit pe venit  03.02 79,00 20,00 25,00 34,00 0,00 
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Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietătilor imobiliare din patrimoniul 
personal 

 03.02.18 79,00 20,00 25,00 34,00  

Cote si sume defalcate din impozitul 
pe venit (rd.11+12) 

10 04.02 411.917,77 101.546,00 96.370,00 112.617,00 101.384,77 

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 388.513,77 92.936,00 88.070,00 107.930,00 99.577,77 

Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

12 04.02.04 23.404,00 8.610,00 8.300,00 4.687,00 1.807,00 

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, 
PROFIT ŞI CĂŞTIGURI DIN 
CAPITAL (rd.14) 

13 00.07 4.364,00 507,00 1.748,00 1.559,00 550,00 

Alte impozite pe venit, profit şi 
câştiguri din capital (rd.15) 

14 05.02 4.364,00 507,00 1.748,00 1.559,00 550,00 

 Alte impozite pe venit, profit şi 
câştiguri din capital  

15 05.02.50 4.364,00 507,00 1.748,00 1.559,00 550,00 

A2.  IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 
(rd.17)                            

16 00.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impozit pe salarii  - total (rd.18) 17 06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cote defalcate din impozitul pe salarii 
*)       

18 06.02.02 0,00     

A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE 
PROPRIETATE (rd.20) 

19 00.09 162.681,00 61.627,00 31.713,00 37.004,00 32.337,00 

Impozite şi taxe pe proprietate (rd.21 
la rd.24) 

20 07.02 162.681,00 61.627,00 31.713,00 37.004,00 32.337,00 

Impozit şi taxa pe clădiri 21 07.02.01 140.231,00 50.743,00 26.770,00 33.681,00 29.037,00 

Impozit pe clădiri de la persoane fizice  07.02.01.01 15.895,00 10.541,00 2.225,00 1.629,00 1.500,00 

Impozit pe clădiri de la persoane 
juridice 

 07.02.01.02 124.336,00 40.202,00 24.545,00 32.052,00 27.537,00 

Impozit şi taxa pe teren 22 07.02.02 16.602,00 6.454,00 4.445,00 2.903,00 2.800,00 

Impozit şi taxa pe teren de la 
persoane fizice 

 07.02.02.01 7.089,00 4.048,00 1.381,00 860,00 800,00 

Impozit şi taxa pe terenuri de la 
persoane juridice 

 07.02.02.02 9.504,00 2.400,00 3.063,00 2.041,00 2.000,00 

Impozitul pe terenul din extravilan  07.02.02.03 9,00 6,00 1,00 2,00 0,00 

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe 
de timbru   

23 07.02.03 5.848,00 4.430,00 498,00 420,00 500,00 

Alte impozite şi taxe pe proprietate  
 

24 07.02.50 0,00     
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A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI 
SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 

25 00.10 163.966,00 45.805,00 54.881,00 28.245,00 35.035,00 

Sume defalcate din TVA (rd.27 la 
rd.32) 

26 11.02 113.139,00 30.000,00 40.000,00 15.000,00 28.139,00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanŃarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeŃelor  

27 11.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanŃarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor,municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti 

28 11.02.02 113.139,00 30.000,00 40.000,00 15.000,00 28.139,00 

*) pentru restanŃele din anii precedenŃi        

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru sistemele 
centralizate de producere şi distribuŃie 
a energiei termice  

29 11.02.04 0,00     

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri  

30 11.02.05 0,00     

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

31 11.02.06 0,00     

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru ajutor social şi ajutor 
pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, 
cărbuni şi combustibili petrolieri 

32 11.02.06 0,00     

Sume delfacate din TVA ptr dezvoltarea infrastructurii 
şi a bazelor sportive din spaŃiul rural 

11.02.07 0,00     

Alte impozite şi taxe generale pe 
bunuri şi servicii (rd.34) 

33 12.02 9.575,00 2.195,00 2.998,00 2.382,00 2.000,00 

Taxe hoteliere 34 12.02.07 9.575,00 2.195,00 2.998,00 2.382,00 2.000,00 

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 316,00 81,00 72,00 82,00 81,00 

 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 315,00 81,00 72,00 82,00 80,00 

 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităŃi (rd.39 la 41) 

38 16.02 40.936,00 13.529,00 11.811,00 10.781,00 4.815,00 

Impozit pe mijloacelor de transport 39 16.02.02 21.205,00 8.523,00 6.372,00 3.510,00 2.800,00 
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Impozitul pe mijloacelor de transport 
deŃinute de persoane fizice 

 16.02.02.01 5.626,00 3.396,00 943,00 687,00 600,00 

Impozitul pe mijloacelor de transport 
deŃinute de persoane juridice 

 16.02.02.02 15.579,00 5.127,00 5.429,00 2.823,00 2.200,00 

Taxe şi tarife pentru eliberarea de 
licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare 

40 16.02.03 437,00 80,00 241,00 101,00 15,00 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurare de activităŃi 

41 16.02.50 19.294,00 4.926,00 5.198,00 7.170,00 2.000,00 

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE 
FISCALE (rd.43) 

42 00.11 695,00 353,00 98,00 124,00 120,00 

Alte impozite şi taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 695,00 353,00 98,00 124,00 120,00 

 44 18.02.50 695,00 353,00 98,00 124,00 120,00 

C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 3.702,00 959,00 1.032,00 911,00 800,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 
(rd.47+53) 

46 00.13 371,00 108,00 173,00 30,00 60,00 

Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 371,00 108,00 173,00 30,00 60,00 

Vărsăminte din profitul net al regiilor 
autonome, societăŃilor şi companiilor 
naŃionale 

48 30.02.01 0,00     

Restituiri de fonduri din finanŃarea 
bugetară a anilor precedenŃi 

49 30.02.03 349,00 96,00 173,00 30,00 50,00 

Venituri din concesiuni şi închirieri 50 30.02.05 22,00 12,00 0,00 0,00 10,00 

Venituri din dividende  51 30.02.08 0,00     

Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 0,00     

Venituri din dobânzi (rd.54) 53 31.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte venituri din dobânzi 54 31.02.03 0,00     

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 
SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 

55 00.14 3.331,00 851,00 859,00 881,00 740,00 

Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităŃi (rd.57 la rd.63) 

56 33.02 339,00 102,00 88,00 79,00 70,00 

Venituri din prestări de servicii 57 33.02.08 179,00 56,00 48,00 45,00 30,00 

ContribuŃia părinŃilor sau susŃinătorilor 
legali pentru întreŃinerea copiilor în 
creşe 

58 33.02.10 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

ContribuŃia persoanelor beneficiare 
ale cantinelor de ajutor social 

59 33.02.12 147,00 45,00 34,00 34,00 34,00 

Taxe din activităŃi cadastrale şi 
agricultură 

60 33.02.24 0,00     
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ContribuŃia lunară a părinŃilor pentru 
întreŃinerea copiilor în unităŃile de 
protecŃie socială 

61 33.02.27 0,00     

Venituri din recuperarea cheltuielilor 
de judecată, imputaŃii şi despăgubiri 

62 33.02.28 8,00 1,00 6,00 0,00 1,00 

Alte venituri din prestări de servicii şi 
alte activităŃi 

63 33.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri din taxe administrative, 
eliberări permise (rd.65+66) 

64 34.02 1.189,00 326,00 285,00 278,00 300,00 

Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 1.189,00 326,00 285,00 278,00 300,00 

Alte venituri din taxe administrative, 
eliberari permise 

66 34.02.50 0,00 0,00    

Amenzi, penalităŃi şi confiscări (rd.68 
la rd.71) 

67 35.02 1.433,00 358,00 384,00 391,00 300,00 

Venituri din amenzi şi alte sancŃiuni 
aplicate potrivit dispoziŃiilor legale 

68 35.02.01 1.426,00 357,00 378,00 391,00 300,00 

PenalităŃi pentru nedepunerea sau 
depunerea cu întârziere a declaraŃiei 
de impozite şi taxe 

69 35.02.02 0,00 1,00 -1,00   

Incasări din valorificarea bunurilor 
confiscate, abandonate şi alte sume 
constatate odată cu confiscarea 
potrivit legii 

70 35.02.03 0,00     

Alte amenzi, penalităŃi şi confiscări 71 35.05.50 7,00 0,00 7,00   

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 370,00 65,00 102,00 133,00 70,00 

Vărsăminte din veniturile şi/sau 
disponibilităŃile instituŃtiilor publice  

73 36.02.05 0,00     

Venituri din ajutoare de stat 
recuperate 

 36.02.11 0,00     

Alte venituri 74 36.02.50 370,00 65,00 102,00 133,00 70,00 

Transferuri voluntare, altele decât 
subvenŃiile (rd.76+77) 

75 37.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 DonaŃii şi sponsorizări 76 37.02.01 0,00     

 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00     

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79)                   78 00.15 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

Venituri din valorificarea unor bunuri 
(rd.80 la rd.83) 

79 39.02 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

 Venituri din valorificarea unor 
bunuri ale instituŃiilor publice 

80 39.02.01 0,00   0,00 0,00 
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Venituri din vânzarea locuinŃelor 
construite din fondurile statului 

81 39.02.03 0,00     

Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00     

Venituri din vânzarea unor bunuri 
aparŃinând domeniului privat 

83 39.02.07 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

III. OPERAłIUNI FINANCIARE 
(rd.85) 

84 00.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Încasări din rambursarea 
împrumuturilor acordate (rd.86 la 
rd.88) 

85 40.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Încasări din rambursarea 
împrumuturilor pentru înfiinŃarea unor 
instituŃii şi servicii publice de interes 
local sau a unor activităŃi finanŃate 
integral din venituri proprii 

86 40.02.06 0,00     

Încasări din rambursarea 
microcreditelor de la persoane fizice 
şi juridice 

87 40.02.07 0,00     

Împrumuturi temporare din trezoreria 
statului 

 40.02.10 0,00     

Sume din fondul de rulment pentru 
acoperirea golurilor temporare de 
casă 

 40.02.11 0,00     

Încasări din rambursarea altor 
împrumuturi acordate 

88 40.02.50 0,00     

IV. SUBVENłII (rd.90) 89 00.17 38.186,00 3.309,83 10.109,30 20.110,00 4.656,87 

SUBVENłII DE LA ALTE NIVELE 
ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.91+105) 

90 00.18 38.186,00 3.309,83 10.109,30 20.110,00 4.656,87 

SubvenŃii de la bugetul de stat 
(rd.92+101) 

91 42.02 38.186,00 3.309,83 10.109,30 20.110,00 4.656,87 

A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 22.889,00 0,00 6.779,00 16.110,00 0,00 

Retehnologizarea centralelor termice 
şi electrice de termoficare 

93 42.02.01 0,00     

InvestiŃii finantate parŃial din 
împrumuturi externe 

94 42.02.03 0,00     

Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 0,00     

Planuri şi regulamente de urbanism 96 42.02.05 0,00     

Străzi care se vor amenaja în 
perimetrele destinate construcŃiilor de 
cvartale de locuinŃe noi 

97 42.02.06 0,00     
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FinanŃarea studiilor de fezabilitate 
aferente proiectelor SAPARD 

98 42.02.07 0,00     

FinanŃarea programului de pietruire a 
drumurilor comunale şi alimentare cu 
apă a satelor 

99 42.02.09 0,00     

FinanŃarea acŃiunilor privind reducerea 
riscului seismic al construcŃiilor existente 
cu destinaŃie de locuinŃă 

100 42.02.10 0,00     

SubvenŃii pentru reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 

 42.02.12 0,00     

SubvenŃii pentru finanŃarea 
programelor multianuale prioritare de 
mediu şi gospodărire a apelor 

 42.02.13 0,00     

FinanŃarea unor cheltuieli de capital 
ale unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar 

 42.02.14 22.889,00 0,00 6.779,00 16.110,00 0,00 

SubvenŃii primite din Fondul NaŃional 
de Dezvoltare 

 42.02.15 0,00     

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 15.297,00 3.309,83 3.330,30 4.000,00 4.656,87 

FinanŃarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

102 42.02.21 12.949,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.649,00 

SubvenŃii primite din Fondul de 
IntervenŃie 

103 42.02.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FinanŃarea lucrărilor de cadastru 
imobiliar 

104 42.02.29 0,00     

SubvenŃii pentru compensarea 
creşterilor neprevizionate ale 
preŃurilor la combustibili 

 42.02.32      

Sprijin financiar la constituirea familiei  42.02.33 1.100,00 29,12 130,30 450,00 490,58 

SubvenŃii pentru acordarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri 

 42.02.34 148,00 80,71 0,00 0,00 67,29 

SubvenŃii din bugetul de stat pentru 
finanŃarea unităŃilor de asistenŃă 
medico-socială 

 42.02.35      

SubvenŃii pentru acordarea trusoului 
pentru nou-născuŃi 

 42.02.36 1.100,00 100,00 100,00 450,00 450,00 

SubvenŃii de la alte administraŃii 
(rd.106 la rd.109) 

105 43.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SubvenŃii primite de la bugetele 
consiliilor judeŃene pentru protecŃia 
copilului 

106 43.02.01 0,00     
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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  

107 43.02.04 0,00     

SubvenŃii primite de la alte bugete 
locale pentru instituŃiile de asistenŃă 
socială pentru persoanele cu 
handicap 

108 43.02.07 0,00     

SubvenŃii primite de la bugetele 
consiliilor locale şi judeŃene pentru 
ajutoare în situaŃii de extremă 
dificultate 

109 43.02.08 0,00     

 110       

TOTAL CHELTUIELI 
(rd.170+233+264+402+471) 

111 50,02 795.590,77 108.410,25 121.897,38 212.248,99 353.034,15 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.172+190+218+224+235+249+266
+305+329+368+404+440+473+495+ 
519+538+570) 

112 01 662.859,18 103.260,75 108.006,33 166.859,74 284.732,36 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
(rd.173+191+236+250+267+306+330
+369+405+441+474+496+520+539) 

113 10,00 227.588,50 50.816,99 57.500,76 49.681,05 69.589,70 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
(rd.174+192+237+251+268+307+331
+370+406+442+475+497+521+540+ 
571) 

114 20,00 375.816,69 44.738,43 36.949,13 94.743,88 199.385,25 

TITLUL III DOBÂNZI (rd.217) 115 30,00 8.605,00 2.743,14 2.092,93 2.558,87 1.210,06 

Dobânzi aferente datoriei publice 
interne (rd.219) 

116 30.01 8.605,00 2.743,14 2.092,93 2.558,87 1.210,06 

Dobânzi aferente datoriei publice 
externe (rd.220) 

117 30.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte dobânzi (rd.221) 118 30.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL IV SUBVENłII (rd.498+541) 119 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SubvenŃii pentru acoperirea 
diferenŃelor de preŃ şi tarif 
(rd.499+542) 

120 40.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 
(rd.193) 

121 50,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 
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Fond de rezervă bugetară la 
dispoziŃia autorităŃilor locale (rd.194) 

122 50.04 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE 
(rd.175+195+225+269+308+332+371
+407+443+500+522+543+572) 

123 51 1.507,67 0,00 116,40 530,97 860,30 

Transferuri curente 
(rd.176+196+226+270+309+333+372
+408+444+501+523+544+573) 

124 51.01 1.507,67 0,00 116,40 530,97 860,30 

Transferuri către instituŃii publice 
(rd.177+197+271+334+373+409+445
+502+524+545+574) 

125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AcŃiuni de sănătate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri din bugetele consiliilor 
judeŃene pentru finanŃarea centrelor 
de zi pentru protecŃia copilului 
(rd.227) 

127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri din bugetele locale pentru 
instituŃiile de asistenŃă socială pentru 
persoanele cu handicap (rd.228) 

128 51.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri din bugetele consiliilor 
locale şi judeŃene pentru acordarea 
unor ajutoare către unităŃile 
administrativ-teritoriale în situaŃii de 
extremă dificultate (rd.198) 

129 51.01.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri pentru sprijin financiar la 
constituirea familiei 

 51.01.36 1.048,67 0,00 82,50 466,17 500,00 

Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinŃei 
cu lemne,carbuni,combustibili 
petrolieri 

 51.01.37 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

Transferuri pentru acordarea trusoului 
pentru nou-născuŃi 

 51.01.40 259,00 0,00 33,90 64,80 160,30 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.272+335+374+410+446+476+503
+546+575) 

130 55,00 17.773,99 0,00 334,43 12.630,61 4.808,95 

A. Transferuri 
interne.(rd.273+336+375+411+447+ 
477+504+547+576) 

131 55.01 17.773,99 0,00 334,43 12.630,61 4.808,95 

Programe cu finanŃare rambursabilă 
(rd.376) 

132 55.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 516,00 0,00 93,01 28,54 394,45 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital de 
stat (rd.412+449+505+548) 

134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fond Român de Dezvoltare Socială 
(rd.577) 

136 55.01.15 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 

Alte transferuri curente interne 
(rd.274+337+378+413+450+479+549
+578) 

137 55.01.18 16.557,99 0,00 241,42 11.902,07 4.414,50 

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ 
(rd.275+311+379) 

138 57,00 24.516,33 4.465,19 6.144,40 6.207,64 7.699,10 

 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 24.516,33 4.465,19 6.144,40 6.207,64 7.699,10 

 Ajutoare sociale în numerar (rd.381) 140 57.02.01 21.100,33 3.727,89 5.248,15 5.645,98 6.478,31 

 Ajutoare sociale în natură 
(rd,277+313) 

141 57.02.02 3.416,00 737,30 896,25 561,66 1.220,79 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 
(rd.278+338+382+579) 

142 59,00 6.821,00 497,00 4.868,28 506,72 949,00 

Burse (rd.279) 143 59.01 1.801,00 497,00 419,00 506,00 379,00 

Ajutoare pentru daune provocate de 
calamităŃile naturale (rd.580) 

144 59.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AsociaŃii şi fundaŃii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SusŃinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00 

ContribuŃii la salarizarea personalului 
neclerical (rd.341) 

147 59.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despăgubiri civile  59,17 4.450,00 0,00 4.449,28 0,72 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.178+199+238+252+281+314+342
+384+414+451+480+506+525+550+ 
581) 

148 70,00 126.831,59 5.149,50 11.261,05 45.389,25 65.031,79 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.179+200+239+253+282+315+343
+385+415+452+481+507+526+551+ 
582) 

149 71,00 121.830,84 2.649,50 11.261,05 43.888,95 64.031,34 

Active fixe 
(rd.180+201+240+254+283+316+344
+386+416+453+482+508+527+552+ 
583) 

150 71.01 119.330,84 2.649,50 11.261,05 42.063,95 63.356,34 
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ConstrucŃii(rd.181+202+241+255+284
+317+345+387+417+454+483+509+ 
528+553+584) 

151 71.01.01 111.514,34 2.310,00 10.033,55 36.776,45 62.394,34 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 
(rd.182+203+242+256+285+318+346
+388+418+455+484+510+529+554+ 
585) 

152 71.01.02 3.626,50 100,00 956,50 2.328,00 242,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active 
corporale(183+204+243+257+286+ 
319+347+389+419+456+485+511+ 
530+555+586) 

153 71.01.03 2.082,00 239,50 197,00 1.064,50 581,00 

Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii 
capitale)(rd.184+205+244+258+287+
320+348+390+420+457+486+512+53
1+556+587) 

154 71.01.30 2.108,00 0,00 74,00 1.895,00 139,00 

ReparaŃii capitale aferente activelor 
fixe 

 71,03 2.500,00 0,00 0,00 1.825,00 675,00 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 
(rd.421+458+557) 

155 72,00 5.000,75 2.500,00 0,00 1.500,30 1.000,45 

Active financiare (rd.422+459+558) 156 72.01 5.000,75 2.500,00 0,00 1.500,30 1.000,45 

Participare la capitalul social al 
societăŃilor comerciale 
(rd.423+460+559) 

157 72.01.01 5.000,75 2.500,00 0,00 1.500,30 1.000,45 

OPERAłIUNI FINANCIARE 
(rd.206+424+461+588) 

158 79,00 5.900,00 0,00 2.630,00 0,00 3.270,00 

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.589) 159 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Împrumuturi pentru instituŃii şi servicii 
publice sau activităti finanŃate integral 
din venituri proprii (rd.590) 

160 80.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte imprumuturi (rd.591) 161 80.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE (rd.207+425+462) 

162 81,00 5.900,00 0,00 2.630,00 0,00 3.270,00 

Rambursări de credite externe 
(rd.208+426+463) 

163 81.01 5.900,00 0,00 2.630,00 0,00 3.270,00 

Rambursări de credite interne 
(rd.209+427+464) 

164 81.02 5.900,00 0,00 2.630,00 0,00 3.270,00 

TITLUL XIV REZERVE, 
EXCEDENT/DEFICIT (rd.535) 

165 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezerve (rd.600) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Excedent (rd.601) 167 92.01 0,00 105.716,58 74.078,92 -11.644,99 -168.150,51 

Deficit (rd.602) 168 93.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  169       

Partea I-a SERVICII PUBLICE 
GENERALE (rd.171+189+223) 

170 50.02 94.490,00 14.654,37 19.249,38 28.588,49 31.997,76 

AutorităŃi publice şi actiuni externe 
(rd.186) 

171 51.02 61.642,00 8.596,92 13.925,94 21.079,64 18.039,50 

CHELTUIELI CURENTE (rd.173 la 
rd.175) 

172 01 46.239,00 6.716,92 10.988,39 15.395,19 13.138,50 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

173 10,00 22.719,00 4.521,00 4.375,00 5.310,50 8.512,50 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 174 20,00 19.070,00 2.195,92 2.164,11 10.083,97 4.626,00 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.176) 

175 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Transferuri curente (rd.177) 176 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Transferuri către instituŃii publice 177 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI   59,00 4.450,00 0,00 4.449,28 0,72 0,00 

 Despăgubiri civile  59,17 4.450,00 0,00 4.449,28 0,72 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179) 
 

178 70,00 15.403,00 1.880,00 2.937,55 5.684,45 4.901,00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.180) 

179 71,00 15.403,00 1.880,00 2.937,55 5.684,45 4.901,00 

Active fixe(rd.181 la 184) 180 71.01 15.403,00 1.880,00 2.937,55 5.684,45 4.901,00 

ConstrucŃii 181 71.01.01 13.835,00 1.880,00 2.937,55 4.252,45 4.765,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

182 71.01.02 708,00 0,00 0,00 692,00 16,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

183 71.01.03 635,00 0,00 0,00 540,00 95,00 

Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii 
capitale) 

184 71.01.30 225,00 0,00 0,00 200,00 25,00 

Din total capitol: 185       

AutorităŃi executive şi legislative 
(rd.187) 

186 51.02.01 61.642,00 8.596,92 13.925,94 21.079,64 18.039,50 

AutorităŃi executive 187 51.02.01.03 61.642,00 8.596,92 13.925,94 21.079,64 18.039,50 

 188       
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Alte servicii publice generale (rd.211 
la rd.215) 

189 54.02 24.243,00 3.314,31 3.230,51 4.949,98 12.748,20 

CHELTUIELI CURENTE (rd.191 la 
rd.193 + rd.195) 

190 01 23.394,00 3.314,31 3.185,51 4.732,98 12.161,20 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

191 10,00 16.709,00 2.736,50 2.430,40 2.465,90 9.076,20 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 192 20,00 6.455,00 577,81 755,11 2.267,08 2.855,00 

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 
(rd.194) 

193 50,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 

Fond de rezerva bugetară la 
dispoziŃia autorităŃilor locale  

194 50.04 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.196) 

195 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.197+198) 196 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 197 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri din bugetele consiliilor 
locale şi judeŃene pentru acordarea 
unor ajutoare către unităŃile 
administrativ-teritoriale în situaŃii de 
extremă dificultate 

198 51.01.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200) 199 70,00 849,00 0,00 45,00 217,00 587,00 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.201) 

200 71,00 849,00 0,00 45,00 217,00 587,00 

Active fixe (rd.202 la 205) 201 71.01 849,00 0,00 45,00 217,00 587,00 

ConstrucŃii 202 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

203 71.01.02 289,00 0,00 11,00 202,00 76,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

204 71.01.03 407,00 0,00 10,00 0,00 397,00 

Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii 
capitale) 

205 71.01.30 153,00 0,00 24,00 15,00 114,00 

ReparaŃii capitale aferente activelor 
fixe 

 71,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207) 206 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE (rd.208+209) 

207 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rambursări de credite externe  208 81.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Rambursări de credite interne  209 81.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol: 210       

Fond de rezervă bugetară la 
dispoziŃia autorităŃilor locale 

211 54.02.05 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 

Fond pentru garantarea 
împrumuturilor externe, 
contractate/garantate de stat 

212 54.02.06 0,00     

Fond pentru garantarea 
împrumuturilor externe, 
contractate/garantate de 
administraŃile publice locale 

213 54.02.07 0,00     

Servicii publice comunitare de 
evidenŃă a persoanelor 

214 54.02.10 5.379,00 644,31 641,51 2.169,98 1.923,20 

Alte servicii publice generale  215 54.02.50 18.634,00 2.670,00 2.589,00 2.780,00 10.595,00 

   216       
Dobanzi (rd.218) 217 55.02 8.605,00 2.743,14 2.092,93 2.558,87 1.210,06 

CHELTUIELI CURENTE (rd.219 la 
rd.221) 

218 01 8.605,00 2.743,14 2.092,93 2.558,87 1.210,06 

Dobânzi aferente datoriei publice 
interne 

219 30.01 8.605,00 2.743,14 2.092,93 2.558,87 1.210,06 

Dobânzi aferente datoriei publice 
externe 

220 30.02 0,00     

Alte dobânzi  221 30.03 0,00     

  222       
Transferuri cu caracter general între 
diferite nivele ale administraŃiei 
(rd.230 + 231) 

223 56.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.226) 

225 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.227+228) 226 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri din bugetele consiliilor 
judeŃene pentru finanŃarea centrelor 
de zi pentru protecŃia copilului 

227 51.01.14 0,00     

Transferuri din bugetele locale pentru 
instituŃiile de asistenŃă socială pentru 
persoanele cu handicap 

228 51.01.15 0,00     

Din total capitol: 229       
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Transferuri din bugetele consiliilor 
judeŃene pentru finanŃarea centrelor 
pentru protecŃia copilului 

230 56.02.06 0,00     

Transferuri din bugetele locale pentru 
instituŃiile de asistenŃă socială pentru 
persoanele cu handicap 

231 56.02.07 0,00     

  232       

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ 
NAłIONALĂ (rd.234+248) 

233 59.02 31.935,50 3.625,83 7.847,97 12.579,70 7.882,00 

Apărare (rd.246) 234 60.02 3.561,00 17,29 26,45 2.657,26 860,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 235 01 810,00 17,29 26,45 581,26 185,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

236 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 237 20,00 810,00 17,29 26,45 581,26 185,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 238 70,00 2.751,00 0,00 0,00 2.076,00 675,00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.240) 

239 71,00 2.751,00 0,00 0,00 2.076,00 675,00 

Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 251,00 0,00 0,00 251,00 0,00 

ConstrucŃii 241 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

242 71.01.02 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

243 71.01.03 181,00 0,00 0,00 181,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

244 71.01.30 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

Din total capitol: 245 71,03 2.500,00 0,00 0,00 1.825,00 675,00 

Apărare naŃională 246 60.02.02 3.561,00 17,29 26,45 2.657,26 860,00 

   247       

Ordine publică şi siguranŃă naŃională 
(rd.260+262) 

248 61.02 28.374,50 3.608,54 7.821,52 9.922,44 7.022,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 
 

249 01 24.048,00 3.381,04 6.797,02 6.854,94 7.015,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

250 10,00 19.820,50 2.606,00 5.670,00 5.767,50 5.777,00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 251 20,00 4.227,50 775,04 1.127,02 1.087,44 1.238,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70,00 4.326,50 227,50 1.024,50 3.067,50 7,00 
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TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.254) 

253 71,00 4.326,50 227,50 1.024,50 3.067,50 7,00 

Active fixe (rd.255 la 258) 254 71.01 4.326,50 227,50 1.024,50 3.067,50 7,00 

ConstrucŃii 255 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

256 71.01.02 2.176,50 0,00 845,50 1.324,00 7,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

257 71.01.03 480,00 227,50 179,00 73,50 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

258 71.01.30 1.670,00 0,00 0,00 1.670,00 0,00 

Din total capitol: 259       

Ordine publică (rd.261) 260 61.02.03 24.538,00 3.601,50 7.764,50 6.362,00 6.810,00 

PoliŃie comunitară 261 61.02.03.04 24.538,00 3.601,50 7.764,50 6.362,00 6.810,00 

ProtecŃie civilă 262 61.02.05 3.836,50 7,04 57,02 3.560,44 212,00 

 263       

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-
CULTURALE (rd.265+304+328+367) 

264 64.02 430.059,16 77.531,59 80.628,39 118.801,88 153.097,30 

ÎnvăŃământ 
(rd.289+292+296+297+299+302) 

265 65.02 237.090,00 49.112,00 50.070,00 83.674,00 54.234,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 
269+272+275+278) 

266 01 196.325,00 48.670,00 42.966,00 61.991,00 42.698,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

267 10,00 102.220,00 27.776,00 31.458,00 21.188,00 21.798,00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 268 20,00 89.007,00 19.661,00 10.215,00 39.773,00 19.358,00 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.270) 

269 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 271 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.273) 

272 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte transferuri curente interne  274 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ 
(rd.276) 

275 57,00 3.297,00 736,00 874,00 524,00 1.163,00 

 Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 3.297,00 736,00 874,00 524,00 1.163,00 
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 Ajutoare sociale în natură 277 57.02.02 3.297,00 736,00 874,00 524,00 1.163,00 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 
(rd.279+280) 

278 59,00 1.801,00 497,00 419,00 506,00 379,00 

Burse  279 59.01 1.801,00 497,00 419,00 506,00 379,00 

AsociaŃii şi fundaŃii  280 59.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70,00 40.765,00 442,00 7.104,00 21.683,00 11.536,00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.283) 

282 71,00 40.765,00 442,00 7.104,00 21.683,00 11.536,00 

Active fixe(rd.284 la 287)  283 71.01 40.765,00 442,00 7.104,00 21.683,00 11.536,00 

ConstrucŃii 284 71.01.01 40.426,00 430,00 7.096,00 21.453,00 11.447,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

285 71.01.02 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

286 71.01.03 299,00 12,00 8,00 190,00 89,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

287 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol: 288       

ÎnvăŃământ preşcolar şi primar 
(rd.290+291) 

289 65.02.03 67.951,00 9.692,00 12.347,00 27.162,00 18.750,00 

ÎnvăŃământ preşcolar 290 65.02.03.01 49.505,00 3.923,00 6.561,00 22.799,00 16.222,00 

ÎnvăŃământ primar 291 65.02.03.02 18.446,00 5.769,00 5.786,00 4.363,00 2.528,00 

ÎnvăŃământ secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 159.733,00 37.687,00 35.217,00 54.070,00 32.759,00 

ÎnvăŃământ secundar inferior    293 65.02.04.01 47.441,00 14.127,00 10.327,00 14.709,00 8.278,00 

ÎnvăŃământ secundar superior    294 65.02.04.02 106.416,00 21.980,00 23.110,00 37.953,00 23.373,00 

ÎnvăŃămant profesional 295 65.02.04.03 5.876,00 1.580,00 1.780,00 1.408,00 1.108,00 

ÎnvăŃământ postliceal 296 65.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel (rd. 
298) 

297 65.02.07 9.406,00 1.733,00 2.506,00 2.442,00 2.725,00 

ÎnvăŃământ special 298 65.02.07.04 9.406,00 1.733,00 2.506,00 2.442,00 2.725,00 

Servicii auxiliare pentru educaŃie 
(rd.300+301) 

299 65.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Internate şi cantine pentru elevi  300 65.02.11.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli în domeniul 
învăŃământului 

302 65.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 303       
Sănătate (rd.322+324) 304 66.02 2.343,00 293,72 461,89 493,76 1.093,63 

CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 
308+311) 

305 01 2.343,00 293,72 461,89 493,76 1.093,63 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

306 10,00 655,00 12,72 106,18 126,89 409,21 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 307 20,00 1.688,00 281,00 355,71 366,87 684,42 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.309) 

308 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AcŃiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ 
(rd.312) 

311 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Ajutoare sociale în natură 313 57.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 
 

314 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.316) 

315 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ConstrucŃii 317 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

318 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

319 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii 
capitale) 

320 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol: 321       

Servicii medicale în unităŃi sanitare cu 
paturi (rd.323) 

322 66.02.06 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Spitale generale 323 66.02.06.01 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Alte cheltuieli în domeniu sănătăŃii 
(rd.325+326) 

324 66.02.50 1.343,00 43,72 211,89 243,76 843,63 

Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare 326 66.02.50.50 1.343,00 43,72 211,89 243,76 843,63 

 327       
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Cultură, recreere şi religie 
(rd.350+360+364+365) 

328 67.02 76.957,16 5.137,70 6.590,97 9.704,63 55.523,86 

 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 
332+335+338) 

329 01 50.852,16 5.137,70 6.590,97 9.054,63 30.068,86 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

330 10,00 17.060,00 3.679,00 3.559,00 3.416,00 6.406,00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 331 20,00 33.222,16 1.458,70 3.031,97 5.638,63 23.092,86 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.333) 

332 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 334 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.336) 

335 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte transferuri curente interne  337 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 
la 341) 

338 59,00 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00 

AsociaŃii şi fundaŃii  339 59.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SusŃinerea cultelor  340 59.12 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00 

ContribuŃii la salarizarea personalului 
neclerical  

341 59.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70,00 26.105,00 0,00 0,00 650,00 25.455,00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.344) 

343 71,00 26.105,00 0,00 0,00 650,00 25.455,00 

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 26.105,00 0,00 0,00 650,00 25.455,00 

ConstrucŃii 345 71.01.01 25.965,00 0,00 0,00 650,00 25.315,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

346 71.01.02 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

347 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

348 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol: 349       

Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Biblioteci publice comunale, 
orăşenesti, municipale 

351 67.02.03.02 0,00     
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Muzee 352 67.02.03.03 0,00     

InstituŃii publice de spectacole şi 
concerte 

353 67.02.03.04 0,00     

Şcoli populare de artă şi meserii 354 67.02.03.05 0,00     

Case de cultură 355 67.02.03.06 0,00     

Cămine culturale 356 67.02.03.07 0,00     

Centre pentru conservarea şi 
promovarea culturii tradiŃionale 

357 67.02.03.08 0,00     

Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice 

358 67.02.03.12 0,00     

Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00     

Servicii recreative şi sportive (rd.361 
la 363) 

360 67.02.05 74.271,16 5.110,10 6.303,20 8.434,00 54.423,86 

Sport 361 67.02.05.01 1.350,00 11,00 281,00 1.008,00 50,00 

Tineret 362 67.02.05.02 0,00     

Întretinere grădini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive şi de 
agrement 

363 67.02.05.03 72.921,16 5.099,10 6.022,20 7.426,00 54.373,86 

Servicii religioase 364 67.02.06 1.060,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 

Alte servicii în domeniile culturii, 
recreerii şi religiei 

365 67.02.50 1.626,00 27,60 287,77 1.270,63 40,00 

  366       

Asigurări şi asistenŃă socială 
(rd.392+393+395+396+397+400) 

367 68.02 113.669,00 22.988,17 23.505,53 24.929,49 42.245,81 

CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 
371 +374+379+382) 

368 01 112.276,00 22.888,17 23.355,53 24.839,49 41.192,81 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

369 10,00 46.605,00 9.221,77 9.624,18 10.919,06 16.839,99 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 370 20,00 42.428,00 9.937,21 8.251,54 7.677,28 16.561,97 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.372) 

371 51 1.507,67 0,00 116,40 530,97 860,30 

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 1.507,67 0,00 116,40 530,97 860,30 

Transferuri către instituŃii publice 373 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri pentru sprijin financiar la 
constituirea familiei 

 51.01.36 1.048,67 0,00 82,50 466,17 500,00 
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Transferuri pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinŃei 
cu lemne,cărbuni,combustibili 
petrolieri 

 51.01.37 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

Transferuri pentru acordarea trusoului 
pentru nou-născuti 

 51.01.40 259,00 0,00 33,90 64,80 160,30 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.375) 

374 55 516,00 0,00 93,01 28,54 394,45 

A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 516,00 0,00 93,01 28,54 394,45 

Programe cu finanŃare rambursabilă  376 55.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe PHARE  377 55.01.08 516,00 0,00 93,01 28,54 394,45 

Alte transferuri curente interne  378 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ 
(rd.380) 

379 57,00 21.219,33 3.729,19 5.270,40 5.683,64 6.536,10 

 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 21.219,33 3.729,19 5.270,40 5.683,64 6.536,10 

 Ajutoare sociale în numerar 381 57.02.01 21.100,33 3.727,89 5.248,15 5.645,98 6.478,31 

 Ajutoare sociale în natură  57.02.02 119,00 1,30 22,25 37,66 57,79 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 
(rd.383) 

382 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AsociaŃii şi fundaŃii  383 59.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70,00 1.393,00 100,00 150,00 90,00 1.053,00 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.386) 

385 71,00 1.393,00 100,00 150,00 90,00 1.053,00 

Active fixe (rd.387 la 390)  386 71.01 1.393,00 100,00 150,00 90,00 1.053,00 

ConstrucŃii 387 71.01.01 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

388 71.01.02 213,00 100,00 100,00 10,00 3,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

389 71.01.03 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 

Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii 
capitale) 

390 71.01.30 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

Din total capitol: 391       

AsistenŃă acordată persoanelor în 
vârstă 

392 68.02.04 20.006,00 4.500,77 3.845,80 3.875,72 7.783,71 

AsistenŃă socială în caz de boli şi 
invalidităŃi (rd.394) 

393 68.02.05 25.071,00 4.180,08 6.031,46 6.386,71 8.472,75 

AsistenŃă socială în caz de invaliditate 394 68.02.05.02 25.071,00 4.180,08 6.031,46 6.386,71 8.472,75 
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AsistenŃă socială pentru familie şi 
copii 

395 68.02.06 47.640,00 9.495,58 8.496,67 10.059,36 19.588,39 

Ajutoare pentru locuinŃe 396 68.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creşe  68.02.11 2.091,00 358,05 334,79 368,74 1.029,42 

Prevenirea excluderii sociale 
(rd.398+399) 

397 68.02.15 18.561,00 4.375,00 4.730,52 4.148,94 5.306,54 

Ajutor social 398 68.02.15.01 1.608,00 363,00 302,52 326,94 615,54 

Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 16.953,00 4.012,00 4.428,00 3.822,00 4.691,00 

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 
şi asistenŃei sociale 

400 68.02.50 300,00 78,69 66,29 90,02 65,00 

   401       

Partea a IV-a SERVICII ŞI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ, 
LOCUINłE, MEDIU ŞI APE 
(rd.403+439) 

402 69.02 62.668,59 11.889,46 13.070,19 17.718,85 19.990,09 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică 
(rd.429+432+435 la 437) 

403 70.02 11.424,59 2.500,00 2.630,00 1.500,30 4.794,29 

CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 
407+410) 

404 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

405 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 406 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.408) 

407 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 409 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.411) 

410 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital de 
stat 

412 55.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte transferuri curente interne  413 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.415+421) 

414 70,00 5.524,59 2.500,00 0,00 1.500,30 1.524,29 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.416) 

415 71,00 523,84 0,00 0,00 0,00 523,84 
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Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 523,84 0,00 0,00 0,00 523,84 

ConstrucŃii 417 71.01.01 523,84 0,00 0,00 0,00 523,84 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

418 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

419 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

420 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 
(rd.422) 

421 72,00 5.000,75 2.500,00 0,00 1.500,30 1.000,45 

Active financiare (rd.423) 422 72.01 5.000,75 2.500,00 0,00 1.500,30 1.000,45 

Participare la capitalul social al 
societăŃilor comerciale 

423 72.01.01 5.000,75 2.500,00 0,00 1.500,30 1.000,45 

OPERAłIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79,00 5.900,00 0,00 2.630,00 0,00 3.270,00 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE (rd.426+427) 

425 81,00 5.900,00 0,00 2.630,00 0,00 3.270,00 

Rambursări de credite externe  426 81.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rambursări de credite interne  427 81.02 5.900,00 0,00 2.630,00 0,00 3.270,00 

Din total capitol: 428       

LocuinŃe (rd.430+431) 429 70.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 430 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 431 70.02.03.30 0,00     

Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice (rd.433+434) 

432 70.02.05 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Alimentare cu apă 433 70.02.05.01 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Amenajări hidrotehnice  434 70.02.05.02 0,00     

Iluminat public şi electrificări rurale 435 70.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alimentare cu gaze naturale în 
localităŃi 

436 70.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte servicii în domeniile locuinŃelor, 
serviciilor şi dezvoltării comunale  

437 70.02.50 10.900,75 2.500,00 2.630,00 1.500,30 4.270,45 

 438       

ProtecŃia mediului (rd.466+469) 439 74.02 51.244,00 9.389,46 10.440,19 16.218,55 15.195,80 

CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 
443 + 446) 

440 01 51.244,00 9.389,46 10.440,19 16.218,55 15.195,80 
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TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

441 10,00 500,00 0,00 0,00 238,20 261,80 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 442 20,00 50.744,00 9.389,46 10.440,19 15.980,35 14.934,00 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.444) 

443 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 445 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.447) 

446 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe PHARE  448 55.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital de 
stat 

449 55.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte transferuri curente interne  450 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.452+458) 

451 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.453) 

452 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ConstrucŃii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

457 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 
(rd.459) 

458 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active financiare (rd.460) 459 72.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participare la capitalul social al 
societăŃilor comerciale 

460 72.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPERAłIUNI FINANCIARE (rd.462) 461 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE (rd.463+464) 

462 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rambursări de credite externe  463 81.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Rambursări de credite interne  464 81.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol: 465       

Salubritate şi gestiunea deşeurilor 
(rd.467+468) 

466 74.02.05 51.244,00 9.389,46 10.440,19 16.218,55 15.195,80 

Salubritate 467 74.02.05.01 51.244,00 9.389,46 10.440,19 16.218,55 15.195,80 

Colectarea, tratarea şi distrugerea 
deşeurilor 

468 74.02.05.02 0,00     

Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale 

469 74.02.06 0,00     

 470       

Partea a V-a ACłIUNI ECONOMICE 
(rd.472+494+518+537+569) 

471 79.02 176.437,52 709,00 1.101,45 34.560,07 140.067,00 

AcŃiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă (rd.488) 

472 80.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.474 la 
476) 

473 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

474 10,00 0,00     

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 475 20,00 0,00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.477) 

476 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne.(rd.478+479) 477 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe de dezvoltare 478 55.01.13 0,00     

Alte transferuri curente interne  479 55.01.18 0,00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.481) 480 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.482) 

481 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe(rd. 483 la 486) 482 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ConstrucŃii 483 71.01.01 0,00     

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

484 71.01.02 0,00     

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

485 71.01.03 0,00     

Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii 
capitale) 

486 71.01.30 0,00     

Din total capitol: 487       
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AcŃiuni generale economice şi 
comerciale (rd.489 la 492) 

488 80.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prevenire şi combatere inundaŃii şi 
gheŃuri 

489 80.02.01.06 0,00     

Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 490 80.02.01.09 0,00     

Programe de dezvoltare regională şi 
socială 

491 80.02.01.10 0,00     

Alte cheltuieli pentru acŃiuni generale 
economice şi comerciale 

492 80.02.01.30 0,00     

 493       

Combustibili şi energie (rd.514 la 516) 494 81.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 
498+500+503) 

495 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

496 10,00 0,00     

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20,00 0,00     

TITLUL IV SUBVENłII (rd.499) 498 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SubvenŃii pentru acoperirea 
diferenŃelor de preŃ şi tarif 

499 40.03 0,00     

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.501) 

500 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 502 51.01.01 0,00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.504) 

503 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investitii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital de 
stat 

505 55.01.12 0,00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.508) 

507 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe(rd.509 la 512)  508 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ConstrucŃii 509 71.01.01 0,00     

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

510 71.01.02 0,00     
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Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

511 71.01.03 0,00     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

512 71.01.30 0,00     

Din total capitol: 513       

Energie termică 514 81.02.06 0,00     

Alti combustibili 515 81.02.07 0,00     

Alte cheltuieli privind combustibili şi 
energia 

516 81.02.50 0,00     

 517       

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare (rd.533) 

518 83.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.520 la 
522) 

519 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

520 10,00 0,00     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 521 20,00 0,00     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.523) 

522 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.524) 523 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 524 51.01.01 0,00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.526) 525 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.527) 

526 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe(rd.528 la 531) 527 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ConstrucŃii 528 71.01.01 0,00     

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

529 71.01.02 0,00     

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

530 71.01.03 0,00     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

531 71.01.30 0,00     

Din total capitol: 532       

Agricultură (rd.534+535) 533 83.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ProtecŃia plantelor şi carantina 
fitosanitară 

534 83.02.03.03 0,00     
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Alte cheltuieli în domeniul agriculturii  535 83.02.03.30 0,00     

 536       

Transporturi (rd.561+565+567) 537 84.02 158.549,50 709,00 430,00 21.958,00 135.452,50 

CHELTUIELI CURENTE (rd.539 la 
541+543+546) 

538 01 128.835,00 709,00 430,00 11.537,00 116.159,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

539 10,00 1.300,00 264,00 278,00 249,00 509,00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 540 20,00 127.535,00 445,00 152,00 11.288,00 115.650,00 

TITLUL IV SUBVENłII (rd.542) 541 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SubvenŃii pentru acoperirea 
diferenŃelor de preŃ şi tarif 

542 40.03 0,00     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE (rd.544) 

543 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.545) 544 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 545 51,01.01 0,00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.547) 

546 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne.(rd.548+549) 547 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investitii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital de 
stat 

548 55.01.12 0,00     

Alte transferuri curente interne 549 55.01.18 0,00     

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.551+557) 

550 70,00 29.714,50 0,00 0,00 10.421,00 19.293,50 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.552) 

551 71,00 29.714,50 0,00 0,00 10.421,00 19.293,50 

Active fixe (rd.553 la 556)  552 71.01 29.714,50 0,00 0,00 10.421,00 19.293,50 

ConstrucŃii 553 71.01.01 29.714,50 0,00 0,00 10.421,00 19.293,50 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

554 71.01.02 0,00     

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

555 71.01.03 0,00     

Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii 
capitale) 

556 71.01.30 0,00     

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 
(rd.558) 

557 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Active financiare (rd.559) 558 72.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participare la capitalul social al 
societăŃilor comerciale 

559 72.01.01 0,00     

Din total capitol: 560       

Transport rutier (rd.562 la 564) 561 84.02.03 158.549,50 709,00 430,00 21.958,00 135.452,50 

Drumuri şi poduri 562 84.02.03.01 0,00     

Transport în comun 563 84.02.03.02 0,00     

Străzi  564 84.02.03.03 158.549,50 709,00 430,00 21.958,00 135.452,50 

Transport aerian (rd.566) 565 84.02.06 0,00     

AviaŃia civilă 566 84.02.06.02 0,00     

Alte cheltuieli în domeniul 
transporturilor 

567 84.02.50 0,00     

 568       

Alte acŃiuni economice (rd.593 la 597) 569 87.02 17.888,02 0,00 671,45 12.602,07 4.614,50 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.571+572+575+579) 

570 01 17.888,02 0,00 671,45 12.602,07 4.614,50 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 571 20,00 630,03 0,00 430,03 0,00 200,00 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.573) 

572 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.574) 573 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 574 52.01.01 0,00     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.576) 

575 55 17.257,99 0,00 241,42 12.602,07 4.414,50 

A. Transferuri interne.(rd.577+578) 576 55.01 17.257,99 0,00 241,42 12.602,07 4.414,50 

Programe Phare şi alte programe 
finanŃare neramburasabile 

577 55.01.08 700,00   700,00  

Alte transferuri curente interne  578 55.01.18 16.557,99 0,00 241,42 11.902,07 4.414,50 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 
(rd.580) 

579 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajutoare pentru daune provocate de 
calamităŃile naturale 

580 59.02 0,00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 582) 581 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.583) 

582 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Active fixe (rd. 584 la 587) 583 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ConstrucŃii 584 71.01.01 0,00     

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 

585 71.01.02 0,00     

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

586 71.01.03 0,00     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

587 71.01.30 0,00     

OPERAłIUNI FINANCIARE (rd.589) 588 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 
(rd.590+591) 

589 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Împrumuturi pentru instituŃii şi servicii 
publice sau activităŃi finanŃate integral 
din venituri proprii 

590 80.03 0,00     

Alte împrumuturi 591 80.30 0,00     

Din total capitol: 592       

Fondul Român de Dezvoltare Socială  593 87.02.01 0,00     

Zone libere 594 87.02.03 0,00     

Turism 595 87.02.04 0,00     

Proiecte de dezvoltare 
multifuncŃionale 

596 87.02.05 17.257,99 0,00 241,42 12.602,07 4.414,50 

Alte acŃiuni economice 597 87.02.50 630,03 0,00 430,03 0,00 200,00 

 598       

VII. REZERVE, EXCEDENT / 
DEFICIT 

599 96.02 0,00     

REZERVE  600 97.02 0,00     

EXCEDENT  601 98.02 0,00 105.716,58 74.078,92 -11.644,99 -168.150,51 

DEFICIT 602 99.02 0,00     

 

             PRIMAR,           DIRECTOR ECONOMIC,         ÎNTOCMIT, 

ANDREI IOAN CHILIMAN                 ANCA LUDU    TĂNASE ANDREEA
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

 obiectivului de investiŃii - Faza Studiu de Fezabilitate  

“Modernizarea PieŃei Agroalimentare Amzei, Sector 1, Bucureşti” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului 

Local al Sectorului 1;  

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

273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), 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 indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii - Faza Studiu de Fezabilitate: 

“Modernizarea PieŃei Agroalimentare Amzei, Sector 1, Bucureşti”, 

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

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

local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaŃie. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 317/18.10.2007 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 317/18.10.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină  

 

Indicatorii tehnico–economici aferenŃi obiectivului de investiŃii 

Faza Studiu de Fezabilitate: 

 “Modernizarea PieŃei Agroalimentare Amzei,  

Sector 1, Bucureşti” 

 

1euro=3,3128lei la data de 10.09.2007 

Total investiŃii 

(inclusiv TVA) 

39.699.249lei 11.983.595 euro 

C+M (inclusiv 

TVA) 

27.780.113lei 8.385.691euro 

Eşalonarea InvestiŃiei 

 Anul I 

lei euro 

Anul II 

lei euro 

Valoare 

totală 

investiŃie 

4.839.612 1.460.883 34.859.637 10.522.71

1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

264/25.09.2007 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii 

şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, 

în sensul modificării Statului de funcŃii 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Resurse Umane; 

 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. 264/25.09.2006 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;  

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 118/2002 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuŃiilor privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii, numărului de personal şi a 



 50

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale aparatului propriu 

de specialitate;  

 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. 

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 conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Conform 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. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 264/25.09.2007 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale  

aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 1, în sensul 

modificării Statului de funcŃii, conform Anexei  nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcŃii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 îşi încetează valabilitatea. 

 

 Art. 3. 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. 318/18.10.2007
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Anexa nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Local  

nr. 318/18.10.2007  
PRESEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 
 

STAT DE FUNCłII 
al aparatului de specialitate al  

Primarului Sectorului 1 
 

 
 FUNCłIA  

DE EXECUłIE  

 
FUNCłIA DE 
CONDUCERE 

 
CLASĂ 

 
GRAD PROF. 

 
TREAPTĂ 

PROF. 

NR. 
TOTAL 

FUNCłII 
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 I SUPERIOR 1 1 
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 FUNCłIA  

DE EXECUłIE  

 
FUNCłIA DE 
CONDUCERE 

 
CLASĂ 

 
GRAD PROF. 

 
TREAPTĂ 

PROF. 

NR. 
TOTAL 

FUNCłII 
EXECUTIV 
ADJUNCT 

 ARHITECT ŞEF I SUPERIOR 1 1 
 ŞEF SERVICIU I SUPERIOR 1 35 
 ŞEF BIROU I SUPERIOR 1 16 

TOTAL FUNCłII PUBLICE DE 
CONDUCERE 

    65 

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 

AUDITOR  I SUPERIOR  6 
AUDITOR  I PRINCIPAL  6 
AUDITOR  I ASISTENT  5 

REFERENT SPECIALITATE  II SUPERIOR  26 
REFERENT SPECIALITATE  II PRINCIPAL  7 
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 FUNCłIA  

DE EXECUłIE  

 
FUNCłIA DE 
CONDUCERE 

 
CLASĂ 

 
GRAD PROF. 

 
TREAPTĂ 

PROF. 

NR. 
TOTAL 

FUNCłII 
REFERENT SPECIALITATE  II ASISTENT  3 
REFERENT SPECIALITATE  II DEBUTANT  3 

REFERENT  III SUPERIOR  103 
REFERENT  III PRINCIPAL  77 
REFERENT  III ASISTENT  65 
REFERENT  III DEBUTANT  18 

TOTAL FUNCłII PUBLICE DE 
EXECUłIE 

    751 

 

FUNCłII ÎN REGIM CONTRACTUAL 

 
FUNCłIA DE  
EXECUłIE 

FUNCłIA DE 
CONDUCERE 

GRADUL 
(TREAPTA) 

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  A SSD 1 
REFERENT  IA M 15 
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REFERENT  A M 6 
REFERENT  II M 5 
REFERENT  III M 4 
REFERENT  D M 4 
MERCEOLOG  II M 2 
SECRETAR – DACTILO.  I M;G 4 
SECRETAR – DACTILO.  II M;G 3 
STENODACTILOGRAF  I M;G 1 
FUNCłIONAR  I M 2 
ARHIVAR  I M 3 
ARHIVAR  II M 1 
ARHIVAR  II M 1 
PORTAR  I M 3 
ÎNGRIJITOR  I  12 
CURIER  I M 3 
ŞOFER   M 7 
MUNC. CALIF.  I  13 
MUNC. NECALIF.    1 
ANALIST AJUT.  IA M 2 
ANALIST AJUT.  I M 1 
TOTAL    128 

 

TOTAL POSTURI ÎN APARATUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 1                          946 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 432/09.12.2006 privind aprobarea Regulamentului de Ordine 

Interioară 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; 

 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. 432/19.12.2006 privind aprobarea 

Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1;  

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 118/2002 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuŃiilor privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii, numărului de personal şi a 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale aparatului propriu 

de specialitate;  
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 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. 

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 conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Conform 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 modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 432/09.12.2006 privind aprobarea Regulamentului de Ordine 

Interioară al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

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

hotărâre. 

 

 Art. 2. Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind aprobarea Regulamentului de Ordine 
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Interioară al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 îşi 

încetează valabilitatea. 

 

 Art. 3. 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. 319/18.10.2007
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CAPITOLUL I – DISPOZIłII GENERALE 

 

 Art. 1. Regulamentul de Ordine Interioară, stabileşte 

dispoziŃii referitoare la organizarea şi disciplina muncii în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia 

publică locală, a Hotărârii Guvernului României nr. 250/1992, 

privind concediul de odihnă şi alte concedii, ale Legii nr. 571/2004 

privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile 

publice şi din alte unităŃi care semnalează încalcări ale legii, ale 

Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, a Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul FuncŃionarilor publici, republicată, ale Codului de conduită 

a funcŃionarilor publici, şi cele ale legislaŃiei în domeniu şi a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 

........../.............. 

 

 Art. 2. FuncŃionarii publici şi salariaŃii aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 au obligaŃia să respecte 

regulile generale privind organizarea muncii, disciplina şi toate 

celelalte dispoziŃii ale prezentului regulament.  

 

 Art. 3. Regulamentul se aplică tuturor funcŃionarilor publici şi 

salariaŃilor angajaŃi cu contract de muncă, precum şi persoanelor 

detaşate sau care efectuează stagii de practică în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1. 
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 Art. 4. Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la: 

1. Organizarea muncii, drepturile şi obligaŃiile personalului; 

2. Norme de igienă şi de securitate a muncii; 

3. Disciplina muncii şi răspunderea disciplinară. 

 

 Art. 5. DispoziŃiile prezentului Regulament pot fi completate 

prin dispoziŃii privitoare la organizarea şi disciplina muncii, emise 

de Primarul Sectorului 1. 

 

CAPITOLUL II – DREPTURI ŞI OBLIGAłII ALE PĂRłILOR  

 

 1. ORGANIZAREA MUNCII 

 Art. 6. Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi şi 

40 ore pe săptămână. 

 

 Art. 7. (1) Programul zilnic de lucru începe la ora 800 şi se 

termină la ora 1630, în zilele de luni-joi, respectiv ora 1400, iar 

pentru personalul care deserveşte activitatea la ghişeele cu 

publicul (Serviciul Registratură, RelaŃii cu Publicul), programul este 

între orele 830 – 1830, în zilele de luni, marŃi şi joi şi între orele 830- 

1630 , în zilele de miercuri şi vineri. 

(2) Programul de lucru prevăzut la alin (1) este 

obligatoriu pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la 

sediul Primăriei Sectorului 1 şi la punctele teritoriale de lucru ale 

acesteia. 
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(3) Conducerea Primăriei Sectorului 1 are dreptul, 

respectând legislaŃia în vigoare, să modifice programul de lucru în 

funcŃie de necesităŃile instituŃiei. 

 

 Art. 8. Orele suplimentare pot fi efectuate de personalul 

instituŃiei, în cazurile şi condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare. 

 

 Art. 9. (1) SalariaŃii au obligaŃia să semneze condica de 

prezenŃă, la începutul şi terminarea programului de lucru, la 

Cabinetul Primarului. 

 Condica se ridică de la Serviciul Resurse Umane care va 

verifica prezenŃa salariaŃilor la locul de muncă. 

(2) Personalul care-şi desfăşoară activitatea în alte 

puncte de lucru vor semna condica de prezenŃă la punctele de 

lucru la ora 8,00 la venire şi la ora 16,30 la plecare. 

 De corectitudinea datelor înscrise în condica de prezenŃă şi 

de transmiterea corectă a prezentei către compartimentul resurse 

umane se fac responsabili cei care coordonează activitatea 

serviciului.  

(3) Prin grija compartimentului resurse umane, la 

sediul Primăriei Sectorului 1 condica de prezenŃă se depune 

pentru semnare, la începutul programului , la ora  815 şi se ridică la 

ora 840, iar la sfârşitul programului se depune la ora 1630. 

(4) În condica de prezenŃă se vor nota, de către şefii 

de compartimente, întârzierile şi lipsurile de la program, cu 

specificarea dacă acestea sunt sau nu motivate. 
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(5) În cazul în care întârzierea sau absenŃa s-a 

datorat unei situaŃii neprevăzute sau a unor motive independente 

de voinŃa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaŃia 

de a informa, în următoarele două zile lucrătoare, pe şeful 

compartimentului. 

 

 Art. 10. (1) SituaŃia prezentei la serviciu se întocmeşte pe 

fise colective de pontaj, pe baza condicii de prezenŃă, de către şefii 

de servicii, se avizează de directorul care coordonează serviciul 

respectiv, se aprobă de primar şi se depune la compartimentul 

resurse umane, până la data de 01 ale lunii următoare. 

(2) După depunerea la compartimentul resurse 

umane, situaŃia prezentei poate fi modificată numai cu aprobarea 

directorului la propunerea motivată a persoanei care a întocmit-o. 

(3) Înscrierile de date false în condica de prezenŃă, 

sau în foile colective de prezenŃă constituie o abatere disciplinară 

şi va fi sancŃionată conform prevederilor prezentului regulament. 

 

 Art. 11. (1.) Organizarea serviciului de permanenŃă în 

instituŃie, se stabileşte prin dispoziŃia Primarului Sectorului 1. 

(2) Orele efectuate de persoanele încadrate în 

muncă în scopul asigurării permanenŃei pe instituŃie în condiŃiile 

legii, se compensează prin acordare de timp liber corespunzător în 

următoarele 60 zile după efectuarea acestora, în aşa fel încât să 

nu perturbe buna desfăşurare a activităŃii compartimentelor  
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 Art. 12. Personalul compartimentului poate fi învoit să 

lipsească de la serviciu, în interes personal un număr de maxim 4 

ore în cursul unei zile, pe bază de bilet de voie semnat de şeful 

compartimentului şi cu înştiinŃarea şefului ierarhic. 

 

 Art. 13. SalariaŃii instituŃiei pot beneficia, potrivit legii, de 

concedii pentru studii şi fără plată la cererea celor interesaŃi. 

 

 Art. 14. (1) Programarea concediilor de odihnă se face la 

sfârşitul fiecărui an pentru anul viitor. Propunerile de programare a 

concediilor se fac de conducerea fiecărui compartiment şi se 

aprobă Primar.  

(2) Ordinea efectuării concediilor de odihnă va fi 

stabilită eşalonat în tot cursul anului, Ńinându-se seama de buna 

desfăşurare a activităŃii dar şi de interesele personalului. 

(3) Concediul de odihnă se efectuează integral în 

cursul anului calendaristic. 

(4) Concediul de odihnă poate fi efectuat fracŃionat 

la solicitarea salariatului şi când interesele serviciului o permit, cu 

condiŃia ca una din fracŃiuni să fie de cel puŃin 15 zile. 

(5) Concediul de odihnă cuvenit salariaŃilor detaşaŃi 

se acordă de unităŃile la care au fost detaşaŃi. 

(6) În cazul unor evenimente familiale deosebite 

conducerea Primăriei acordă concedii plătite, la cererea 

salariatului, in condiŃiile legii. 
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(7) Pe durata concediilor plătite nu pot fi încadrate 

alte persoane. 

(8) SalariaŃii au dreptul la concedii fără plată a 

caror durată nu pot depăşi 90 zile, precum şi la concedii fără plată 

fără limită în condiŃiile legii.  

(9) Conducerea Primăriei poate acorda concedii 

fără plată la cererea motivată a salariaŃilor în condiŃiile legii. 

(10) Pe durata concediilor fără plată mai mari de 30 

zile lucrătoare se pot încadra persoane cu contracte de muncă pe 

durată determinată. 

(11) În cazul concediilor medicale plata 

indemnizaŃiei pe perioada în care salariatul se află în incapacitate 

temporară de muncă se face pe baza certificatului medical eliberat 

de unitatea sanitară, vizat de medicul de familie şi cu aprobarea 

conducerii Primăriei. 

 

 Art. 15. Compartimentul resurse umane Ńine evidenŃa 

întârzierilor, învoirilor, a concediilor de boală, de studii şi fără plată 

şi separat, a concediilor de odihnă. 

 

 Art. 16. (1) Accesul în Primărie este permis: 

a) în orele de program: 

- salariaŃilor aparatului propriu; 

- consilierilor Consiliului Local al sectorului; 

- persoanelor din afara instituŃiei. 
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 SalariaŃii Primăriei şi poliŃiştii comunitari au obligaŃia de a 

îndruma persoanele din afara instituŃiei către serviciul competent 

să le soluŃioneze problemele. 

b) în afara orelor de program: 

- salariaŃilor aparatului propriu cu acordul conducerii 

Primăriei; 

- consilierilor; 

- persoanelor din afara instituŃiei, care vor fi conduse de 

poliŃiştii comunutari la serviciul sau cabinetul unde au fost invitaŃi. 

 

 Art. 17. Pentru activitatea de teren salariaŃii vor întocmi un 

raport care va cuprinde data şi locul deplasării (instituŃia/serviciu), 

motivul deplasării, durata deplasării, constatări/observaŃii. 

 Raportul va fi adus la cunostinŃa conducătorului 

compartimentului la prima oră în ziua următoare celei în care a 

avut loc deplasarea, va fi îndosariat şi Ńinut la dispoziŃia conducerii. 

 

 Art. 18. Programul de lucru cu publicul al conducerii 

Primăriei este organizat în audienŃe, după cum urmează:  

- În zilele de luni începând cu orele 1300 Dl. Andrei Ioan Chiliman-

Primar 

- În ziua de luni începâd cu orele 1300 Dl. Mihai Marian Bâzgan-

Viceprimar 

- În fiecare zi de miercuri începând cu orele 1200  Dl.Bogdan 

Nicolae Grigorescu-Secretar al Sectorului 1. 
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(2) Înscrierile în audienŃă la conducerea Primăriei 

se fac astfel: la Primar şi Secretar în fiecare zi (telefonic sau 

personal), la Viceprimar în fiecare zi de vineri, între orele 900-1300 

prin persoana desemnată în acest scop din cadrul Serviciului 

Secretariat General, AudienŃe. 

(3) AudienŃele se înregistrează într-un registru 

special. 

(4) CetăŃenii se prezintă la audienŃă cu buletinul de 

identitate şi numărul de înregistrare a cererii-sesizării. 

 

 Art. 19. (1) Fiecare serviciu va afişa programul de lucru cu 

publicul precum şi programul de audienŃe al conducătorului 

compartimentului respectiv. 

(2) În zilele de audienŃă compartimentele respective 

vor afişa tabelul cu persoanele înscrise în audienŃă precum şi 

problemele ce urmează a fi dezbătute. 

 

 Art. 20. Conducerea fiecărui compartiment va organiza 

controlul zilnic, la sfârşitul programului, a modului în care 

personalul respectă obligaŃiile pe care le au în ceea ce priveşte 

închiderea ferestrelor, aparatelor de climatizare şi a 

calculatoarelor, încuierea birourilor, dulapurilor şi fişetelor, precum 

şi stingerea luminilor, etc. 
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2. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ  

A FUNCłIONARILOR PUBILCI ŞI A SALARIAłILOR  

DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE  

AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 

 

 Art. 21. (1) FuncŃionarii publici şi salariaŃii aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 au obligaŃia de a asigura un 

serviciu public de calitate în beneficiul cetăŃenilor, prin participarea 

activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în 

scopul realizării competenŃelor instituŃiei publice, în limitele 

atribuŃiilor stabilite prin fişa postului. 

(2) În exercitarea funcŃiei publice, precum şi a 

atribuŃiilor de serviciu, funcŃionarii publici şi salariaŃii aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 au obligaŃia de a avea un 

comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiŃiile 

legii, transparentă administrativă, pentru a câştiga şi a menŃine 

încrederea publicului în integritatea, imparŃialitatea şi eficacitatea 

autorităŃilor şi instituŃiilor publice. 

 

 Art. 22. FuncŃionarii publici şi salariaŃii aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1 au obligaŃia ca, prin actele şi 

faptele lor, să respecte ConstituŃia, legile tării şi să acŃioneze 

pentru punerea în aplicare a dispoziŃiilor legale, în conformitate cu 

atribuŃiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. 

 

 Art. 23. (1) FuncŃionarii publici şi salariaŃii aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 au obligaŃia de a apăra în 
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mod loial prestigiul instituŃiei, precum şi de a se abŃine de la orice 

act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor 

legale ale acestei instituŃii publice. 

(2) FuncŃionarilor publici şi salariaŃilor Primăriei 

Sectorului 1 le este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea 

în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul instituŃiei, cu 

politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter 

normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile 

aflate în curs de soluŃionare şi în care Primăria Sectorului 1 are 

calitatea de parte; 

c) să dezvăluie informaŃii care nu au caracter public, în alte 

condiŃii decât cele prevăzute de lege, dacă nu sunt abilitaŃi în acest 

sens; 

d) să dezvăluie informaŃiile la care au acces în exercitarea 

funcŃiei publice, ori în îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu, dacă 

această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite 

ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituŃiei ori ale unor 

funcŃionari publici, sau angajaŃi contractuali, precum şi ale 

persoanelor fizice sau juridice; 

e) să acorde asistenŃă şi consultanŃă persoanelor fizice sau 

juridice în vederea promovării de acŃiuni juridice ori de altă natură 

împotriva statului sau Primăriei Sectorului 1. 

f) să primească direct cereri a căror rezolvare intră în 

competenŃa lor, precum şi să intervină pentru soluŃionarea acestor 

cereri. 
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(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după 

încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă 

dispoziŃiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

(4) Dezvăluirea informaŃiilor care nu au caracter 

public sau remiterea documentelor care conŃin asemenea 

informaŃii, la solicitarea reprezentanŃilor unei alte autorităŃi ori 

instituŃii publice, este permisă numai cu acordul conducerii 

instituŃiei. 

(5) Prevederile prezentului subcapitol al 

Regulamentului de Ordine Interioară nu pot fi interpretate ca o 

derogare de la obligaŃia legală a funcŃionarilor publici şi a 

personalului contractual de a furniza informaŃii de interes public 

celor interesaŃi, în condiŃiile legii. 

 

 Art. 24. (1) În îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu, funcŃionarii 

publici au obligaŃia de a respecta demnitatea funcŃiei publice 

deŃinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor 

instituŃiei. 

(2) În activitatea lor, funcŃionarii publici şi salariaŃii 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 au obligaŃia de 

a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenŃaŃi de 

considerente personale sau de popularitate. În exprimarea 

opiniilor, funcŃionarii publici şi salariaŃii instituŃiei trebuie să aibă o 

atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate 

schimbului de păreri. 
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 Art. 25. (1) RelaŃiile cu mijloacele de informare în masă se 

asigură de către funcŃionarii publici desemnaŃi în acest sens de 

conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice, în condiŃiile legii. 

(2) FuncŃionarii publici sau salariaŃii aparatului de 

specialitate al primarului Sectorului 1 desemnaŃi să participe la 

activităŃi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să 

respecte limitele mandatului de reprezentare încredinŃat de 

conducerea instituŃiei. 

 

 Art. 26. În exercitarea funcŃiei publice, funcŃionarilor publici 

le este interzis: 

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea 

partidelor politice; 

b) să furnizeze sprijin logistic candidaŃilor la funcŃii de 

demnitate publică; 

c) să colaboreze, atât în cadrul relaŃiilor de serviciu, cât şi 

în afară acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaŃii 

ori sponsorizări partidelor politice; 

d) să afişeze, în cadrul instituŃiei, însemne ori obiecte 

inscripŃionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a 

candidaŃilor acestora. 

 

 Art. 27. În considerarea funcŃiei publice deŃinute, 

funcŃionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui 

sau imaginii proprii în acŃiuni publicitare pentru promovarea unei 

activităŃi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 
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 Art. 28. (1) În relaŃiile cu personalul instituŃiei, precum şi cu 

persoanele fizice sau juridice, funcŃionarii publici şi personalul 

contractual sunt obligaŃi să aibă un comportament bazat pe 

respect, bună-credinŃă, corectitudine şi amabilitate. 

 (2) FuncŃionarii publici şi personalul contractual au 

obligaŃia de a nu aduce atingere onoarei, reputaŃiei şi demnităŃii 

persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în 

exercitarea funcŃiei publice, prin: 

a) întrebuinŃarea unor expresii jignitoare; 

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieŃii private; 

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

 (3) FuncŃionarii publici şi salariaŃii din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 trebuie să 

adopte o atitudine imparŃială şi justificată pentru rezolvarea clară şi 

eficientă a problemelor cetăŃenilor. Aceştia au obligaŃia să 

respecte principiul egalităŃii cetăŃenilor în faŃa legii şi a autorităŃilor 

publice, prin: 

a) promovarea unor soluŃii similare sau identice raportate 

la aceeaşi categorie de situaŃii de fapt; 

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe 

aspecte privind naŃionalitatea, convingerile religioase şi politice, 

starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi 

profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienŃa 

activităŃii, precum şi creşterea calităŃii serviciului public, se 
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recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. 

(1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi. 

 

 Art. 29. (1) FuncŃionarii publici sau salariaŃii din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, care 

reprezintă instituŃia publica în cadrul unor organizaŃii internaŃionale, 

instituŃii de învăŃământ, conferinŃe, seminarii şi alte activităŃi cu 

caracter internaŃional au obligaŃia să promoveze o imagine 

favorabilă Ńării şi instituŃiei. 

(2) În relaŃiile cu reprezentanŃii altor state, 

acestora le este interzis să exprime opinii personale privind 

aspecte naŃionale sau dispute internaŃionale. 

(3) În deplasările externe, aceştia sunt obligaŃi să 

aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este 

interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor Ńării gazdă. 

 

 Art. 30. FuncŃionarii publici şi salariaŃii din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1 nu trebuie să solicite ori 

să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaŃii sau orice alt avantaj, 

care le sunt destinate personal, familiei, părinŃilor, prietenilor ori 

persoanelor cu care au avut relaŃii de afaceri sau de natură 

politică, care le pot influenta imparŃialitatea în exercitarea funcŃiilor 

publice deŃinute sau atribuŃiilor de serviciu, ori pot constitui o 

recompensă în raport cu acestea. 
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 Art. 31. (1) În exercitarea atribuŃiilor specifice funcŃiilor 

publice de conducere, funcŃionarii publici sau personalul 

contractual au obligaŃia să asigure egalitatea de şanse şi tratament 

cu privire la dezvoltarea carierei în funcŃia publică pentru 

funcŃionarii publici din subordine. 

(2) FuncŃionarii publici de conducere şi personalul 

contractual de conducere au obligaŃia să examineze şi să aplice cu 

obiectivitate criteriile de evaluare a competenŃei profesionale 

pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă 

avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcŃii ori 

acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice 

formă de favoritism ori discriminare. 

3) Se interzice funcŃionarilor publici de conducere 

şi personalului contractual de conducere să favorizeze sau să 

defavorizeze accesul ori promovarea în funcŃia publică pe criterii 

discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu 

următoarele principii: 

a) supremaŃia ConstituŃiei şi a legii, principiu conform 

căruia funcŃionarii publici au îndatorirea de a respecta ConstituŃia 

şi legile Ńării; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia 

funcŃionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public 

mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcŃiei publice; 

c) asigurarea egalităŃii de tratament a cetăŃenilor în faŃa 

autorităŃilor şi instituŃiilor publice, principiu conform căruia 

funcŃionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic 

în situaŃii identice sau similare; 
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d) profesionalismul, principiu conform căruia funcŃionarii 

publici au obligaŃia de a îndeplini atribuŃiile de serviciu cu 

responsabilitate, competenŃă, eficienŃă, corectitudine şi 

conştiinciozitate; 

e) imparŃialitatea şi independenŃa, principiu conform căruia 

funcŃionarii publici sunt obligaŃi să aibă o atitudine obiectivă, neutră 

faŃă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, 

în exercitarea funcŃiei publice; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia 

funcŃionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, 

direct ori indirect, pentru ei sau pentru alŃii, vreun avantaj ori 

beneficiu în considerarea funcŃiei publice pe care o deŃin sau să 

abuzeze în vreun fel de această funcŃie; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform 

căruia funcŃionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze 

opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în 

exercitarea funcŃiei publice şi în îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu 

funcŃionarii publici trebuie să fie de bună-credinŃă; 

i) deschiderea şi transparenŃă, principiu conform căruia 

activităŃile desfăşurate de funcŃionarii publici în exercitarea funcŃiei 

lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăŃenilor; 

 

 Art. 34. (1) FuncŃionarii publici şi salariaŃii din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 sunt obligaŃi să 

asigure ocrotirea proprietăŃii publice şi private a statului şi a 
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unităŃilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui 

prejudiciu, acŃionând în orice situaŃie ca un bun proprietar. 

(2) FuncŃionarii publici şi salariaŃii din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 au obligaŃia să 

folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparŃinând instituŃiei 

publice, numai pentru desfăşurarea activităŃilor aferente funcŃiei 

publice deŃinute ori atribuŃiilor de serviciu stabilite. 

(3) FuncŃionarii publici trebuie să propună şi să 

asigure, potrivit atribuŃiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a 

banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) FuncŃionarilor publici şi salariaŃilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, care 

desfăşoară activităŃi publicistice în interes personal sau activităŃi 

didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica 

autorităŃii sau a instituŃiei publice pentru realizarea acestora. 

 

3. OBLIGAłIILE CONDUCERII PRIMĂRIEI SECTORULUI 1 

 

 Art. 37. Conducerea Primăriei Sectorului 1, are datoria să ia 

toate măsurile pentru asigurarea condiŃiilor corespunzătoare 

desfăşurării activităŃii instituŃiei. 

 

 Art. 38. (1) Conducerea instituŃiei asigură buna organizare a 

întregii activităŃi, în vederea realizării obiectivelor şi atribuŃiilor 

stabilite conform actelor normative, având dreptul să stabilească 

normele de disciplina muncii, obligaŃiile personalului precum şi 

răspunderea acestuia pentru încălcarea atribuŃiilor de serviciu. 
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(2) Conducerea Primăriei Sectorului 1 are 

următoarele obligaŃii: 

a) asigurarea desfăşurării activităŃii în cadrul institutiei în 

condiŃii de securitate, sănătate şi igienă, astfel încât să ocrotească 

sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a personalului; 

b) asigurarea spaŃiului, dotărilor şi mijloacelor necesare 

desfăşurării activităŃii pentru fiecare persoană în parte; 

c) asigurarea stabilităŃii în muncă a personalului institutiei, 

raportul de serviciu sau contractul individual de muncă, după caz, 

neputând să înceteze decât în cazurile prevăzute de lege şi 

respectând întocmai procedurile legale. 

d) să nu permită orice discriminare între personalul 

instituŃiei, pe criterii politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, 

stare materială, origine socială sau orice altă natură; 

e) să organizeze timpul de muncă în raport de specific, de 

necesităŃi, de asigurarea funcŃionalităŃii instituŃiei şi de respectarea 

duratei normale a timpului de lucru şi de odihnă; 

f) să asigure respectarea reglementărilor legale cu privire 

la timpul de lucru şi de odihnă precum şi la orice alte drepturi 

legale cuvenite personalului; 

g) să asigure, cu prioritate, plata lunară a drepturilor 

băneşti cuvenite personalului, în cuantumurile, la termenele şi în 

condiŃiile prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare; 

h) să asigure protecŃia personalului împotriva 

ameninŃărilor, violenŃelor, faptelor de ultraj, cărora le-ar putea fi 

victimă acesta în exercitarea atribuŃiilor; 
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i) să asigure condiŃiile necesare perfecŃionării pregătirii 

profesionale ale salariaŃilor, promovarea lor în raport cu pregătirea 

si rezultatele obŃinute; 

j) să elibereze la solicitarea funcŃionarului sau salariatului 

un document care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în 

muncă, în funcŃie publică, în specialitate după caz; 

k) să asigure supravegherea medicală a personalului 

conform prevederilor legislaŃiei în vigoare; 

l) să asigure drepturile referitoare la protecŃia maternităŃii la 

locul de muncă în conformitate cu legislaŃia specială; 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE SALARIAłILOR 

 

 Art. 39. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 are următoarele drepturi: 

a) să i se asigure stabilitate în muncă, raportul de serviciu 

sau de muncă, neputând să înceteze sau să fie modificat decât în 

cazurile prevăzute de lege; 

b) să beneficieze de condiŃii corespunzătoare de muncă, 

de protecŃia muncii, de îndemnizaŃie de asigurări sociale în cazul 

pierderii temporare a capacităŃii de muncă, de pensie şi de alte 

drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege; 

c) să primească pentru activitatea depusă drepturile 

salariale stabilite potrivit legii, în raport cu pregătirea profesională, 

activitatea depusă şi importanŃa acesteia; 

d) să-şi exercite în condiŃiile legii, dreptul la grevă; 



 78

e) să li se asigure repaus săptămânal şi concediu de 

odihnă anual plătit, în condiŃiile legii; 

f) să beneficieze de concediu de studii sau fără plată, în 

condiŃiile legii; 

g) să primească sprijin şi înlesniri pentru îmbunătăŃirea 

pregătirii profesionale; 

h) să beneficieze de egalitate de şanse şi tratament 

conform legii; 

 

 Art. 40. (1) Personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 are obligaŃia de a respecta ordinea şi 

disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de 

serviciu ce îi revin potrivit fişei postului, contractului individual de 

muncă şi dispoziŃiilor date de şefii ierarhici superiori; 

(2) Principalele obligaŃii ale funcŃionarilor publici şi 

salariaŃilor din cadrul inspectoratului sunt: 

a.  să-şi îndeplinească cu profesionalism, imparŃialitate şi în 

conformitate cu legea îndatoririle de serviciu; 

b.  să se abŃină de la orice faptă care ar putea să aducă 

prejudicii activităŃii instituŃiei; 

c.  să respecte normele de conduită profesională şi civică 

prevăzute de lege; 

d. să respecte programul de lucru stabilit şi să folosească cu 

eficientă timpul de muncă. 

e. să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să 

manifeste colegialitate şi toleranŃă în relaŃii cu colegii de serviciu; 
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f. să execute întocmai şi la timp obligaŃiile de serviciu ce le 

revin şi să cunoască bine lucrările ce le au de executat; 

g. să păstreze secretul de serviciu în legătură cu faptele, 

informaŃiile sau documentele de care iau cunoştinŃă în exercitarea 

atribuŃiilor de serviciu; 

h. să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare 

îndeplinirii în bune condiŃii a sarcinilor ce le revin; 

i. să-şi perfecŃioneze pregătirea profesională, să participe 

nemijlocit la şedinŃele profesionale sau cursurile organizate de 

institutie în acest scop; 

j. să respecte normele de protecŃie a muncii şi de prevenire a 

incendiilor sau a oricăror altor situaŃii care ar putea pune în 

primejdie clădirile, viaŃa şi integritatea corporală a sa sau a altor 

persoane; 

k. să furnizeze publicului, în cadrul serviciului informaŃiile 

cerute şi îndrumările necesare rezolvării solicitărilor, să nu 

primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenta lor, 

să nu intervină pentru rezolvarea acestor cereri ori să nu fie 

mandatarii unor persoane în ce priveşte efectuarea unor acte în 

legătură cu atribuŃiile lor de serviciu; 

l. să respecte regulile de acces în instituŃie, să ia măsuri de 

îndepărtare a oricăror persoane, dacă prezenŃa acestora ar putea 

provoca pericol pentru siguranŃa sau funcŃionarea normală a 

instituŃiei; 

m. să înştiinŃeze seful ierarhic superior de îndată ce au luat 

cunoştinŃă de existenŃa unor greutăŃi sau lipsuri; 
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n. să cunoască conŃinutul actelor normative, regulamentelor şi 

al oricăror altor dispoziŃii cu caracter normativ în legătură cu 

atribuŃiile şi sarcinile de serviciu precum şi a dispoziŃiilor conducerii 

instituŃiei, referitoare la activitatea desfăşurată, conformându-se 

acestora întocmai; 

o. să se abŃină în exercitarea atribuŃiilor ce îi revin de la 

exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice, să 

nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităŃi 

politice în timpul programului de lucru; 

p. să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de 

interese şi al incompatibilităŃilor stabilite de lege; 

q. să prezinte şi să îşi actualizeze declaraŃia de avere potrivit 

legii; 

r. să rezolve în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, 

lucrările repartizate; 

s. să nu aibă interes material sau de orice altă natură cu 

angajatorii în exercitarea atribuŃiilor; 

t. să nu introducă, distribuie şi să nu consume băuturi 

alcoolice sau substanŃe halucinogene în instituŃie. 

u. să nu efectueze acte de comerŃ în incinta instituŃiei; 

v. să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul 

documentelor în instituŃie. 
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CAPITOLUL III – NORME DE IGIENĂ  

ŞI DE SECURITATEA MUNCII 

 

 Art. 41. (1) Fiecare salariat are obligaŃia să asigure aplicarea 

măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea sa în muncă, 

precum şi a celorlalŃi salariaŃi. 

(2) Pentru desfăşurarea activităŃii în condiŃii de 

securitate şi sănătate, personalul are următoarele obligaŃii: 

a) să îşi însuşească şi să respecte normele şi instrucŃiunile 

de protecŃia muncii şi măsurile de aplicare a acestora; 

b) să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună 

la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât 

persoana proprie cât şi a colegilor; 

c) să aducă la cunoştinŃă conducătorilor orice defecŃiune 

tehnică sau altă situaŃie care constituie un pericol de accidentare 

sau îmbolnăvire profesională; 

d) să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea 

instituŃiei; 

e) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau 

mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate a echipamentelor 

tehnice; 

(3) Pentru desfăşurarea activităŃii în condiŃii de 

securitate şi sănătate, conducerea are următoarele obligaŃii: 

a) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de 

către toŃi angajaŃii a prevederilor legale în domeniul protecŃiei 

muncii; 
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b) să asigure cercetarea şi evidenŃa accidentelor de muncă 

şi a accidentelor uşoare suferite de personalul inspectoratului; 

c) să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităŃii 

desfăşurate; 

 

 Art. 42. (1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la 

locul de muncă, fiecare salariat va informa de urgenŃă 

conducătorul compartimentului din care acesta face parte.  

(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului 

mai ales cele cu consecinŃe grave, vor fi imediat aduse la 

cunoştinŃa conducerii. 

(3) Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul 

accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă şi 

invers. 

 

 Art. 43. (1) Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, 

salariaŃii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 au următoarele obligaŃii: 

a) salariaŃii răspund pentru respectarea normelor de igienă 

si de tehnica securităŃii muncii; 

b) fumatul este permis numai în locurile special stabilite şi 

semnalizate corespunzător, de către serviciul administrativ, fără a 

fi afectată buna desfăşurare a activităŃii instituŃiei; 

c) se interzice în incinta instituŃiei păstrarea, distribuirea 

sau vânzarea de substanŃe sau medicamente al căror efect pot 

produce dereglări comportamentale;  
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d) se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea 

introducerii băuturilor alcoolice în instituŃie; 

 

CAPITOLUL IV – DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA 

DISCIPLINARĂ (SANCłIUNI) 

 

 Art. 44. (1) Orice acŃiune sau inacŃiune, săvârşită cu 

vinovăŃie de către personalul inspectoratului, prin care au fost 

încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională 

şi civică prevăzute de lege, regulamentul de ordine interioară, 

contractul individual de muncă sau dispoziŃiile legale ale 

conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinată şi se 

sancŃionează conform prevederilor prezentului regulament. 

(2)Constituie abatere disciplinară următoarele 

fapte: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;  

b) neglijenŃa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c) desfăşurarea altor activităŃi decât cele stabilite prin fişa 

postului în timpul orelor de program sau efectuarea de intervenŃii 

pentru soluŃionarea unor cereri în afara cadrului legal sau care nu 

intră în competenŃa de soluŃionare; 

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuŃiile de 

serviciu; 

e) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii 

sau neîndeplinirii atribuŃiilor de serviciu, al furnizării unor informaŃii 

sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităŃii instituŃiei; 
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f) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată 

de la serviciu; 

g) părăsirea instituŃiei în timpul orelor de program fără 

ordin de serviciu sau aprobarea şefilor ierarhici; 

i) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităŃii sau 

instituŃiei publice din care face parte; 

j) exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat, în 

timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităŃi publice cu 

caracter politic; 

k) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, 

incompatibilităŃi, conflicte de interese şi interdicŃii stabilite prin lege; 

l) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin 

prezentul regulament sau lege specială; 

 

 Art. 45. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, 

sancŃiunile disciplinare ce se aplică personalului sunt: 

a) mustrarea sau avertismentul scris; 

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o 

perioadă de până la 3 luni, pentru funcŃiile publice; 

c) suspendarea dreptului de avansare în grade de 

salarizare sau, după caz, de promovare în funcŃie publică pe o 

perioadă de 1 – 3 ani. 

d) suspendarea contractului de muncă pe o perioadă ce nu 

poate depăşi 10 zile lucrătoare; 

e) trecerea corespunzătoare într-o funcŃie publică 

inferioară pe o perioadă de până la 1 an şi diminuarea 

corespunzătoare a salariului; 
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f) retrogradarea în funcŃie cu acordarea salariului 

corespunzător funcŃiei în care s-a dispus retrogradarea pe o 

perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile. 

g) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 

5 – 10%, pentru personalul contractual; 

h) destituirea din funcŃia publică; 

j) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 

 Art. 46. Constatarea, cercetarea, aplicarea şi contestarea 

sancŃiunilor disciplinare se face, potrivit prevederilor Legii 

188/1999, republicată şi ale HG 1210/2003 – pentru funcŃionarii 

publici, iar pentru personalul contractual – în conformitate cu 

prevederile Codului Muncii (Legea nr. 53/2003). 

 

 Art. 47. Răspunderea materială, contravenŃională şi penală 

a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1, survine conform legislaŃiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL V - RECOMPENSE 

 

 Art. 48. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 care îşi îndeplineşte la timp şi în bune 

condiŃii atribuŃiile şi sarcinile ce le revin şi au o conduită 

ireproşabilă, pot fi recompensaŃi în condiŃiile prevăzute de lege sau 

de contractul colectiv de muncă. 
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 Art. 49. Activitatea profesională a personalului contractual 

sau numit din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1, se apreciază anual conform legislaŃiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL VI 

PROTECłIA PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI  

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1- 

REFERITOARE LA ÎNCĂLCAREA UNOR LEGI 

 

 Art. 51. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 (funcŃionari publici, personal contractual 

sau alte categorii de personal) poate avertiza în interes public 

printr-o sesizare făcută cu bună credinŃă cu privire la orice faptă 

care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau 

a principiilor bunei administrări, eficienŃei, eficacităŃii, economicităŃii 

şi transparenŃei. 

 

 Art. 52. Avertizarea în interes public priveşte: 

a) infracŃiuni de corupŃie, infracŃiuni asimilate infracŃiunilor 

de corupŃie, infracŃiuni în legătură directă cu infracŃiunile de 

corupŃie, infracŃiunile de fals şi infracŃiunile de serviciu sau în 

legătură cu serviciul; 

b) infracŃiuni împotriva intereselor financiare ale 

ComunităŃilor Europene; 

c) practici sau tratamente preferenŃiale ori discriminatorii 

în exercitarea atribuŃiilor autorităŃilor şi instituŃiilor publice centrale, 
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administraŃiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului 

de lucru al AdministraŃiei PrezidenŃiale, aparatului de lucru al 

Guvernului, autorităŃilor administrative autonome, instituŃiilor 

publice de cultură, educaŃie, sănătate şi asistenŃă socială, 

companiilor naŃionale, regiilor autonome de interes naŃional şi 

local, precum şi societăŃilor naŃionale cu capital de stat şi 

persoanelor numite în consilii ştiinŃifice şi consultative, comisii de 

specialitate şi în alte organe colegiale organizate în structura ori pe 

lângă autorităŃile sau instituŃiile publice; 

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităŃile şi 

conflictele de interese; 

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor 

postului, cu excepŃia persoanelor alese sau numite politic; 

g) încălcări ale legii în privinŃa accesului la informaŃii şi a 

transparenŃei decizionale; 

h) încălcarea prevederilor legale privind achiziŃiile publice 

şi finanŃările nerambursabile; 

i) incompetenŃa sau neglijenŃa în serviciu; 

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de 

recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din 

funcŃie; 

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea 

unor proceduri interne cu nerespectarea legii; 

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care 

servesc interese de grup sau clientelare; 
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m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a 

patrimoniului public şi privat al autorităŃilor publice, instituŃiilor 

publice şi al celorlalte unităŃi prevăzute la lit.c; 

n) încălcarea altor dispoziŃii legale care impun 

respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii 

interesului public. 

 

 Art. 53. Principiile care guvernează protecŃia avertizării în 

interes public sunt următoarele: 

a) principiul legalităŃii, conform căruia autorităŃile publice, 

instituŃiile publice şi celelalte unităŃi prevăzute mai sus au obligaŃia 

de a respecta drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor, normele 

procedurale, libera concurenŃă şi tratamentul egal acordat 

beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

b) principiul supremaŃiei interesului public, conform căruia, 

în înŃelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, 

imparŃialitatea şi eficienta autorităŃilor publice şi instituŃiilor publice, 

precum şi a celorlalte unităŃi mai sus enumerate sunt ocrotite şi 

promovate de lege; 

c) principiul responsabilităŃii, conform căruia orice 

persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare sa 

susŃină reclamaŃia cu date sau indicii privind fapta săvârşită; 

d) principiul nesancŃionării abuzive, conform căruia nu pot 

fi sancŃionate persoanele care reclama ori sesizează încălcări ale 

legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancŃiuni inechitabile şi 

mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în 

interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau 

profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public; 
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e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităŃile 

publice, instituŃiile publice şi celelalte unităŃi prevăzute mai sus 

sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului 

general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiŃii de 

eficienŃă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor; 

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi 

încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele 

de integritate publica şi buna administrare, cu scopul de a spori 

capacitatea administrativă şi prestigiul autorităŃilor publice, 

instituŃiilor publice şi al celorlalte unităŃi prevăzute mai sus; 

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu 

se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua 

sancŃiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai 

gravă; 

h) principiul bunei-credinŃe, conform căruia este ocrotită 

persoana încadrată într-o autoritate publică, instituŃie publică sau 

în altă unitate bugetară dintre cele prevăzute, care a făcut o 

sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta 

constituie o încălcare a legii. 

 

 Art. 54. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor 

deontologice şi profesionale, poate fi făcută, alternativ sau 

cumulative de către: 

a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile 

legale; 

b) conducătorului autorităŃii publice, instituŃiei publice sau 

al unităŃii bugetare din care face parte persoana care a încălcat 



 90

prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegală, 

chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul; 

c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din 

cadrul autorităŃii publice, instituŃiei publice sau al unităŃilor 

menŃionate mai sus, din care face parte persoana care a încălcat 

legea; 

d) organelor judiciare; 

e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea 

conflictelor de interese şi a incompatibilităŃilor; 

f) comisiilor parlamentare; 

g) mass-media; 

h) organizaŃiilor profesionale, sindicale sau patronale; 

i) organizaŃiilor neguvernamentale. 

 

 Art. 55. În faŃa comisiei de disciplină sau a altor organe 

similare, cei care formulează o avertizare în interes public 

beneficiază de protecŃie după cum urmează: 

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumŃia de 

bună-credinŃă, până la proba contrară; 

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a 

unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme 

similare din cadrul autorităŃilor publice, instituŃiilor publice sau al 

altor unităŃi au obligaŃia de a invita presa şi un reprezentant al 

sindicatului sau al asociaŃiei profesionale. AnunŃul se face prin 

comunicat pe pagina de Internet a autorităŃii publice, instituŃiei 

publice sau a unităŃii bugetare, cu cel puŃin 3 zile lucrătoare 

înaintea şedinŃei, sub sancŃiunea nulităŃii raportului şi a sancŃiunii 

disciplinare aplicate. 



 91

 Art. 56. În situaŃia în care cel reclamat prin avertizarea în 

interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuŃii 

de control, inspecŃie şi evaluare a avertizorului, comisia de 

disciplină sau alt organism similar va asigura protecŃia 

avertizorului, ascunzându-i identitatea. 

 

 Art. 57. În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la 

art. 52 lit. a) şi b), se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. 

(2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecŃia martorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL VII - DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 58. Regulamentul de Ordine Interioară intră în vigoare 

începând cu data de 02.11.2007, urmare aprobării sale prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1, Nr. 319/18.10.2007. 

 

 Art. 59. (1) Serviciul Secretariat General, AudienŃe va difuza 

prezentul Regulament de Ordine Interioară tuturor 

compartimentelor sub semnătură de primire. Şefii acestora vor 

asigura prelucrarea R.O.I. sub semnătură cu întregul aparat din 

subordine. 

(2) Exemplarele de bază se vor păstra la Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe şi DirecŃia Resurse Umane. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local  

al Sectorului 1 nr. 308/2004 privind constituirea şi utilizarea 

fondului pentru acordarea de stimulente personalului  

din cadrul DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1,  

în sensul modificării şi completării Anexei nr. 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 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 ; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 308/28.10.2004 privind constituirea şi utilizarea 

fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul 

DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 Având în vedere prevederile art. 227, alin. (4) din OrdonanŃa 

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

completările ulterioare, privind Codul de procedură fiscală; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 În temeiul art. 36, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 308/2004 privind constituirea şi utilizarea fondului 

pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul DirecŃiei 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, în sensul modificării şi 

completării Anexei, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentului privind 

constituirea şi utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente 

personalului din cadrul DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

308/28.10.2004 rămân neschimbate. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1, Serviciul Secretariat General, AudienŃe şi toate 

celelalte compartimente implicate vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 320/ 18.10.2007 
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                                                                           Anexa nr. 1 

     la Hotărârea Consiliului Local  

   nr.320/18.10.2007  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

       Adrian Oghină 

 

REGULAMENT 

privind constituirea şi utilizarea fondului pentru acordarea  

de stimulente personalului din cadrul DirecŃiei de Impozite  

şi Taxe Locale Sector 1 

 

I. Articolul 1 din Regulament se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Fondurile de stimulente pentru personalul din aparatul 

propriu al DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 se 

constituie lunar, prin aplicarea unei cote de 15% asupra sumelor 

încasate, conform dispoziŃiilor art. 227 alin.4 din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

a) sumele reprezentând valoarea creanŃelor fiscale stinse prin 

executare silită, potrivit prevederilor prezentului cod;  

b) sumele încasate în cadrul procedurii insolvenŃei;  

c) sumele reprezentând impozite, taxe şi contribuŃii stabilite 

suplimentar, ca urmare a inspecŃiei fiscale, stinse prin încasare 

sau compensare;  
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d) sumele reprezentând obligaŃii fiscale accesorii stabilite de 

organele fiscale, stinse prin încasare sau compensare;  

e) sumele reprezentând valoarea amenzilor stinse prin 

încasare sau compensare;  

 Se consideră sume încasate prin executare silită orice fel de 

sume asupra cărora a fost începută procedura de executare silită, 

prin comunicarea somaŃiei, însoŃită de copia certificată a titlului 

executoriu (ex. sume reprezentând impozite, taxe, diferenŃe de 

impozite şi taxe, amenzi, majorări de întârziere, dobânzi, penalităŃi, 

penalităŃi de întârziere şi alte venituri bugetare) de la: 

 - debitor; 

 - unitatea bancară unde debitorul are disponibilităŃi băneşti; 

 - orice terŃ, persoană fizică sau juridică, ca urmare a 

valorificării bunurilor mobile şi/sau imobile ale debitorului; 

 - orice terŃ, persoană fizică sau juridică, care îşi asumă 

obligaŃia, potrivit legii, printr-un act de garanŃie încheiat în formă 

autentică, să achite, în numele debitorului sau solidar cu acesta, 

sumele datorate pentru care s-a început procedura de executare 

silită.” 

 

II. Articolul 2 din Regulament se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Şefii Serviciului Executare CreanŃe Bugetare, Serviciului 

Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice, Serviciului 

Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridice, Serviciului 

Ocuparea Domeniului Public sunt obligaŃi să prezinte 
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conducătorului unităŃii, până la data de 15 a lunii curente, pentru 

încasările efectuate în luna precedentă, totalul sumelor încasate 

prin modalităŃile prevăzute la art.1, lit.a, c,d si e. 

 Ori de câte ori se recuperează sume în urma procedurii de 

insolvenŃă, şeful Serviciului Juridic este obligat să comunice, de 

îndată, Directorului Executiv al instituŃiei această situaŃie.” 

 

III. Articolul 3 din Regulament se modifică şi se 

completează, după cum urmează: 

„(1) Fondul lunar de stimulente constituit şi alocat pentru 

acordarea stimulentelor directorului executiv al D.I.T.L.sector 1 

este de trei salarii de bază. 

 (2) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi: 

a) cel mult trei salarii de bază pentru personalul de 

specialitate din aparatul propriu al D.I.T.L. sector 1 care ocupă 

funcŃii de conducere; 

b) cel mult trei salarii de bază pentru personalul de 

specialitate din aparatul propriu al D.I.T.L. sector 1 care ocupă 

funcŃii publice de execuŃie; 

c) cel mult două salarii de bază pentru personalul 

contractual încadrat în aparatul propriu al D.I.T.L. sector 1.” 

 

IV. După articolul 3 se introduc două noi articole 31 şi 32, cu 

următorul cuprins: 

„Art. 31 Principalele criterii de repartizare pe salariaŃi a 

fondurilor de stimulente constituite, potrivit prevederilor din 

prezenta metodologie, sunt : 
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a) contribuŃia efectivă în activitatea de identificare a debitorilor, 

de urmărire încasare prin executare silită şi prin procedura de 

insolvenŃă a debitelor restante şi de atragere de venituri la buget ; 

b) contribuŃia personală la aplicarea corectă a procedurii de 

executare silită ; 

c) contribuŃia personală la identificarea debitorului şi a modalităŃilor 

optime de încasare prin executare silită a debitorului ; 

d) frecvenŃa, valoarea şi dificultatea încasării debitelor prin 

executare silită ; 

e) îndeplinirea corectă şi la timp a activităŃii programate, 

calitatea serviciilor prestate, gradul de lichidare a debitelor primite 

spre încasare prin executare silită, conducerea corectă şi la zi a 

evidenŃelor ; 

f) gradul de periculozitate şi de dificultate a acŃiunilor de stabilire, 

de urmărire, de încasare sau de executare silită ; 

g) competenŃă profesională dovedită şi disponibilitatea la sarcini în 

îndeplinirea atribuŃiilor specifice tuturor activităŃilor ce revin 

DirecŃtiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, rezultate din actele 

normative şi din Regulamentul de organizare şi funcŃionare ; 

h) responsabilităŃile pe care le implică luarea deciziilor de 

soluŃionare a contestaŃiilor ; 

i)responsabilităŃile pe care le implică reprezentarea intereselor 

DirecŃiei de Impozite şi Locale Sector 1 în faŃa instanŃei ; 

j)respectarea ordinii şi disciplinei muncii. 
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 Art. 32. Aprobarea stimulentelor nominale se face de către 

directorul executiv, pentru personalul de conducere, respectiv de 

directorul executiv, la propunerea directorului executiv 

adjunct/şefilor de serviciu/ şefilor de birou, pentru personalul de 

execuŃie.”       

 

 V. Articolul 4 din Regulament se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„În cazul în care un salariat este sancŃionat conform 

prevederilor art. 65 din legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcŃionarilor publici, republicată, acordarea stimulentelor pentru 

persoana respectivă se va face astfel: 

- pentru sancŃiunile prevăzute la art. 77 alin 3 lit. a 

aplicate salariatului, acesta nu va beneficia de stimulente pentru 

luna în care a fost sancŃionat; dacă în luna respectivă salariatul a 

beneficiat de stimulente, ulterior fiind sancŃionat, acesta nu va 

beneficia de stimulente în luna imediat următoare; 

- pentru sancŃiunile prevăzute la art. 77 alin. 3 lit. b, c şi 

d aplicate salariatului, acesta nu va beneficia de stimulente pentru 

perioada pentru care a fost sancŃionat, perioada stabilită prin 

decizia de sancŃionare”. 

 

 VI. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Stimulentele atribuite sunt supuse impozitarii, potrivit 

legii. 
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(2) Stimulentele nu fac parte din salariul de baza, nu se 

suportă din fondul de salarii, iar asupra lor unitatea nu calculează 

contribuŃia de asigurări sociale, contribuŃia pentru constituirea 

fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi nici contribuŃia pentru 

pensia suplimentară. 

(3) Asupra stimulentelor primite, personalul datorează 

contribuŃia de asigurări sociale pentru sănătate prevăzută de 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 150/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea sistemului de asigurări sociale de 

sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.” 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 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 către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

DirecŃia 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 ; 

 łinând seama de prevederile Hotărârilor Consiliului Local 

Sector 1 nr. 166/28.06.2007 şi 268/25.09.2007 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 ; 

 Având în vedere Avizele nr. 9708/13.09.2007 şi, respectiv 

nr. 9709/13.09.2007, eliberate de AgenŃia NaŃională pentru 

Persoanele cu Handicap; 
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 Luând în considerare adresa nr. 9/12.10.2007 a GrădiniŃei 

pentru Hipoacuzici ; 

 łinând seama de prevederile 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 sistemul unitar de salarizare şi 

alte drepturi ale funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale 

care se acordă funcŃionarilor publici in anul 2007, ale 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 I şi II 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 cu 

modificări prin Legea nr. 231/2007, ale OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda 

în anul 2007 personalului didactic din învăŃământ, salarizat potrivit 

Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, aprobată 

cu modificări şi completari prin Legea nr. 220/2007 şi ale 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 23/2007 privind modificarea 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 115/2004 privind salarizarea 

personalului contractual din unităŃile sanitare publice ; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de 
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organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului  şi ale Hotărârii Guvernului României 

nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituŃiilor de 

asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a instituŃiilor de 

asistenŃă socială ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

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

prevederile 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 de 01.11.2007, se aprobă 

modificarea Organigramei DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, ca urmare a restructurării, conform 

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

 

 Art. 2. Începând cu data de 01.11.2007, se aprobă 

modificarea Statului de funcŃii al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, ca urmare a restucturării, 

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

hotărâre. 
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 Art. 3. Începând cu data de 01.11.2007, se aprobă 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, urmare restructurării, astfel : 

“(1) Art. 61. Denumirea UnităŃii de Recuperare AdulŃi (2 

module ICAR- în strada Dobrogeanu Gherea nr. 74 şi PHEONIX- 

în strada Caraiman nr. 33A) se modifică în Unitate de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane 

Adulte cu Handicap-două module Centrul de Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu ICAR şi, respectiv 

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip 

Ambulatoriu PHEONIX, păstrându-şi aceleaşi atribuŃii ;” 

(2) Art. 90 Atributiile Centrului de Asistare şi ProtecŃie 

pentru Copii cu Handicap « Sf. Ana » se abrogă. 

 

 Art. 4. 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.: 321/18.10.2007 
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STATUL DE FUNCłII 
DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ 

ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 
 

FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE 
 

FuncŃii de conducere Studii Număr de 
posturi 

Salariul de bază la 
01.04.2007 lei 

Salariul de bază la 01.10.2007 
lei 

Director general S 1 1327 1473 
Director general adjunct S 7 1327 1473 
Şef Serviciu S 30 1327 1473 
Şef Birou S 13 1327 1473 
 
TOTAL FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE: 51 posturi 

 
FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE 

Anexa nr. 4 B. Salarii de bază pentru funcŃii publice de execuŃie la 01.04.2007 şi 01.10.2007 conform 
OrdonanŃei Guvernului nr. 6/24.01.2007 

 
FuncŃii publice de 

executie 
Studii Clasa Grad 

profesional 
Treaptă 

salarizare 
Număr 
posturi 

Salariul de 
bază la 

01.04.2007 lei 

Salariul de 
bază la 

01.10.2007 lei 
consilier S I superior 1 24 1327 1473 
consilier S I superior 3 1 1019 1131 
consilier S I principal 1 42 908 1008 
consilier S I principal 3 3 748 830 
consilier S I asistent 1 94 708 786 
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consilier S I asistent 3 51 610 678 
consilier S I debutant - 38 571 634 
consilier juridic S I superior 1 1 1327 1473 
consilier juridic S I principal 1 6 908 1008 
consilier juridic S I asistent 1 4 708 786 
consilier juridic S I asistent 3 3 610 678 
auditor S I superior 1 1 1327 1473 
auditor S I superior 3 1 1019 1131 
auditor S I principal 3 1 748 830 
auditor S I asistent 1 1 708 786 
auditor S I asistent 3 1 610 678 
referent de 
specialitate 

SSD II superior 1 1 846 939 

referent de 
specialitate 

SSD II asistent 1 2 557 618 

referent M III superior 1 60 783 869 
referent M III principal 1 22 605 672 
referent M III asistent 1 29 538 597 
referent M III asistent 3 13 500 555 
referent M III debutant - 7 486 540 
TOTAL FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE: 406 posturi 
TOTAL FUNCłII PUBLICE CONDUCERE ŞI EXECUłIE:457 posturi 
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FUNCłII CONTRACTUALE 

FuncŃia execuŃie/ 
conducere  

Nivel 
studii 

Grad/ 
Treaptă 

Coeficientul de 
multiplicare/Limit
ele de salarii lei 
Ianuarie 2007 

Coeficientul de 
multiplicare/Limit
ele de salarii lei 

Aprilie 2007 

Coeficientul 
de 

multiplicare/
Limitele de 
salarii lei 

Octombrie 
2007 

Număr 
posturi totale 

IndemnizaŃi
a de 

conducere 
în % la 
limita 

maximă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Anexa nr. II a ( 01.01.2007), Anexa nr. II b (01.04.2007), Anexa nr. IIc(01.10.2007)   

O.G.R. nr. 10/2007 - AdministraŃie Publică Locală         
inspector 
specialitate şef 
serviciu 

S IA 512 - 1058 523 – 1080 581 - 1199 27 30% 

inspector 
specialitate şef 
birou 

S IA 512 - 1058 523 – 1080 581 - 1199 9 25% 

referent şef 
serviciu 

SSD IA 495 - 752 505 – 768 
561 - 853 

1 30% 

referent şef birou SSD IA 495 - 752 505 – 768 561 - 853 1 25% 
inspector şef 
serviciu 

M IA 495 - 691 505 – 705 
561 - 783 

2 30% 

referent şef birou M IA 495 - 691 505 – 705 561 - 783 2 25% 
farmacist şef 
serviciu 

S primar 
616 - 1099 629 – 1121 718 - 1278 

1 25% 

medic şef 
serviciu 

S primar 702 - 1428 717 – 1457 
796 - 1618 

3 30% 
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medic şef birou S primar 702 - 1428 717 – 1457 
796 - 1618 

2 25% 

muncitor calificat  
şef formaŃie  

M I 475 - 600 485 – 612 539 - 680 1 15% 

inspector 
specialitate 

S IA 512 - 1058 523 – 1080 581 - 1199 
82  

referent SSD IA 495 - 752 505 – 768 561 - 853 14  
inspector  M IA 495 - 691 505 – 705 561 - 783 8   
referent M IA 495 - 691 505 - 705 561 - 783 192   

Anexa nr. V/1a (01.01.2007), Anexa nr. V/1b ( 01.04.2007), Anexa nr. V/1c (01.10.2007) la O.G.R. nr. 10/2007- funcŃii de execuŃie 
din alte unităŃi bugetare de subordonare centrală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiŃii 
din activităŃile cuprinse în anexele Iv/1 – Iv/11 şi din unităŃile de învăŃământ 

merceolog M IA 
495 - 633 505 - 646 561 - 718 1   

Anexa nr. 2a (01.01.2007), Anexa nr. 2b (01.04.2007), Anexa nr. 2c (01.10.2007) la O.G.R nr. 11/2007 privind creşterile salariale 
ce vor acorda în anul 2007 personalului didactic din unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 
educator M II 

684 - 1018 698 - 1038 802 - 1194 1   
educator M def. 661 - 955 674 - 974 774 - 1120 4   

Anexa nr. IV/11a (01.01.2007), Anexa nr. IV/11b (01.04.2007), Anexa nr. IV/11c (01.10.2007) la O.G.R. 10/2007 –  UnităŃi de 
AsistenŃa Socială şi UnităŃi de AsistenŃă Medico-Socială  
medic  S primar 702 - 1428 717 - 1457 796 - 1618 47   
psiholog S principal 

487 – 863 497 – 881 552 – 978 6   
psihopedagog S principal 487 – 863 497 – 881 552 – 978 3   
sociolog S principal 

487 – 863 497 – 881 552 – 978 1   
logoped S principal 487 – 863 497 – 881 552 – 978 2   
kinetoterapeut S principal 487 – 863 497 – 881 552 – 978 19   
fiziokinetotera-
peut 

S principal 
475 – 1065 485 – 1087 539 – 1207 3   
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professor C.F.M. S principal 487 – 863 497 – 881 552 – 978 1   
asistent medical SSD principal 477 – 831 487 – 848 541 – 942 1   
educator 
puericultor 

PL principal 
469 – 819 479 – 836 532 – 928 7   

pedagog de 
recuperare 

PL principal 469 – 819 479 – 836 532 – 928 1  

asistent social PL principal 469 – 819 479 – 836 532 – 928 5   
asistent medical PL principal 469 – 819 479 – 836 532 – 928 199   
asistent medical 
B.F.T 

PL principal 469 - 819 479 - 836 532 - 928 
3   

asistent medical 
igienă 

PL principal 469 - 819 479 - 836 532 - 928 2 
  

masor M principal 469 - 761 479 - 777 532 - 863 3   
instructor 
educaŃie 

M principal 469 - 761 479 - 777 532 - 863 
21   

instructor 
ergoterapie 

M principal 469 - 761 479 - 777 532 - 863 
2   

sora medicală M principal 457 - 685 467 - 699 519 - 776 6   
statistician 
medical 

M principal 457 - 685 467 - 699 519 - 776 
1   

registrator 
medical 

M princpal 457 - 685 467 - 699 519 - 776 
3   

operator 
registrator de 
urgenŃă 

M principal 457 - 685 467 - 699 519 - 776 5 

  
infirmieră G   436 - 454 445 - 464 494 - 516 424   
îngrijitoare G   429 - 454 438 - 464 487 - 516 72   
spălătoreasă  G   429 - 454 438 - 464 487 - 516 36   
asistent maternal 
profesionist 

    459 - 644 469 - 657 521 - 730 180 
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îngrijitor la 
domiciliu 

    430 439 488 
80   

asistent personal     459-644 469-657 521-730 
751   

O.G.R.  nr. 23/2007 - salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar . UnităŃi sanitare, altele decât cele 
clinice 
farmacist S primar 616 - 1099 629 - 1121 718 - 1278 1   
biolog S principal 

620 - 1100 633 - 1122 722 - 1280 2   
asistent farmacie PL principal    469 - 819 479 - 836 547 - 928 9   
technician dentar PL principal 469 - 819 479 - 836 547 - 928 2  

Anexa IV/3a (01.01.2007), Anexa IV/3b ( 01.04.2007), Anexa nr. IV/3c(01.10.2007)  la O.G.R. 10/2007 – salarii de baza pentru 
personalul clerical 
preot S I 

475 - 1010 485 - 1031 539 - 1145 1   
preot M I 451 - 730 461 - 745 512 - 827 1   

Anexa V/2a (01.01.2007), Anexa V/2b (01.04.2007), Anexa nr. V/2c (01.10.2007) la O.G.R. 10/2007 – salarii de bază pentru 
personalul din activitatea de secretariat – adminitsrativ, gospodărire, întreŃinere – reparaŃii şi de deservire 

administrator M I 451 - 630 461 - 643 512 - 714 5   
casier M.G II 433 - 498 442 - 508 491 - 564 1   
magaziner M I 440 - 555 449 - 567 499 - 630 20   
arhivar M I 451 - 543 461 - 554 512 - 615 2   
pompier   I 433 - 451 442 - 461 491 - 512 1   
paznic   I 433 - 451 442 - 461 491 - 512 26   
portar   I 433 - 451 442 - 461 491 - 512 5   
îngrijitor   I 433 - 451 442 - 461 491 - 512 153   
şofer     433 - 726 442 - 741 491 - 823 41   
muncitor calificat   I 475 - 600 485 - 612 539 - 680 176   
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muncitor 
necalificat 

    
425 - 440 434 - 449 482 - 499 107   

TOTAL FUNCłII CONTRACTUALE  = 2788 posturi 
  

FuncŃii publice: 

- Director General 1 post; 

- Director General Adjunct 7 posturi; 

- Şef Serviciu 30 posturi; 

- Şef Birou 13 posturi; 

- FuncŃii Publice de execuŃie 406 posturi. 

TOTAL funcŃii publice 457 posturi. 

 

TOTAL personal contractual 2788 posturi. 

 

TOTAL POSTURI DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sectorul 1 =    3245 

posturi 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  

1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor  

de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 în sensul înlocuirii Anexei nr. 1A 

 

 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 ; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu 

de ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 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. ”n”, 

coroborat 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. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului  Local al 

Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de 

ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul înlocuirii Anexei nr. 1A, conform Anexei nr. 1, care face 

parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de 

ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizarii sociale, cu modificările şi completările ulterioare 

rămân neschimbate. 
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 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 

01.11.2007.  

 

 Art. 4. 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. 322/ 18.10.2007 
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Anexa nr.1 

a Hotărârea Consiliului Local 

nr. 322/18.10.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină  

 

CRITERII 

PRIVIND CALCULAREA PUNCTAJULUI CARE STĂ LA BAZA 

ÎNTOCMIRII LISTEI DE PRIORITĂłI PENTRU ACORDAREA  

AJUTOARELOR DE URGENłĂ PENTRU PLATA CHIRIEI  

UNEI LOCUINłE 

 

CondiŃii generale ce trebuie îndeplinite de solicitant  

- nu au în proprietate o locuinŃă; 

- nu au înstrăinat o locuinŃă după data de 01.01.1990; 

- nu au beneficiat de sprijinul statului în credite pentru 

închiriere/construire locuinŃă; 

- nu deŃin în calitate de chiriaş o altă locuinŃă   

 

A. SituaŃia locativă: 

- contract de închiriere pe raza sectorului 1  5 puncte; 

- contract de închiriere în alte sectoare ale municipiului 

Bucureşti şi jud. Ilfov 3 puncte; 

 

B. Starea civilă  : 

 - familie numeroasă (peste 4 membri) şi familie ........7 puncte 

    lărgită  (până la gradul IVminim 4 membri)       

- familie monoparentală ..............................................6 puncte; 

 - familie (legal constituită) şi uniune consensuală  .. 5 puncte;   
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-  familie lărgită (2-3 membri, până la gradul IV) .......4 puncte  

 - persoana singură .................................................. 3 puncte; 

 

C. Număr de copii aflaŃi în întreŃinere : 

- 1 copil       2 punct; 

- 2 copii       4 puncte; 

- 3 copii       6 puncte; 

- 4 copii       8 puncte; 

- peste 4 copii      10 puncte; 

 

D. Venitul lunar/membru : 

- < decât venitul minim garantat calculat la data depunerii şi/sau 

reevaluării cereri - 5 puncte  

- între venitul minim garantat si 150lei                      - 4 puncte; 

- îintre 151 lei – 250 lei                                              - 3 puncte; 

- între 251 lei – 350 lei                                               - 2 puncte 

- între 351lei – salariu mediu net pe economie la momentul 

calculării punctajului                                                    -1 punct 

- între salariul mediu net pe economie şi salariul mediu brut pe 

economie valabil în momentul calculării punctajului , -0 puncte  

 La venit/membru de familie mai mare decât salariul mediu 

brut pe economie valabil în momentul calculării punctajului, 

ajutorul nu se mai acordă. 

 

E. Vârsta solicitantului (cf. Lg.116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale)  : 
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- până în 35 ani       5 puncte; 

- peste 35 ani                10 puncte; 

- titular contract evacuat (AFI sau ROMVIAL) peste 70 ani      25 

puncte; 

 

F. Pentru familiile în care există persoane încadrate în grad de 

handicap se acordă 2 puncte; 

Cuantumul ajutorului de urgenŃă în funcŃie de punctaj: 

- între 11- 15 puncte -  600 lei; 

- între 16 – 20 puncte - 650 lei; 

- între 21 – 25 puncte - 700 lei; 

- între 26 – 32 puncte - 750 lei. 

- peste 32 puncte        -  800 lei  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local  

Sector 1 nr. 378/23.12.2004 privind aprobarea înfiinŃării  

şi componenŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1  

nr. 469/22.12.2005  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către Secretarul 

Sectorului 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 seama de adresa nr. 1089663/12.10.2007 a DirecŃiei 

Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti - PoliŃia Sectorului 1 ; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 378/23.12.2004 privind aprobarea înfiinŃării şi 

componenŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

469/22.12.2005 ; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 

funcŃionare a comisiei pentru protecŃia copilului ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), 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. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

378/23.12.2004 privind aprobarea înfiinŃării şi componenŃa 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 469/22.12.2005  în sensul 

înlocuirii domnului Aurelian Ciocirlan cu domnul Constantin Bîrlog, 

începând cu data de 01.11.2007. 

 

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

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 
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Comisia pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, persoana 

nominalizată şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 323/ 18.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Centrului de AsistenŃă  

şi ProtecŃie Copil cu Handicap „Sf.Ana” din subordinea  

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 în cadrul GrădiniŃei pentru Hipoacuzici (nr. 65), 

cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str. N. Caranfil nr. 24 

 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Secretarul  

Sectorului 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei  pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu, al Comisiei de 

cultură, învăŃământ, sport, mass-media şi culte şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 Având în vedere  adresa nr. 9/12.10.2007 a GrădiniŃei pentru 

Hipoacuzici (nr.65), înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr. 45798/12.10.2007 şi 

adresa D.G.A.S.P.C. Sector 1 nr. 24972/12.10.2007; 

 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 ; 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de 

îmbunătăŃire a activităŃii de învăŃare, instruire, compensare, 

recuperare şi protecŃie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu 

cerinŃe educative speciale din cadrul sistemului de învăŃământ 

special şi special integrat; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53 / 2003-Codul 

muncii şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia; 

 În temeiul dispoziŃiilor  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 reorganizarea Centrului de AsistenŃă şi 

ProtecŃie Copil cu Handicap „Sf.Ana”, structură fără personalitate 

juridică din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 în cadrul GrădiniŃei pentru Hipoacuzici 

(nr. 65). 

 

 Art. 2. Mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele se 

vor preda fără plată, pe bază de protocol, încheiat între DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

GrădiniŃa pentru Hipoacuzici (nr. 65). 
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 Art. 3. Personalul încadrat în funcŃie de execuŃie la Centrul 

de AsistenŃă şi ProtecŃie Copil cu Handicap “Sf. Ana” se consideră 

transferat în interesul serviciului la GrădiniŃa de Hipoacuzici 

începând cu data de 01.11.2007. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi GrădiniŃa de Hipoacuzici 

(nr. 65) şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 324/18.10.2007 
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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. Maior Câmpeanu nr.50 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

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

- Avizul nr. 57/21.03.2007 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. 6 CA 1/14.03.2007 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. 
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 - Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului. 

 - Legii 219/1998 privind regimul concesionării. 

 - 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. Maior 

Câmpeanu nr. 50. 
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 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 

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. 326/ 18.10.2007  
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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. Virgil Madgearu nr. 24 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 84/05.06.2007 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 13/31.01.2007 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 
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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. 

 - Legii 219/1998 privind regimul concesionării. 

 - 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, 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 a Municipiului 

Bucureşti cu S= cca 156,20 mp propus concesionării - Str. Virgil 

Madgearu nr. 24. 
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 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 

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. 327/ 18.10.2007 
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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 Aleea Privighetorilor nr.86 H, 86P, 86R 

 

 Având în vedere : 

  - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 128/18.07.2007 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. 16 CA 28/25.07.2007 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 modificările şi completările ulterioare, privind 
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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 şi urbanismului 

 - 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 – Aleea 

Privighetorilor nr.86 H, 86 P, 86 R. 

 



 134

 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 

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. 328/ 18.10.2007  
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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. Caierului nr. 12 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.139/05.09.2007 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. 16 CA 1/25.07.2007 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 modificările şi completările ulterioare, privind 
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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 

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. Caierului 

nr. 12. 
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 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 

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. 329/18.10.2007  
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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. Odăi nr. 463 A 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 159/12.09.2007 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. 10 CA  7/09.05.2007 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 modificările şi completările ulterioare, privind 
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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 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. Odăi nr. 

463 A. 
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 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 

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. 330/18.10.2007  
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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. Volumului nr. 16-18 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.160/12.09.2007 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 2/23.08.2007 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 
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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 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 

Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii amplasate pe teren  

proprietate privată - Str. Volumului nr. 16-18. 
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 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 

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. 331/18.10.2007  
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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. Atlasului nr. 18 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 161/12.09.2007 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. 11 CA 14/24.05.2007 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 modificările şi completările ulterioare, privind 



 145

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 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. Atlasului 

nr. 18. 
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 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 

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. 332/18.10.2007  
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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. Durău nr. 52 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.171/10.10.2007 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. 8 CA 8/18.04.2007 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 
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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 

 - 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. Durău nr. 

52. 
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 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 

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. 333/18.10.2007  
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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. Hagi GhiŃă nr. 44 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.172/10.10.2007 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. 19 CA  6/26.09.2007 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 completarile ulterioare, privind 
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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 

 - 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. Hagi GhiŃă 

nr. 44. 
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 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 

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. 334/18.10.2007  
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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. Durbac Dumitru Răducu nr. 23 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.173/10.10.2007 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. 8 CA  7/18.04.2007 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 completarile ulterioare, privind 
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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 

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. Durbac 

Dumitru Răducu nr.23. 
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 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 

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. 335/18.10.2007  
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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. CarpaŃi nr. 2 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.174/10.10.2007 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 2/23.08.2007 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 
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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 

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. CarpaŃi nr. 

2. 

 



 158

 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 

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. 336/18.10.2007  
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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. 60 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.175/10.10.2007 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  23/23.08.2007 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 
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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 

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. 60. 
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 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 

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. 337/18.10.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Carol Knappe nr.50 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.176/10.10.2007 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. 19 CA 11/26.09.2007 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 
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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 

 - 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. Carol 

Knappe nr. 50. 
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 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 

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. 338/18.10.2007  
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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. Marmurei nr. 17 B 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.178/10.10.2007 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. 16 CA  9/25.07.2007 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 
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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 

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. Marmurei 

nr. 17 B. 
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 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 

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. 339/18.10.2007  
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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. Bahluiului nr. 10 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.179/10.10.2007 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. 16 CA  10/25.07.2007 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 modificările şi completările ulterioare, privind 
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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 

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. Bahluiului 

nr. 10. 
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 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 

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. 340/18.10.2007  
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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. Agatului nr.45-47 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 180/10.10.2007 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  30/23.08.2007 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 
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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 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 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 – Dr. Agatului nr. 

45-47. 
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 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 

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. 341/18.10.2007  
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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. Salva nr. 7 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.181/10.10.2007 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. 18 CA 13/12.09.2007 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 
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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 

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. Salva nr. 

13. 
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 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 

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. 342/ 18.10.2007 
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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 Aleea Teişani nr. 133-137 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.182/10.10.2007 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. 16 CA 18/25.07.2007 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 modificările şi completările ulterioare, privind 
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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 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 – Aleea Teişani 

nr. 133-137. 
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 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 

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. 343/18.10.2007  
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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. 116-120, lot 1, 2, 3, 4 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 183/10.10.2007 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. 14 CA 7/04.07.2007 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 
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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 

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. 116-120, lot 1, 2, 3, 4. 
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 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 

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. 344/18.10.2007  
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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. Odăi nr. 23 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.186/10.10.2007 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. 23 CA  28/23.08.2007 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 
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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 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. Odăi nr. 

23. 
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 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 

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. 345/18.10.2007  



 186

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 16-18, lot 1 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr.187/10.10.2007 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. 25 CA  3/02.10.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

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

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. Soldat  

Buciumat Gheorghe nr. 16-18, lot 1. 
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 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 

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. 346/18.10.2007  
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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. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 16-18, lot 2 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 188/10.10.2007 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. 25 CA 4/02.10.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

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

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. Soldat  

Buciumat Gheorghe nr. 16-18, lot  2. 
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 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 

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. 347/18.10.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziŃionării imobilului din Str. Miercani nr. 89, 

sector 1, Bucureşti pentru a fi folosit în învăŃământul  

preşcolar de către GrădiniŃa de copii nr. 251 

  

 În urma analizării Expunerii de motive a Primarului 

Sectorului 1 şi a Raportului de specialitate întocmit de DirecŃia de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar 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 temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 575/2007 

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 capital ale unităŃilor de învăŃământ preşcolar de stat 

din Municipiul Bucureşti; 

 Văzând DispoziŃia nr. 4935/08.06.2007 emisă de Primarul 

Sectorului 1 prin care se desemna Comisia de evaluare a ofertelor 

pieŃei imobiliare şi, respectiv, Comisia de negociere a preŃului de 

vânzare a imobilelor selecŃionate numită prin Hotărârea  Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 200/20.07.2007; 
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 łinând cont de prevederile art. 13, lit.”a” din OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului României nr. 34/19 aprilie 2006, actualizată, 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii;  

 Având în vedere Raportul de evaluare a imobilului respectiv 

întocmit de către Societatea Generală a ExperŃilor Tehnici S.A.; 

 În urma negocierii între proprietarul imobilului şi Comisia 

desemnată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

200/20.07.2007 consemnată în Procesul-verbal din data de 

17.10.2007; 

 În temeiul prevederilor 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 achiziŃionarea de către GrădiniŃa de copii 

nr. 251 a imobilului (vilă Ds+P+1E+M şi teren aferent), situat în Str. 

Miercani nr.89, sector 1, Bucureşti, la preŃul rezultat în urma 

negocierii de 707.000 EURO, plătibili în LEI la cursul comunicat de 

B.N.R. în ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare la 

notarul public. 
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 Art. 2. Se împuterniceşte doamna IOANA COSTEA, Director 

al GrădiniŃei de copii nr. 251 să semneze Contractul de vânzare-

cumpărare a imobilului.  

  

 Art. 3. Imobilul astfel achiziŃionat va intra în folosinŃă 

GrădiniŃei de copii nr. 251 şi în administrarea DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar Sector 1, persoana nominalizată la art. 2 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 348/25.09.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea Primarului Sectorului 1 în vederea remunerării 

membrilor comisiilor de evaluare constituite pentru procedurile de 

achiziŃie publică de produse/servicii/lucrări organizate conform  

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 34/2006 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Serviciul LegislaŃie Avizare Contracte; 

 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 ; 

 łinând seama de prevederile OrdonanŃei 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; 

 Luând în considerare punctul de vedere al AutorităŃii 

NaŃionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea AchiziŃiilor 

Publice exprimat prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 1 

sub nr. 6639 din 12.10.2007; 
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 Având în vedere dispoziŃia Primarului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 749 din 06.06.2007 privind remunerarea membrilor 

comisiilor de evaluare ofertelor constituite pentru procedurile de 

achiziŃie publică de produse/servicii/lucrări organizate conform 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 34/2006; 

 În vederea stabilirii unui cadru unitar la nivelul Municipiului 

Bucureşti privind remunerarea membrilor comisiilor de evaluare 

constituite conform OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României 

nr. 34/2006, 

 În temeiul art. 36, art. 81, art. 45, alin.(2), coroborate 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 mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti în vederea remunerării membrilor comisiilor de evaluare 

constituite pentru procedurile de achiziŃie publică de 

produse/servicii/lucrări organizate conform OrdonanŃei de UrgenŃă 

a Guvernului României nr. 34/2006, în cuantum  de 0,5 % din 

valoarea estimată a contractului de achiziŃie publică dar nu mai 

mult de 3000 RON / membru. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, Serviciul LegislaŃie Avizare Contracte şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 349/18.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziŃionării imobilului situat în Calea Buzeşti 

nr. 14-18, Sector 1, Bucureşti în vederea desfăşurării  

activităŃii Primăriei Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia UtilităŃi 

Publice; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului 

Local al Sectorului 1 ; 

 Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 523/2004 privind 

aprobarea "Programului pentru prevenirea şi managementul 

riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului 

seismic" şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 

investiŃii prevăzute în etapa I de implementare a programului; 

 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;  

 Luând în considerarea Hotărârea Consiliului Local al 

sectorului 1 nr. 201/2007, prin care se mandatează AdministraŃia 
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Domeniului Public al Sectorului 1 să achiziŃioneze o clădire de 

birouri destinate desfăşurării activităŃii Primăriei Sectorului 1; 

 łinând cont şi de Rapoartele de evaluare ale imobilului sus 

menŃionat; 

 În urma negocierilor între proprietarii imobilului specificat şi 

Comisia desemnată prin Hotărârea Consiliului Local al sectorului 1 

nr. 201/2007; 

 În temeiul art. 45, 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 Procesul Verbal încheiat în 18.10.2007 

privind negocierea directă a preŃului de vânzare în vederea 

achiziŃionării imobilului (clădire AD - 3168,50 mp şi teren în 

suprafaŃă de 2718 mp, din care liber de construcŃii – 2171 mp şi un 

număr de 50 de locuri de parcare) situat în Calea Buzeşti nr. 14-

18, Sector 1, Bucureşti, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 PreŃul rezultat în urma negocierii, incluzînd şi  

compartimentările şi amenajările interioare, este de 10.300.000 

EURO, plătibil în lei la cursul comunicat de BNR în ziua încheierii 

contractului de vânzare-cumpărare. 
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 Art. 2. Se mandatează domnul Eugen Milea, director 

general al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 să semneze 

antecontractul şi contractul de vânzare-cumpărare a imobilului 

(clădire AD – 3168,50 mp şi teren în suprafaŃă de 2718 mp, din 

care liber de construcŃii – 2171 mp şi un număr de 50 de locuri de 

parcare) situat în Calea Buzeşti nr. 14-18, Sector 1, Bucureşti. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, DirecŃia UtilităŃi Publice, domnul Eugen Milea şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 350/18.10.2007 
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 Anexa nr.1 

 la Hotărârea Consiliului Local 

 nr.350/18.10.2007 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 Adrian Oghină 

 

 

PROCES VERBAL 

 

încheiat astăzi 18.10.2007 ca urmare a reunirii comisiei de selecŃie 

a ofertelor şi de negociere a preŃului în vederea achiziŃionării 

imobilului destinat desfăşurării activităŃii Primăriei Sectorului 1. La 

reuniune au participat comisia de selecŃie a ofertelor şi de 

negociere a preŃului în vederea achiziŃionării imobilului destinat 

desfăşurării activităŃii Primăriei Sectorului 1. 

- din partea Primăriei Sectorului 1 : 

- loan Todiraş - Consilier local , Viorel Eduard Gănescu - 

Consilier local, Daniel Andronie - Şef Serviciu Juridic - ADP Sector 

1, Cătălin Ghinea - Şef Serviciu Administrativ şi Aprovizionare, 

Ovidiu Fulgeanu - Şef Serviciu LegislaŃie, Avizare Contracte, 

Cristian Manaila - DirecŃia Management Economic, Alecsandru 

Diaconescu - Consilier local 

- din partea Rădăcini Grup: 

- Ali Madadi – preşedinte 

În cadrul reuniunii s-au discutat următoarele: 

• Ca urmare a ultimei runde de negocieri purtate la sediul 

Primăriei Sectorului 1 în data de 10.10.2007 în care comisia de 
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negociere a ofertat ca fiind ultimul preŃ suma de 9.850.000 

milioane euro pentru achiziŃionarea imobilului (suprafaŃă totală 

teren 2718 mp din care teren liber 2171 mp şi clădire având aria 

desfăşurată de 3168,50 mp), situat în Calea Buzeşti nr.14-18, 

reprezentanŃii vânzatorului au solicitat un termen de gândire 

asupra ofertei comisiei de negociere, menŃionând faptul că într-un 

termen foarte scurt, 3-5 zile, să transmită comisiei de negociere 

răspunsul la oferta facută de către aceasta.  

• La data de 16.10.2007 Rădăcini Grup a transmis oferta 

prin intermediul faxului cu privire la preŃul de vânzare al imobilului 

sus-menŃionat, aceasta fiind în valoare de 10.650.000 milioane 

euro. În acest sens s-a stabilit o nouă rundă de negocieri la data 

de 18.10.2007 orele 10.00 la sediul Primăriei Sectorului 1.  

- La negociere au participat toŃi membrii comisiei de 

negociere sus-menŃionaŃi şi reprezentantul vânzatorului, respectiv 

domnul Ali Madadi – preşedinte. 

• Pornind de la sumele oferite de cele două părŃi, respectiv 

9.850.000 milioane de euro - comisia de negociere şi 10.650.000 

milioane euro – vânzătorul, părŃile au convenit să procedeze la o 

nouă negociere.  

• În acest sens, comisia a considerat că un preŃ de 

10.000.000 euro s-ar încadra în cuantumul resurselor bugetare, 

previzionate în acest sens.  

• Preşedintele Ali Madadi a exclus ferm această variantă 

exprimându-şi disponibilitatea de a negocia între sumele minim şi 

maxim – 10.000.000 milioane euro/10.650.000 milioane de euro. 
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• În acest moment comisia a reflectat asupra faptului că: din 

studiile făcute pe piaŃa liberă nu sunt la momentul actual imobile 

care să satisfacă cerinŃelor Primăriei Sectorului 1, ca firma 

constructoare care consolidează imobilul în care îşi desfăşoară 

activitatea Primăria Sectorului 1 în str. Banu Manta nr. 9, a 

notificat instituŃia cu privire la părăsirea sediului actual, motivând 

că nu poate înainta lucrările de consolidare întrucât în imobil încă 

îşi mai desfăşoară activitatea numeroase servicii şi directii, iar 

personalul ar fi pus în pericol dacă s-ar continua activitatea de 

consolidare. Totodată comisia a Ńinut cont şi de faptul că imobilul 

din Str. Banu Manta nr. 9 -11 este debranşat de la reŃelele RADET 

pentru ca firma constructoare să consolideze subsolul imobilului. 

• În acest context, comisia a înaintat vânzatorului preŃul de 

10.000.000 milioane de euro. 

• Domnul Ali Madadi a considerat preŃul prea mic, aducând 

din nou în atenŃia comisiei faptul că pe piaŃa liberă nu se găsesc 

spaŃii destinate desfăşurării activităŃii de birouri, că valoarea 

imobilului va creşte argumentând că întreaga piaŃă imobiliară din 

România este în continuă ascensiune.  

• În acest moment preşedintele Ali Madadi a înaintat suma 

de 10.500.000 milioane de euro. 

 Comisia de negociere a înaintat preŃul de 10.200.000 

milioane de euro. 

 Domnul preşedinte Ali Madadi a venit cu contra-oferta de 

10.400.000 milioane de euro ca fiind ultimul preŃ. 
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 După numeroase discuŃii şi argumente prezentate atât de 

comisie cât şi de vânzator s-a ajuns la preŃul de 10.300.000 

milioane euro ca fiind preŃul de achiziŃie al imobilului sus-menŃionat 

(astfel: 6.000.000 euro preŃul construcŃiei şi 4.300.000 euro preŃul 

terenului), acest preŃ incluzând şi modificările interioare 

(compartimentări), care se vor executa la indicaŃia reprezentanŃilor 

Primăriei Sectorului 1. 

 

 Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, unul 

pentru comisia de negociere, respectiv pentru reprezentantul 

vânzătorului. 

 

 În acest sens părŃile au fost de acord cu valoarea stabilită 

urmând ca prezentul proces-verbal să fie supus aprobării 

Consiliului Local al Sectorului 1 în şedinŃa din 18.10.2007 pentru 

ca acesta să ia cunoştinŃă şi să aprobe preŃul de achiziŃie al 

imobilului. 

 

• La reuniune au participat membrii comisiei numite prin 

H.C.L nr. 201 din 13.07.2007 şi anume:  

- loan Todiraş - Consilier local  /                   _______________  

(semnătura) 

- Alecsandru Diaconescu - Consilier local /  _______________  

(semnătura) 

- Viorel Eduard Gănescu - Consilier local /   _______________   

(semnătura) 
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- Daniel Andronie - Şef Serviciu Juridic - ADP Sector 1/ 

_______________  (semnătura) 

- Cătălin Ghinea - Şef Serviciu Administrativ şi Aprovizionare, 

Primăria Sectorului 1/ _____________(semnătura) 

- Ovidiu Fulgeanu - Şef Serviciu LegislaŃie, Avizare Contracte, 

Primăria Sectorului 1/ _____________(semnătura) 

- Cristian Manaila - DirecŃia Management Economic/ 

_______________  (semnătura) 

 

Reprezentant RĂDĂCINI GROUP – ALI MADADI - 

_______________(semnătura) 
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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. Nuferilor nr. 81 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 136/08.08.2007 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 12/09.05.2007 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 modificările şi completările ulterioare, privind 
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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 

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. Nuferilor 

nr. 81. 
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 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 

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. 351/18.10.2007  
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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. Moliere nr. 8A 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 189/17.10.2007 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. 27 CA 5/25.09.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

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

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. Moliere nr. 

8A. 
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 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 

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. 352/18.10.2007  
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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 Sandu Aldea nr. 18 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

 - Avizul nr. 190/17.10.2007 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. 9 CA 18/25.04.2007 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 
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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 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 

Sandu Aldea nr. 18. 
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 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 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmarire 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. 353/18.10.2007  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2008 

 

 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 16.10.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local 

Sector 2 pe anul 2008; 

 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, apărarea drepturilor omului şi relaŃii internaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor 

publici, republicată; 

- Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice. 
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 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 aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice de la 

nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2008 conform anexei nr. 1.  

 

 Art. 2. (1) Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform 

anexei nr. 1.1.  

(2) Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, conform anexei nr. 1.2. 

(3) Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru DirecŃia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, conform anexei nr. 1.3. 

(4) Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru PoliŃia Comunitară Sector 2, conform anexei nr. 1.4. 

 

 Art. 3. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Planul de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2008 poate fi modificat 
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semestrial, cu înştiinŃarea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici.  

 

 Art. 5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele se comunică 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. 129/16.10.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 16.10.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea unor indicatori tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii de interes local 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 16.10.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 

interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Nota de Fundamentare întocmită de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

specialitate aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Raportul de specialitate al Comisiei de buget – finanŃe şi 

administrarea patrimoniului imobiliar; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 04.10.2007 al 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiul 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2, nr. 

255/13.02.2006; 
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 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. 1179/2002 privind aprobarea 

Structurii devizului general şi a metodologiei privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/21.03.2007 – 

privind aprobarea unor indicatori tehnico - economici şi a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 

interes local;  

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

ale art. 126 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat : 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă reactualizarea unor indicatori tehnico-

economici şi devizele generale pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii de interes local reprezentând reabilitări şi 

modernizări ale sistemului rutier din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, potrivit anexelor nr. 1, 2 şi 3 care cuprind un număr de 

28 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare este 

de 9.273 mii lei.  
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 Art. 2. Lucrările de reabilitări şi modernizări ale sistemului 

rutier din Sectorul 2, inclusiv realizarea proiectelor tehnice, 

cuprinse în anexele nr. 1, 2 şi 3, vor fi atribuite spre execuŃie unor 

agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 2 competenŃa încheierii contractelor de achiziŃie 

publică de lucrări. 

  

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei 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) 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. 130/16.10.2007 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 16.10.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor 

generale pentru realizarea obiectivelor de investiŃii pentru 

extinderea reŃelelor publice de apă şi canalizare pe străzi 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 16.10.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru 

realizarea obiectivelor de investiŃii pentru extinderea reŃelelor 

publice de apă şi canalizare pe străzi din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate al Comisiei de Urbanism, lucrări publice 

şi amenajarea teritoriului; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 04.10.2007 al 

Consiliului tehnico-economic al Sectorului 2 al Municipiul 
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Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2, nr. 

255/13.02.2006; 

 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,  

- Hotărârea Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii 

devizului general şi a metodologiei privind elaborarea devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

art. 126 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat : 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi 

devizele generale privind realizarea obiectivelor de investiŃii pentru 

extinderea reŃelelor publice de apă şi canalizare pe străzi din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, 

care cuprind un număr de 10 file şi fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

           (2) Valoare totală a investiŃiei este de 1.894.720 

RON şi se asigură din bugetul general al Consiliului Local al 

Sectorului 2.  
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 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2, DirecŃia InvestiŃii 

şi Servicii Publice şi DirecŃia Economică vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor 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. 131/16.10.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 16.10.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la 

nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi 16.10.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti ; 

 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, apărarea drepturilor omului şi relaŃii internaŃionale; 

- Adresa Şefului Serviciului de Prevenire pentru SituaŃii de UrgenŃă 

al Sectorului 2, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 

3171/01.10.2007; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Art. 6 din Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei 
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Administrative nr. 132/29.01.2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 

79/01.02.2007; 

 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 aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor 

la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei care 

cuprinde un număr de 120 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Serviciul de 

Prevenire pentru SituaŃii de UrgenŃă al Sectorului 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. 
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PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnează pentru 

legalitate  

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

IONESCU ILIE Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 132/16.10.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 16.10.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2007 a cererilor  

depuse conform Legii nr. 15/2003, precum şi respingerea cererilor 

ce nu îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege cu propunerea 

motivată de respingere 

 

 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 16.10.2007; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

ordinii de prioritate pe anul 2007 a cererilor depuse conform Legii 

nr. 15/2003, precum şi respingerea cererilor ce nu îndeplinesc 

condiŃiile prevăzute de lege cu propunerea motivată de respingere; 

 Analizând:  

- Raportul de specialitate întocmit de Comisia Sectorului 2 de 

inventariere şi identificare a terenurilor constituită prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 1384/2003, astfel cum a fost modificată 

prin DispoziŃia nr. 637/2005; 

- Raportul de specialitate al Comisiei de urbanism, lucrări publice 

şi amenajarea teritoriului; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

construirea unei locuinŃe proprietate personală, astfel cum a fost 
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modificată şi completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

nr. 101/2003, aprobată prin Legea nr. 560/2003; 

- Art. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinŃe proprietate personală; 

- H.C.G.M.B. nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor 

terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziŃiilor 

Legii nr. 15/2003; 

- Art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de atribuire 

în folosinŃă gratuită a terenurilor conform dispoziŃiilor Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinŃe proprietate personală; 

 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 aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate 

în temeiul Legii nr. 15/2003 de către tinerii cu domiciliul în Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 1, cuprinzând un 

număr de 162 poziŃii. 
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 Art. 2. (1) Se resping cererile depuse de tinerii menŃionaŃi în 

anexa nr. 2 cuprinzând 30 de poziŃii, cu propunerea motivată de 

respingere. 

            (2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 5 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. SolicitanŃii care nu au reactualizat dosarele la nivelul 

anului 2007 până la data de 30 mai, nu au fost incluşi în listele de 

priorităŃi. 

 

 Art. 4. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 5. (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la 

propunerea Comisiei de inventariere şi identificare a terenurilor 

sector 2, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, solicitanŃii 

având obligaŃia să reactualizeze dosarele anual până la data de 30 

mai. 

     (2) SolicitanŃii care nu vor reactualiza dosarele până 

la data de 30 mai, nu vor fi incluşi în listele de priorităŃi pe anul 

respectiv. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 2 şi Comisia de inventariere şi 

identificare a terenurilor Sector 2 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a procedurilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 7. (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. 133/16.10.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 16.10.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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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 16.10.2007; 

 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 
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aprobarea regulamentului de organizare şi funcŃionare a acesteia; 

- DispoziŃia nr. 1129/2001 privind constituirea Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Sectorului 2 precum şi 

DispoziŃia nr. 500/2004 privind reactualizarea componenŃei 

nominale a C.T.U.A.T., ambele emise de Primarul Sectorului 2; 

 În temeiul: 

- Art. 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) precum şi al art. 45 alin. (2) 

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 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 12 de poziŃii. 

(2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

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

(3) Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă 

regulament de urbanism şi nu dau dreptul la construire. 

 

 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele 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. 134/16.10.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 16.10.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Consiliului Local al Sectorului 2 pe anul 2007 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi 16.10.2007; 

 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 Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 113/2007 privind 

aprobarea contractării unui împrumut; 
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- 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 1.010.865 mii lei 

Cheltuieli totale 1.010.819 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 636.684 mii lei, conform anexei nr. 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 
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Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 636.684 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 ; 

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

2.1.3.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.b; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.2.a; 2.1.3.1.1.2.b;   

2.1.3.2 - 2.1.3.4; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.6; 

2.1.6.1; 2.2-2.4   la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanŃate din 

împrumuturi externe şi interne în anul 2007 la suma de 264.684 mii 

lei, conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.2; la 

prezenta hotărâre, cu modificarea următoarelor programe finanŃate 

din credite externe: 

 Suplimentarea cu 1.141 mii lei – pentru programul de 

extindere reŃele de apă şi canalizare în sectorul 2, din care : 267 

mii lei – alimentări cu apă şi 874 mii lei pentru canalizare ; 

 1.140 mii lei – ConstrucŃie PiaŃa Morarilor (program de 

investiŃii derulat prin AdministraŃia PieŃelor Sector 2); 

 17.070 mii lei - programul de « Reamenajări şi reabilitări 

parcuri, scuaruri şi platbande din Sectorul 2 ». 

 

 Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli aferent instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii, conform anexelor nr. 4; 4.1; 4.1.1.  
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 Art. 6. Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru 

programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti 

finanŃat din fonduri bugetare conform anexelor nr. 5; 5.1 - 5.125  la 

prezenta hotărâre.  

 

 Art. 7. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.2.1 ; 

2.1.3 ; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.2; 

2.1.6.1.1.2.a; 2.1.3.3 - 2.1.3.4; 2.1.4;  2.1.4.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 

2.1.5.2;  2.2-2.4 ; 4; 4.1; 4.1.1; 5; 5.1-5.8; 5.10; 5.12; 5.23   la 

prezenta hotărâre modifică, în ordine, anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 

2.1.1.2; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.6; 2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 

2.1.6.1.1.1.a; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.1.2a;  2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.8 ; 

2.1.8.1 ; 2.1.9 ; 2.1.9.3 ; 2.1.9.6 ; 2.2-2.4 ; 3 ; 3.1 ; 3.1.3 ; 4 ; 4.1 ; 

4.5 ; 4.14-4.16 ; 4.20 ; 4.23 – 4.25 ; 4.33 din HCLS 2 nr. 128/2007 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe 

anul 2007.  

 

 Art. 8. Anexele nr. 1; la prezenta hotărâre modifică, în 

ordine, anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.2 ; 4 ; 4.1 ; 4.3 din 

H.C.L.S. 2 nr. 118/2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al CLS 2 pe anul 2007. 

 

 Art. 9. Anexele nr. 2.1.6; 3; 3.1 la prezenta hotărâre 

modifică, în ordine, anexele nr. 2.1.2.2; 3; 3.2 din H.C.L.S. 2 nr. 

102/2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

CLS 2 pe anul 2007. 
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 Art. 10. Anexele nr. 5.11; 5.15; 5.17-5.21 la prezenta 

hotărâre modifică, în ordine, anexele nr. 4.23; 4.25; 4.14-4.19 din 

HCLS2 nr. 78/2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al CLS 2 pe anul 2007. 

 

 Art. 11. Anexele nr. 5.13; 5.14; 5.16; la prezenta hotărâre 

modifică, în ordine, anexele nr. 7.107; 7.111; 7.117; din HCLS 2 nr. 

31/2007 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 

2 pe anul 2007. 

 

 Art. 12. Anexele nr. 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.1.1.b; 2.1.6.1.1.2.b; 

2.1.6.1  la prezenta hotărâre modifică, anexele nr. 2.1.6.1.2; 

2.1.6.1.1.1.b; 2.1.6.1.1.2.b din HCLS 2 nr. 12/2007 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe anul 2007.  

 

 Art. 13. Anexele nr. 2.1.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.2; 

5.9; 5.24 - 5.125 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. 14. 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.  
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 Art. 15. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.2.1 ; 

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

2.1.3.1.1.1.b; 2.1.3.1.1.2; 2.1.6.1.1.2.a; 2.1.6.1.1.2.b; 2.1.3.2 - 

2.1.3.4; 2.1.4; ; 2.1.4.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.6; 2.1.6.1; 2.2-

2.4 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.2; 4; 4.1; 4.1.1; 5; 5.1 - 

5.125 fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

 Art. 16. (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. 135/16.10.2007 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 16.10.2007 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 În baza prevederilor art. 35, 47 şi art. 91, alin. 2, lit. a din 

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

locală,  

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

O.G. nr. 35/2002 referitoarea la Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcŃionare a consiliilor locale, modificată şi aprobată de Legea 

nr. 673/2002. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol Unic: Se alege în funcŃia de preşedinte de şedinŃă 

domnul consilier MUNTEANU ION pe o perioadă de cel mult 3 luni, 

care va conduce şedinŃele consiliului şi va semna hotărârile 

adoptate de acesta. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
1. BURCIU CRISTIAN MARIUS MIHĂIłĂ 

2. CEAUŞI CONSTANTIN  
3. ANDREI IOAN  

Nr. 97/25.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sector 3  

în Comisia socio-economică de examinare şi avizare  

a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul  

cu suprafaŃă mare din sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu; 

� Adresa nr. 87272/10.09.2007 a DirecŃiei Urbanism Amenajarea 

Teritoriului; 

� Adresa nr. 24045/p/24.08.2007 a Prefecturii Municipiului 

Bucureşti; 

 În baza prevederilor art. 5 alin. 4 şi 5 din H.G. nr. 1454/2004 

pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare 

cu amănuntul cu suprafaŃă mare şi definirea tipologiei structurilor 

de vânzare, precum şi a O.G nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi a serviciilor de piaŃă, astfel cum a fost aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 650/2002. 

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

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

locală,  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. (1) Se desemnează domnul CIUDOMIROV MIHAI 

ANTON, consilier local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să 

reprezinte Consiliul Local Sector 3 în Comisia socio-economică de 

examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu 

amănuntul cu suprafaŃă mare din Sectorul 3 al Municipiului 

Bucureşti, denumită în continuare „Comisia”.  

 (2) ComponenŃa nominală a întregii „Comisii” se va 

stabili prin dispoziŃie a Primarului Sectorului 3 în cel mult 45 de zile 

de la data adoptării prezentei. 

 

 Art. 2. Comisia” va funcŃiona potrivit Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare Propriu, ce va fi elaborat de membrii 

acesteia în termen de 60 de zile de la data înfiinŃării prin dispoziŃie 

a Primarului sectorului 3 şi va fi supus aprobării Consiliului Local al 

Sectorului 3. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 98/25.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 56/2007 privind 

organigrama, statul de funcŃii şi regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al aparatului de specialitate al  Primarului Sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

� raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse 

Umane; 

� Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarului public, 

republicată; 

� rezultatul concursului pentru promovarea în clasă din data de 

12.09.2007 şi prevederile art. 14 din Ordinul A.N.F.P. nr. 

1900/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

organizarea examenului de promovare în clasă a funcŃionarilor 

publici, încadraŃi pe funcŃii publice cu nivel de studii inferior, care 

absolvesc o formă de învăŃământ superior de lungă sau de scurtă 

durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea; 

� prevederile art. 9 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 6/2007 privind 

reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

funcŃionarilor publici pentru anul 2007, aprobată prin Legea nr. 

232/2007;  

� prevederile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din O.G. nr. 10/2007 privind 

creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului 

bugetar aprobată prin Legea nr. 231/2007. 

� avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 



 248

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

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

republicată,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Modificarea anexei nr. 2 din H.C.L. S. 3 nr. 56/2007, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Şefii compartimentelor: Organizare Resurse Umane, 

Financiar vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 99/25.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind exercitarea cu caracter temporar a funcŃiei de 

Director Executiv al PoliŃiei Comunitare Sector 3 

 

 Având în vedere : 

• Expunerea  de motive a Primarului Sectorului 3 nr. 6695 / 

19.10.2007 ; 

• Adresa către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici nr. 

6809/2007 ; 

 În baza prevederilor  art. 92, alin . ( 1) , (2) , lit . b) şi alin. 5 

din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcŃionarilor 

publici ; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 63, alin. 5, lit. e) 

şi art. 81 alin. 2, lit. h) 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 eliberează din funcŃia de Director Executiv al 

PoliŃiei Comunitare Sector 3, domnul Mihalcea Grigore, numit 

temporar prin Hotărârea de Consiliu Local Sector 3 nr. 80/ 

30.08.2007 .  
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 Art. 2. Se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcŃiei 

de Director Executiv al PoliŃiei Comunitare Sector 3 de către 

domnul COLESNIUC CONSTANTIN pe o perioadă de maxim 6 

luni, până la ocuparea postului prin concurs.  

 

 Art. 3. Se abrogă H.C.L.S. 3 nr. 80/30.08.2007. 

 

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

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

Sector 3 .  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 100/25.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea sporului de salariu pentru condiŃii deosebite de 

muncă, pentru personalul angajat al PoliŃiei Comunitare Sector 3 

 

Având în vedere: 

� Expunerea de motive a Primarului Sectorului 3; 

� Referatul de specialitate al PoliŃiei Comunitare Sector 3; 

� Adresa nr. 866/27.03.2007 a AutorităŃii de Sănătate Publică a 

Municipiului Bucureşti, 

� Adresa nr. 24953/R/18.07.2007 a Inspectoratului Teritorial de 

Muncă al municipiului Bucureşti, 

� DispoziŃiile art. 8, lit. b) din Hotărârea de Guvern nr. 281/1993, 

privind salarizarea personalului din unităŃile bugetare, modificată şi 

completată; 

� DispoziŃiile Hotărârii de Guvern nr. 250/1992 privind concediul 

de odihnă şi alte concedii ale salariaŃilor din administraŃia publică, 

din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităŃile bugetare, 

republicată; 

� DispoziŃiile art. 3, alin.1 din Legea nr. 31/1991privind stabilirea 

duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaŃii care 

lucrează în condiŃii deosebite-vătămătoare, grele sau periculoase; 

� Regulamentele nr. 1132/46226/1993 al Ministerului SănătăŃii şi 

nr. 6366/1993 al Ministerului Muncii şi ProtecŃiei Sociale privind 

acordarea sporului la salariile de bază conform H.G. nr. 281/1993; 
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 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin.2, lit. j) şi 

alin. 4 din Legea  nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia 

publică locală.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea sporului de salariu pentru 

condiŃii deosebite de muncă, în procent de 15% din salariul de 

bază, personalului angajat al PoliŃiei Comunitare Sector 3 care 

este supus permanent unor factori de risc ridicat, cu repercusiuni 

asupra sănătăŃii şi/sau capacităŃii de muncă. 

 

 Art. 2. Se aprobă acordarea concediului suplimentar în 

număr de 5 zile pe an. 

 

 Art. 3. PoliŃia Comunitară Sector 3 va duce la îndeplinire 

dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

 

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

afişării la sediul Primăriei Sector 3 din Str. Parfumului nr. 2 – 4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 101/25.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea si completarea H.C.L.S. 3 nr. 58/2007 

referitoare la constituirea comisiei pentru repartizarea locuinŃelor, 

conform Legii nr. 114/1996 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate al Serviciului SpaŃiu Locativ, 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2007, 

 În baza prevederilor art. 30 alin. 1 din Normele metodologice 

de aplicare a legii nr. 114/1996, republicată, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) si art. 81 alin. (4) din 

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

locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

  Art. 1. Se aprobă completarea Comisiei pentru repartizarea 

locuinŃelor cu domnul consilier BALOTĂ MIHAI, conform anexei ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Viceprimarul Sectorului 3 şi Serviciul SpaŃiu Locativ 

vor 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. 102/25.10.2007 
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MUNICIPUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea unor sponsorizări pe anul 2007  

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate al Directorului Economic al Primăriei 

sectorului 3 ; 

- adresa GrădiniŃei nr. 239 către Serviciul Buget; 

- nota de fundamentare a GrădiniŃei nr. 239; 

- contractul de sponsorizare încheiat în 13 decembrie 2006; 

- contractul de sponsorizare încheiat în 27 august 2007; 

 În baza prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, 

republicată. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 4 şi art. 121 alin. 3 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 acceptă sponsorizarea primită, conform 

contractelor de sponsorizare menŃionate în raportul de specialitate . 

 

 Art. 2. Suma de 10000 RON va fi cuprinsă în bugetul local 
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de venituri şi cheltuieli, la prima rectificare bugetară .  

 

 Art. 3. Suma prevăzută va fi utilizată conform specificaŃiilor 

sponsorului prevăzute în contractele de sponsorizare, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre .  

 

 Art. 4. Primarul sectorului 3, DirecŃiile şi serviciile de 

specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre . 

 

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

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

sector 3.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 103/25.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice aferente 

obiectivului de investiŃii – branşament gaze naturale  

pentru sediul din parcul Titanii 

 

 Având în vedere : 

- raportul de specialitate al DirecŃiei Parcurilor sector 3  nr. 

2953/09.10.2007; 

- acordul de acces nr. 10032112/23.08.2007 al Distrigaz Sud S.A.; 

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

nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică aferentă 

obiectivului de investiŃii – branşament gaze naturale pentru sediul 

din parcul Titanii, conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul sectorului 3 şi DirecŃia Parcurilor sector 3 vor 

lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 104/25.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei de urbanism  

şi a regulamentului pentru desfăşurarea activităŃii de 

comercializare a florilor şi plantelor decorative pe raza sectorului 3 

 

Având în vedere : 

- Raportul de specialitate  al Arhitectului Şef ; 

- DispoziŃiile H.G. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de 

mobilier urban;  

- DispoziŃiile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu 

produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice; 

- DispoziŃiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. „r”, 

şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind  administraŃia 

publică locală.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e:  

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia de urbanism „Plan de reŃea 

pentru amplasarea mobilierului urban destinat comercializării 

florilor şi plantelor decorative pe raza sectorului 3, Bucureşti”, 

conform anexei nr. 1. 
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 Art. 2.Se aprobă regulamentul specific pentru desfăşurarea 

activităŃii de comercializare a florilor şi plantelor decorative pe 

domeniul public al sectorului 3, conform anexei nr. 2.  

 

 Art. 3. LocaŃiile aprobate la art. 1 fac parte din domeniul 

public al Municipiului Bucureşti şi vor fi rezervate pentru 

desfăşurarea activităŃii specifice în condiŃiile regulamentului 

prezentat în anexa nr.2, pe perioada autorizată conform 

regulamentelor de comercializare legale; avizele de amplasare 

emise pentru mobilierul tip prezentat în anexa nr. 3 au valabilitate 

cât timp pentru locaŃia respectivă nu este aprobată o altă lucrare, 

investiŃie sau amenajare de utilitate şi interes public; în acest caz 

urmând ca, în limita locaŃiilor libere disponibile, să se procedeze la 

relocarea cabinei tip. 

 

 Art. 4. Se aprobă modelul de mobilier urban destinat 

comercializării florilor şi plantelor decorative pe raza sectorului 3, 

cu specificaŃiile tehnice prevăzute în anexa nr. 3 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată C.G.M.B. în cazul 

aprobării de către C.G.M.B a unei hotărâri cu aceeaşi tematică şi 

specific, prevederile prezentei hotărâri se abrogă, urmând a se 

aplica prevederile generale la nivelul Municipiului Bucureşti 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 3, direcŃiile şi serviciile din 

subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sector 3 din Str. Parfumului nr. 2 – 4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 105/25.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexei 1 la 

H.C.L.S 3 nr. 22/24.02.2005 cu privire la aprobarea înfiinŃării 

Centrelor de Zi pentru copii de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 în parteneriat cu 

Şcolile Generale de pe raza sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 

- H.C.L.S.3 nr. 22/24.02.2005 privind aprobarea înfiinŃării 

Centrelor de Zi pentru copii de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 în parteneriat cu 

Şcolile Generale de pe raza sectorului 3; 

- H.C.L.S.3 nr. 58/2004 privind înfiinŃarea DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Hotărârea nr. 4/22.01.2007 a Colegiului Director 

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

 În baza prevederilor art. 107-108 si art. 111 din Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, 

precum şi a anexei 2 la H.G. nr. 1438/2004 privind aprobarea 

regulamentelor – cadru de organizare şi funcŃionare a serviciilor de 

prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de 
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protecŃie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de 

ocrotirea părinŃilor săi 

 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 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei 1 la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 22/24.02.2005 conform 

Anexei prezentei hotărâri. 

 

 Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri, încheind în acest sens convenŃii de colaborare cu şcolile 

identificate, cu încadrare în sumele bugetare alocate anual. 

 

 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. 106/25.10.2007 



 264

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local  

sector 3 în A.G.A. al S.C. A.D.P.B. S.A. pentru majorarea 

capitalului social al S.C. A.D.P.B. S.A. 

 

 Având în vedere: 

- Raportul  de specialitate  al DirecŃiei Economice şi al DirecŃiei 

Juridice; 

- Adresa S.C.A.D.P.B. S.A. privind propunerea de majorare a 

capitalului social al S.C. A.D.P.B. S.A.; 

- H.C.L.S.3 nr. 64/2004; 

  În baza prevederilor Legii nr. 31/1991 republicată, privind 

societăŃile comerciale; 

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte d-na consilier PAPONI ANCA – 

consilier în cadrul Consiliului Local sector 3, în numele şi pe 

seama Consiliului Local sector 3 să aprobe majorarea de capital 

social la S.C. A.D.P.B. S.A. prin emiterea de noi acŃiuni. 
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 Art. 2. Suma subscrisă prin reprezentantul său, d-na 

PAPONI ANCA, va fi de 2.603.379,20 lei. 

 

 Art. 3. D-na PAPONI ANCA şi S.C. A.D.P.B. S.A. vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 107/25.10.2007 



 266

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

aferentă obiectivului de investiŃii de 

”Înlocuire centrală termică la Şcoala nr. 81” 

 

 Având în vedere:  

- Raportul de specialitate al DirecŃiei ÎnvăŃământ - Cultură; 

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

273/2006, privind finanŃele publice locale,   

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

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

Locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş te: 

 

 Art. 1.Se aprobă documentaŃia tehnico-economică aferentă 

obiectivului de investiŃii „înlocuire centrală termică la Şcoala nr. 

81”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia ÎnvăŃământ-Cultură 

vor lua măsuri de aducere 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. 108/25.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea restructurării instituŃiei rezidenŃiale  

de mare capacitate Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă  

pentru Persoane Adulte din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3,  

cu sediul în sector 3 Calea Vitan nr. 267-269 şi o secŃie anexă  

în sector 2, str. Schitul Darvari nr. 1 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3;  

- H.C.L.S.3 nr. 43/27.04.2005 privind aprobarea Strategiei locale 

privind protecŃia specială şi integrarea socială a persoanelor cu 

handicap din România şi H.C.L.S.3 nr. 58/2004 privind înfiinŃarea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3; 

 În baza prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a Ordinului nr. 

205/2005 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

centre rezidenŃiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de 

zi pentru persoane adulte cu handicap şi locuinŃe protejate pentru 

persoane adulte cu handicap precum şi a Planului local de 

restructurare a instituŃiilor rezidenŃiale pentru persoanele adulte cu 

dizabilităŃi nr. 2650/15.04.2005 aprobat de Autoritatea NaŃională 

pentru Persoane cu Handicap. 
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 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 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă restructurarea instituŃiei rezidenŃiale de 

mare capaciatate Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă pentru Persoane 

Adulte prin diminuarea capacităŃii de la 155 de locuri la 100 de 

locuri. 

 

 Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri, având obligaŃia să modifice în acest sens organigrama, 

statul de funcŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al 

acestei instituŃii. 

 

 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. 109/25.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului pe anul 2007 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi DirecŃiei 

InvestiŃii AchiziŃii, privind rectificarea Bugetului Consiliului Local 

Sector 3 pe anul 2007;  

� Avizul comisiei de specialitate a C.L.S.3;  

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

lit. d din Legea nr. 215 /2001 - republicată, privind AdministraŃia 

Publică Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Bugetul local al Consiliului Local Sector 3 pe anul 

2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 

85/2007, se rectifică prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu 

suma de 29.055,22  mii lei. 

 

 Art. 2. Veniturile Bugetului local al Consiliului Local sector 3 

se stabilesc în sumă de 576.427,85 mii lei, în structură conform 

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

 



 271

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local Sector 3 în sumă de 576.427,85 mii lei cu desfăşurarea pe 

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

parte din prezenta hotărâre. 

 

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

sinteză a cheltuielilor de investiŃii în sumă de 208.200,45 mii lei 

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

Hotărâre. 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii, aprobat prin 

H.C.L.S.3 nr. 68/2007, prin diminuare cu suma de 500,00 mii lei 

devenind 20.977,00 mii lei, conform anexelor nr. 141/02 şi 141/06, 

care fac parte integrantă din prezenta . 

 

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

InvestiŃii AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate vor  

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

MUNTEANU ION MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 110/31.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Calea Călăraşilor nr. 313, sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul Arhitectului Şef al Sectorului 3; 

 Văzând avizul obŃinut de la : 

-Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi de urbanism. 

 łinând seama de prevederile : 

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

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

lucrărilor de construcŃii din data de 13.10.2004; 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

HCGMB nr. 269/21/12/2000; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;   

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se abrogă: 

- poziŃia 15, sector 3, din anexa 1, privind P.U.D. – Calea 

Călăraşilor nr. 313, aprobat cu H.C.L.S.3 nr. 125/2006. 
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 Art. 2. De la data prezentei nu se vor mai putea emite 

Certificate de Urbanism şi AutorizaŃii de Construire în baza 

regulamentului acestui Plan Urbanistic. 

 

 Art. 3. Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. DocumentaŃia abrogată se va arhiva prin DUAT şi va 

purta ştampila „ABROGAT”. 

 

 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. 111/31.10.2007 



 274

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 
 
Sumar 
 

HOTĂRÂREA Nr. 84 din 08.10.2007 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 

4pe anul 2007..............................................................................................................275 
HOTĂRÂREA Nr. 85 din 31.10.2007 privind aprobarea unor Planuri urbanistice de 

detaliu pe terenuri proprietate privată persoane fizice , situate in municipiul Bucuresti - 

sectorul 4…………………………………………………………………………………….280 

HOTĂRÂREA Nr. 86 din 31.10.2007 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local al 

sectorului 4 nr. 80/27.09.2007......................................................................................284 

HOTĂRÂREA Nr. 87 din 31.10.2007 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.............................286 

HOTĂRÂREA Nr. 88 din 31.10.2007 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice a obiectivelor de investiŃii ” Modernizare a sitemului rutier în zonele 

Apărătorii Patriei şi Progresului” .............................................................................289 

HOTĂRÂREA Nr. 89 din 31.10.2007 privind stabilirea situaŃiilor deosebite pentru care 

se acordă ajutoare de urgenŃă şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de 

acordare a ajutorului.................................................................................................293 

HOTĂRÂREA Nr. 90 din 31.10.2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale 

privind spaŃiile cu alta destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4................................................................303 

HOTĂRÂREA Nr. 91 din 31.10.2007 privind respingerea de la plata obligaŃiilor 

bugetare datorate de RA Imprimeria Băncii NaŃionale a României..............................306 

 
 
 

 
 
 



 275

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2007 

 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local al 

sectorului 4 pe anul 2007, nr. III.10/1464/04.10.2007 al DirecŃiei 

Economice; 

 łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 Luând în considerare prevederile H.G. nr. 88/19.09.2007, 

privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2007; 

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

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

publice locale; 

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

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

republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, majorat cu 

suma de 3.135,00 mii lei de la valoarea de 360.034,71 mii lei la 

valoarea 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 aprobă bugetul capitolului 51.02.01.03 Primăria 

Sector 4 - aparat propriu majorat cu suma de 325,00 mii lei adică 

de la suma de 24.853,00 mii lei la suma de 25.178,00 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 majorat cu suma de 

150,00 mii lei, adică de la valoarea de 7.250,00 mii lei la valoarea 

de 7.400,00, conform anexei 3.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor, capitolul 54.02.10 majorat cu suma de 

25,00 mii lei adică de la suma de 3.705,52 mii lei la suma de 

3.730,52 mii lei, conform anexei 4.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
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 Art. 5. Se aprobă bugetul rectificat al capitolului 68.02 – 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

majorat cu suma de 2.135,00 mii lei adică de la valoarea de 

60.003,81 mii lei la valoarea de 62.138,81, mii lei conform 

anexelor: 6, 6.1, 6.1.1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de Administrare 

a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe – capitolul 65.02 – 

derulat prin Ordonatorul Secundar de Credite, majorat cu suma de 

500,00 mii lei, adică de la valoarea de 17.792,00 mii lei la valoarea 

de 18.292,00 mii lei, conform anexelor: 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 rectificat 

conform anexelor: 2, 3, 4, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de Administrare 

a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe de cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local, fond de rulment rectificat la 

aceeaşi valoare de 18.510,00 mii lei prin virare de credite între 

subcapitolele capitolului - 65.11.02 - derulat prin Ordonatorul 

Secundar de Credite, conform anexelor: 19, 19.1, 19.1.1, 19.1.1.1, 

19.1.2, 19.1.2.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 9. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli evidenŃiate 

în afara bugetului local, fond de rulment rectificat la aceeaşi 

valoare de 91.403,00 prin virări de credite între subcapitole 

conform anexelor: 17, 18, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul aferent creditului intern, 

contractat de Primăria Sectorului 4 pentru anul 2007, diminuat cu 

valoarea de 76.339,50 mii lei, adică de la valoarea de 98.765,77 

mii lei la valoarea de 22.426,27 mii lei, conform anexelor: 8, 9, 9.1, 

9.1.1, 9.2, 10, 10.1, 11, 11.1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul aferent creditului extern, 

contractat de Primăria Sectorului 4 pentru anul 2007, la valoarea 

de 76.339,50 mii lei, conform anexelor: 12, 13, 13.1, 13.1.1, 13.2, 

14, 14.1, 15, 15.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne şi 

externe rectificat prin virare de credite, la aceeaşi valoare de 

98.765,77 mii lei, conform anexei 7, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aprobă Listele de InvestiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sector 4 modificate şi completate, conform 

anexelor: 16, 16.1, 16.2, 16.3, care fac parte integrantă din 
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prezenta hotărâre; 

 

 Art. 14. 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 08.10.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4, 

Cornel POTERAŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 84/08.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu 

pe terenuri proprietate privată persoane fizice , 

situate în municipiul Bucureşti - sectorul 4 

  

 Având în vedere Referatele de specialitate ale DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi ale Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 2004, 

cu modificările ulterioare ; 

 În baza prevederilor Ordinului MLPTL nr. 1107/2001 privind 

unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea 

documentaŃiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în 
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municipiul Bucureşti şi ale Ordinului MLPTL nr. 1943/2001 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru  

IMOBILELE PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ LA PREZENTA HOTĂRÂRE 

situate pe terenuri proprietate privată persoane fizice, al 

municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulamente de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.10.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4, 

CORNEL POTERAŞU RADU DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 85/31.10.2007
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ANEXĂ LA HCLS 4 NR. 85/31.10.2007 

 
Nr 
crt 

Nr./data 
registratură 

SOLICITANT ADRESA 
POŞTALĂ 

DENUMIRE 
INVESTIłIE 

Teren 
proprietate 

privată 
persoane 
fizice/jur. 

Teren 
dome
niul 

privat 
MB 

Teren 
dom. 
Publ. 
M B 

Aviz 
Com. 
Nr.2 

Aviz 
Com. 
Nr.7 

OBS. 
 
 
 
 
 

1. 67906 
/17.10.07 

 

DUMITRESCU 
ŞTEFAN EMANUEL 

Str.Frunzişului 
nr.4 

 

IMOBIL BIROURI 
P+3 E 

St=190,00 
mp 

  
 

29.10 31.10 Pers.fiz. 

2. 67532 
/03.10.07 

DINU CORNELIU Str.NiŃu Vasile 
nr.57-61 

EXTINDERE ŞI 
SUPRAETAJARE 
CONSTRUCłIE 

EXISTENTĂ 

St=1369.00 
mp 

  
 

29.10 31.10 Pers.fiz. 

3. 
 

67224 
/10.07.07 

 

NICU GABRIEL 
 

 

Str.JoiŃa nr.3 
 

LOCUINłĂ 
P+1 E +M 

St=150,00 
mp 

  
 

29.10 31.10 Pers.fiz. 

4. 64550 
/15.06.07 

 

NICULESCU PAUL, 
CRUCEANU VIOLETA 
ŞI AMARIEI CĂTĂLIN 

MARIAN 

Str.AcŃiunii 
nr.92 

 

BIROURI 
INDIVIDUALE 

P+1E. 

St=400,04 
mp 

  
 

25.10 31.10 Pers.fiz. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel POTERAŞU
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 4 

nr. 80/27.09.2007 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a domnului consilier 

Cornel POTERAŞU; 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. ”j” din Legea  nr. 

215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului 

Local al sectorului 4 nr. 80/27.09.2007, privind numirea a 2 

reprezentanŃi ai Consiliului Local al sectorului 4 în cadrul 

Consiliului Consultativ al Spitalului Clinic de Psihiatrie 

“Prof.dr.Alex. Obregia” sector 4, care va avea următorul conŃinut 

:”Se aprobă numirea dnei. LuminiŃa PĂUN şi a dlui. Victor TOFAN 

în  Consiliul Consultativ ce va funcŃiona în cadrul Spitalului Clinic 

de Psihiatrie „Prof.Dr. Alex Obregia”, sector 4.” 
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 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 31.10.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4, 

CORNEL POTERAŞU RADU DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 86/31.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor beneficiarilor de abonamente lunare şi 

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

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

2223/23.10.2007 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;   



 287

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă listele beneficiarilor de gratuităŃi pentru 

transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaŃă 

pentru perioada 20 septembrie – 20 octombrie, 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 septembrie – 20 

octombrie, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 

persoanele cu handicap vizual precum şi pentru asistenŃii personali 

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

4) ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

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

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.10.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4, 

CORNEL POTERAŞU RADU DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 87/31.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivelor  

de investiŃii ” Modernizare a sitemului rutier în zonele Apărătorii 

Patriei şi Progresului”  

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii 

nr. 1247/ 19.10.2007. 

 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

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

FinanŃelor Publice Locale nr. 273/2006, privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2007. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin. 2, lit. „i” 

din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraŃia publică 

locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 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, 
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conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.10.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4, 

CORNEL POTERAŞU RADU DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 88/31.10.2007 
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ANEXA NR. 1 LA HCL S 4 Nr. 88/31.10.2007 

 

ZONA I ŞI II – Modernizare/Reabilitare sistem rutier Apărătorii  

Patriei şi Progresul 
 

Nr. 

crt. 

Strada / Aleea / 

Intrare Valoare execuŃie din SF 

1 Arcadiei, str. 1.295.706,02 

2 DălhăuŃi, str. 548.791,74 

3 LătăreŃu Serg., str. 1.117.941,05 

4 Muntele Lung, str. 1.054.223,94 

5 Orgu Tănase, str. 1.007.094,68 

6 Ciurului, intr. 487.686,00 

7 Deseşti, str. 400.602,00 

8 Drăgăneşti, str. 650.120,00 

9 Măceşului, str. 2.292.589,00 

10 AcŃiunii, str. 2.779.926,00 

11 Ilie Oprea, str. 1.448.289,00 

12 Orăştie, intr. 482.647,26 

13 Orăştie, str. 3.120.957,46 

14 Rondelului, str. 48.463,56 

15 Strunelor, str. 105.562,69 

16 Zănoaga, str. 267.609,84 

17 

Anghel Moldoveanu, 

str. 2.215.185,00 
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18 Boltei, str. 598.702,00 

19 Scumpiei, str. 323.519,00 

20 Ciuruleasa, intr. 132.930,25 

21 Ciubarului, intr. 152.933,42 

22 Tecsesti, intr. 161.794,76 

23 Naruja, intr. 105.055,80 

24 Zlatna, intr. 142.925,64 

25 

Slt. Belerciu Nicolae, 

str. 165.283,81 

26 Zmeica, str. 143.949,96 

27 Diademei, intr. 33.107,71 

28 Fagetelu, intr. 181.413,58 

29 Lunca Noua, intr. 165.287,29 

30 Pogăneşti, intr. 132.158,73 

31 Radu Tempea. intr. 34.513,58 

32 Stoicani, intr. 51.050,19 

33 

Musceleanu Grigore, 

str. 157.846,08 

34 Radu Tempea, str. 182.437,90 

 Total 22.188.304,94 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel POTERAŞU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea situaŃiilor deosebite pentru care se acordă 

ajutoare de urgenŃă şi aprobarea metodologiei de întocmire a 

dosarelor şi de acordare a ajutorului 

 

 Luând în considerare expunerea de motive a Primarului  

Sectorului 4 şi referatul de specialitate nr. 1850/24.08.2007 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare prevederile art 28 alin. 2 din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat modificată şi completată 

de Legea nr. 115/2006 şi ale art. 57 din HGR. nr. 1010/2006 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

416/2001,  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se stabilesc situaŃiile deosebite, altele decât situaŃiile 

cauzate de calamităŃi naturale, incendii sau accidente, pentru care 

se pot acorda ajutoare de urgenŃă, precum şi cuantumul acestora, 

conform Anexei nr. 1 la prezenta.  
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 Art. 2. Se aprobă procedura de întocmire a dosarelor şi de 

acordare a ajutoarelor de urgenŃă conform Legii nr. 416/2001,  

prevăzută în Anexa nr. 2 din prezenta hotărâre. 

 

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

hotărâre. 

 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, serviciile de 

specialitate împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.10.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnează pentru 

legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4, 

CORNEL POTERAŞU RADU DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 89/31.10.2007 
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ANEXA NR. 1 

La HCLS 4 nr. 89/31.10.2007 

 

SITUAłII DE URGENłĂ 

pentru care se acordă ajutoare de urgenŃă, altele decât cele 

acordate pentru calamităŃi naturale, incendii sau accidente, 

conform legii 416 / 2001, art. 28 privind venitul minim garantat. 

 

- restanŃe acumulate la plata cotelor de întreŃinere ale 

beneficiarilor de ajutor social dar şi pentru persoane pentru 

persoanele cu dizabilităŃi şi care se confruntă cu riscul evacuării 

din locuinŃă, în vederea prevenirii acestei situaŃii; ancheta 

socială întocmită în aceste cazuri va evidenŃia cu precădere 

cauzele care au generat acumularea datoriilor; doar situaŃiile în 

care se dovedeşte că datoriile acumulate nu au fost generate 

cu rea voinŃă ci dimpotrivă din cauze independente de voinŃa sa 

(pierderea locului de muncă, îmbolnăviri de lungă durată cu 

internări în instituŃii de specialitate, etc) sunt reŃinute ca făcând 

obiectul prezentei hotărâri; indiferent de cuantumul datoriilor 

restante, ajutorul de urgenŃă se acordă doar în limita a 3000 

RON, o singură dată pe an calendaristic. 

- pentru produse alimentare şi igienico-sanitare de bază 

pentru familiile sau persoanele care au pierdut locuinŃele în 

urma retrocedărilor sau ca urmare a evacuărilor, în cuantum  de 

1000 RON/lună, pentru o perioadă de trei luni; de asemenea, 
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acest ajutor se asigură doar o singură dată într-un an 

calendaristic; 

- pentru plata cheltuielilor de închiriere a unor spaŃii de locuit 

acordate persoanelor care au fost evacuate sau au pierdut 

locuinŃele în urma retrocedărilor, în cuantum de 500 RON/lună, 

pentru o perioadă de trei luni; acest ajutor se acordă o singură 

dată într-un an calendaristic; 

- pentru urgenŃe medico-chirurgicale, dovedite medical 

acordate persoanelor care se află în imposibilitatea de a 

suporta cheltuielile suplimentare, în limita a 1500 RON; acest 

ajutor se acordă o singură dată într-un an calendaristic 

- pentru achiziŃionarea de tehnică medicală (cadre de 

susŃinere a persoanelor cu deficienŃe locomotorii necesare 

pentru deplasare, sprijin financiar pentru achiziŃionare de 

proteze, pentru completarea sumelor compensate de către 

instituŃiile medicale abilitate, dispozitive medicale speciale 

necesare pentru tratamente deosebite etc.) acordate 

persoanelor vârstnice dar şi în situaŃia în care accesul la 

fondurile de sănătate este blocat din motive independente de 

voinŃa lor, în cuantum de 1000 RON, o singură dată într-un an 

calendaristic. 
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CONDIłIILE NECESARE PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR 

DE URGENłĂ 

 

- să aibă domiciliul legal şi în fapt în sectorul 4; 

- venitul solicitantului să nu depăşească: 

- 150 RON, pentru persoanele singure; 

- 250 RON, pentru familiile formate din două persoane; 

- 350 RON, pentru familiile formate din trei persoane; 

- 400 RON, pentru familiile formate din patru persoane; 

- 450 RON, pentru familiile formate din cinci persoane; pentru 

familiile cu mai mult de cinci membri, pentru fiecare membru în 

plus se mai adaugă la acest cuantum câte 30 RON pentru fiecare 

membru; 

- să nu aibă în posesie bunuri mobile sau imobile care nu sunt 

de strictă necesitate, aşa cum sunt definite în Anexa 5 a H.G.R. nr. 

1010/09.08.2006, privind aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim 

garantat; 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel POTERAŞU 
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ANEXA 2 la HCLS4 nr. 89/31.10.2007 

 

PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A DOSARELOR ŞI DE 

ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENłĂ POTRIVIT LEGII 

NR. 416/2001 

 

I. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 are obligaŃia de a întocmi dosare complete cu propunerile 

privind ajutoarele de urgenŃă pentru familiile şi persoanele singure 

cu domiciliul pe raza sectorului 4 Bucureşti, care sunt în situaŃii de 

necesitate cauzate de calamităŃi naturale, incendii, accidente 

precum şi alte situaŃii deosebite. 

II. Dosarele vor conŃine în mod obligatoriu : 

1. Cererea titularului- original ; 

2. Ancheta socială în original avizată de Primarul Sectorului 4 

şi întocmită conform Anexei nr. 10 din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 

certificată pentru realitate, regularitate şi legalitate de Directorul 

Executiv al D.G.A.S.P.C. Sector 4, are la bază următoarele 

documente : 

- acte de identitate ale titularului cererii şi a membrilor de 

familie după caz ; 

- documente din care să reiasă regimul juridic al locuinŃei 

titularului ; 

- declaraŃie pe proprie răspundere a titularului dată în faŃa 

unui consilier juridic al D.G.A.S.P.C. Sector 4 din care să reiasă 
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veniturile totale ale familiei sau ale persoanei singure şi în care să 

se precizeze dacă au mai primit sau nu ajutor pentru aceeaşi 

situaŃie (indiferent de sursă sau de tipul acestuia) precum şi dacă a 

încheiat sau nu pentru acest tip de risc poliŃă de asigurare, dar şi 

dacă a înstrăinat locuinŃa păstrându-şi dreptul de uzufruct viager; 

de asemenea, declaraŃia va cuprinde şi informaŃiile referitoare la 

toate bunurile mobile şi imobile pe care beneficiarul le deŃine; 

-  alte acte, după caz (bilete de internare în unităŃi sanitare, 

certificate de încadrare într+un grad de handicap, documente prin 

care s-a instituit tutela sau curatela, certificate atestatoare a 

capacităŃii de muncă, recomandări ale medicilor de specialitate, 

solicitări înregistrate pentru achiziŃionarea de proteze, sentinŃe 

civile definitive de evacuare din locuinŃe etc). 

 Documentele prezentate de titular în copie vor fi conformate 

cu originalul de către un consilier juridic al D.G.A.S.P.C. Sector 4. 

În cazul în care se va dovedi ulterior că declaraŃia beneficiarului 

referitoare la veniturile şi bunurile pe care le deŃine a fost formulată 

eronat, cu scopul de a ascunde anumite venituri sau bunuri aflate 

în folosinŃă, DispoziŃia de acordare a ajutorului de urgenŃă va fi 

înlocuită cu DispoziŃia de recuperare a sumelor deja încasate 

(daca este cazul) cu titlul de ajutor de urgenŃă.  

III.  Dosarele vor fi analizate de o Comisie formată din 3 

persoane, 2 persoane din cadrul Serviciului Ajutoare Sociale şi o 

persoană din cadrul DirecŃiei Juridice, numită prin DispoziŃia 

Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C. Sector 4, care va certifica 

situaŃia deosebită pentru care se solicită ajutor de urgenŃă. 
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 Comisia va soluŃiona cererea privind acordarea/neacordarea 

ajutorului de urgenŃă şi va comunica soluŃia petentului. 

IV.  Referatul D.G.A.SP.C. Sector 4 în original, aprobat de 

către Primarul Sectorului 4 trebuie sa cuprindă următoarele : 

- numele, prenumele, domiciliul, datele de identificare, 

componenŃa familiei după caz ;  

- situaŃia veniturilor proprii ale familiei sau persoanei singure ; 

- regimul juridic al locuinŃei, date privind încălzirea acesteia şi 

descrierea situaŃiei pentru care se solicită ajutorul de urgenŃă ; 

- dacă a mai beneficiat de alte ajutoare pentru situaŃia 

prezentată, tipul acestuia, suma şi sursa ajutorului ; 

- opŃiunea beneficiarilor de acordare a ajutorului de urgenŃă ; 

- propunerile Serviciului Ajutoare Socaiale din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 4 ; 

- cuantumul sumei ce urmează a fi acordată ca ajutor de 

urgenŃă ; 

 V. De prevederile prezentei hotărâri pot beneficia persoane 

singure sau familii, indiferent de vârstă, etnie, rasă, sex, orientari 

politice, sexuale sau religioase.  

 Lucrătorii din cadrul Serviciului Ajutoare Sociale din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 4 vor efectua anchetele sociale pentru 

acordarea ajutoarelor de urgenŃă, având răspunderea pentru 

veridicitatea situaŃiilor întâlnite pe teren; 

 Dosarele de ajutor de urgenŃă vor fi depuse la sediul 

DirecŃiei de AsistenŃă Socială şi vor fi distribuite pentru întocmirea 

anchetelor şi a verificării fiecărei situaŃii în parte Serviciului 
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Ajutoare Sociale. După verificarea situaŃiilor şi întocmirea 

anchetelor, dosarele vor fi prezentate Comisiei desemnate prin 

DispoziŃia Directorului Executiv al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului, care după analizare, va propune 

acordarea sau neacordarea ajutorului de urgenŃă. În cazul în care 

această comisie refuză acordarea sumelor cu caracter de ajutor de 

urgenŃă trebuie să fie întemeiat şi se comunică în maximum 10 zile 

solicitantului. În cazul unei propuneri favorabile, propunerea 

comisiei, avizată de Directorul Executiv Adjunct de AsistenŃă 

Socială va fi înaintată Primarului, împreună cu DispoziŃia de 

acordare a ajutorului. Ajutoarele de urgenŃă se acordă o singură 

data pe an (calendaristic). 

 Ajutoarele de urgenŃă pentru plata restanŃelor la cotele de 

întreŃinere se acordă o dată pe an (calendaristic), şi în funcŃie de 

veniturile solicitantului, în completare, fără a depăşi 75% din totalul 

datoriei şi doar pentru a preveni evacuarea din locuinŃă ; 

Ajutoarele de urgenŃă pentru plata cheltuielilor necesare închirierii 

unor spaŃii de locuit pentru solicitanŃii care au fost evacuaŃi pot fi 

acordate eşalonat, cu condiŃia dovedirii încheierii unui contract de 

închiriere. 

 Ajutoarele de urgenŃă pentru achiziŃionarea de tehnică 

medicală se acordă persoanelor vârstnice pentru a le facilita 

locomoŃia şi accesul la condiŃii optime de viaŃă şi numai în cazul în 

care se face dovada refuzului unui eventual sprijin din partea 

instituŃiilor de profil, din motive neimputabile solicitantului (cadru 

medical pentru deplasare, cărucioare, cârje, suporturi ortopedice, 
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cărucioare, diferenŃele necesare pentru achiziŃionarea de proteze 

în completarea sumelor subvenŃionate de Casa NaŃională de 

Asigurări de Sănătate, etc). 

 Dosarele pentru acordarea de ajutoare de urgenŃă vor fi 

întocmite şi evaluate de Serviciul Ajutoare Sociale. Baza acordării 

acestora este reprezentată de DispoziŃia Primarului sectorului 4. 

 Sumele pentru acordarea ajutoarelor de urgenŃă vor fi 

utilizate din sumele deja bugetate la nivelul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, sub rezerva 

păstrării ca şi fond de rezervă pentru situaŃii neprevăzute a 20% 

din sumele existente la momentul adoptării hotărârii Consiliului 

Local. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Cornel Poteraşu 

 



 303

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spaŃiile cu 

alta destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Consilierilor Locali 

ai Sector 4 şi Raportul de specialitate al Directorului DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sectorul 4; 

 Luând act de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

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

 Potrivit O.G 14/1998 privind utilizarea veniturilor solicitate de 

instituŃiile publice finanŃate integral din venituri extrabugetare 

aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999; 

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

unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele agroalimentare 

din Municipiul Bucureşti şi art. 15 din HCGMB nr. 32/ 20.02.2007 

pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spaŃiile cu 

alta destinaŃie decât acea de locuinŃă aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

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

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte DirecŃia de Administrare a PieŃelor 

Sector 4 să prelungească contractele de închiriere sau locaŃiune 

încheiate cu persoane fizice sau juridice pentru spaŃiile cu altă 

destinaŃie decât aceea de locuiŃă, pe o perioada de 1 an.  

 

 Art. 2. Cuantumul obligaŃiei lunare de plată datorată de 

agenŃii economici nominalizaŃi la art. 1 se va calcula la valorile 

stabilite conform anexei nr. 4 a H.C.G.M.B. nr. 32/ 20.02.2007. 

 

 Art. 3. Fac excepŃie de la prevederile prezentei hotărâri 

societăŃile comerciale care nu au respectat clauzele contractuale şi 

nu au achitat obligaŃiile de plata la zi, înregistrând debite mai vechi 

de 60 zile sau se află în litigiu pe rolul instanŃelor judecătoreşti,  

 

 Art. 4. Beneficiarii contractelor de închiriere şi locaŃiune sunt 

obligaŃi ca in termen de 10 de zile de la primirea notificării făcute 

de DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4, să se prezinte 

pentru încheierea contractului de închiriere conform prevederilor 

prezentei hotărâri, în caz contrar acesta pierde dreptul de locaŃiune 

fiind obligat să predea spaŃiul liber de orice sarcini pe bază de 

proces-verbal de predare-primire. 
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 Art. 5. La data adoptării prezentei orice dispoziŃie contrară 

se abrogă. 

 

 Art. 6. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.10.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4, 

CORNEL POTERAŞU RADU DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 90/31.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

 privind respingerea de la plata obligaŃiilor bugetare datorate de RA 

Imprimeria Băncii NaŃionale a României. 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4;  

 Luând în considerare Referatul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 nr. 

291087/18.10.2007; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1 şi 7; 

 În temeiul prevederilor art. 286 alin. 6 lit. b din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

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

republicată;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se respinge scutirea de la plata obligaŃiilor bugetare 

datorate de RA Imprimeria Băncii NaŃionale a României, 
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reprezentând impozitul pentru terenul de 223,90mp calculat pentru 

perioada 01.01.2007-25.09.2007 precum şi impozitul pe clădire 

pentru perioada 25.09.2007-31.12.2007. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.10.2007. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4, 

CORNEL POTERAŞU RADU DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 91/31.10.2007 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 
Sumar 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
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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 secŃiunea a 3-a privind 

finanŃele publice locale;  

 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 482.708,00 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); 
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 Art. 3. Se aprobă Bugetul rectificat al instituŃiilor publice şi 

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, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

Nr.: 378/18.10.2007 
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Anexa la Hotărârea CLS 6 nr. 378/18.10.2007 
 

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 I TRIM II TRIM III TRIM IV 

TOTAL VENITURI (cod 
00.02+00.15+00.17) 00.01 482 708 138 160 124 488 92 834 127 226 
VENITURI PROPRII (cod.00.12-
11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 334 160 97 899 73 284 77 175 85 802 
I. VENITURI CURENTE (cod 
00.03+00.12) 00.02 434 751 133 109 119 545 82 174 99 923 
A. VENITURI FISCALE (cod 
00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 430 572 132 137 118 653 80 996 98 786 
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 01.02.01) 01.02 0     
Impozit pe profit de la agenŃi 
economici  01.02.01 0     
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A1.2. IMPOZIT PE VENIT, 
PROFIT, ŞI CĂŞTIGURI 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 
transferurile 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     
Alte impozite pe venit, profit şi 
câştiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 0     
Alte impozite pe venit, profit şi 
câştiguri din capital  05.02.50 0     
Impozit pe salarii (cod 06.02.02) 06.02 0     
Cote defalcate din impozitul pe 
salarii 06.02.02 0     
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE 
PROPRIETATE (cod 07.02) 
 00.09 70 308 30 823 13 012 12 254 14 219 
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Impozite şi taxe pe proprietate 
(cod 
07.02.01+07.02.02+07.02.50.) 07.02 70 308 30 823 13 012 12 254 14 219 
Impozit şi taxa pe clădiri (cod 
07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 59 500 26 198 11 181 9 601 12 520 
Impozit pe clădiri de la persoane 
fizice  07.02.01.01 18 500 10 470 1 954 1 601 4 475 
Impozit pe clădiri de la persoane 
juridice 07.02.01.02 41 000 15 728 9 227 8 000 8 045 
Impozit şi taxa pe teren (cod 
07.02.02.01+07.02.02.03) 07.02.02 7 508 2 667 1 762 2 003 1 076 
Impozit pe terenuri de la persoane 
fizice 07.02.02.01 2 500 1 205 342 600 353 
Impozit pe terenuri de la persoane 
juridice 07.02.02.02 5 000 1 462 1 415 1 400 723 
Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 8  5 3 0 
Taxe judiciare de timbru, şi alte 
taxe de timbru  07.02.03 2 700 1 817 2 500 381 
Alte impozite şi taxe pe proprietate  07.02.50 600 141 67 150 242 
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE 
BUNURI ŞI SERVICII 
(cod.11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 121 563 43 507 52 825 9 073 16 158 
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     
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Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraşelor,municipiilor 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     
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 
suprastructurii din spaŃiul rural 11.02.07      
Alte impozite şi taxe generale pe 
bunuri şi servicii (cod 12.02.07) 12.02 150 47 71 20 12 
Taxe hoteliere 12.02.07 150 47 71 20 12 
Taxe pe servicii specifice (cod 
15.02.01+15.02.50) 15.02 300 122 99 50 29 
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Impozit pe spectacole 15.02.01 300 122 99 50 29 
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 20 512 8 128 6 385 4 003 1 996 
Impozit asupra mijloacelor de 
transport ) cod 16.02.02.01 + 
16.02.02.02 16.02.02 11 500 5 816 2 585 1 600 1 499 
Impozitul pe mijloacele de 
transport deŃinute de persoane 
fizice 16.02.02.01 6 000 3 449 1 001 800 750 
Impozitul pe mijloacele de 
transport deŃinute de persoane 
juridice 16.02.02.02 5 500 2 367 1 584 800 749 
Taxe şi tarife pentru eliberarea de 
licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare 16.02.03 9 000 2 291 3 812 2 400 497 
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau 
pe desfăşurare de activităŃi 16.02.50 12 21 -12 3 0 
A6 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE 
FISCALE (cod.18.02) 00.11 4 100 2 624 848 400 228 
Alte impozite şi taxe fiscale 
(cod.18.02.50) 18.02 4 100 2 624 848 400 228 
Alte impozite şi taxe 18.02.50 4 100 2 624 848 400 228 
C. VENITURI NEFISCALE (cod 
00.13+00.14) 00.12 4 179 972 892 1 178 1 137 
C1. VENITURI DIN PROPRIE-
TATE (cod.30.02+31.02) 00.13 1 401 378 375 320 328 
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Venituri din proprietate 
(cod.30.02.01 la cod.30.02.50) 30.02 1 400 378 375 320 327 
Vărsăminte din profitul net al 
regiilor autonome, societăŃilor şi 
companiilor naŃionale 30.02.01 0     
Restituiri de fonduri din finanŃarea 
bugetară a anilor precedenŃi 30.02.03 150 18 65 40 27 
Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 1 250 360 310 280 300 
Venituri din dividende  30.02.08 0     
Alte venituri din proprietate 30.02.50 0     
Venituri din dobânzi (cod 
31.02.03) 31.02 1    1 
Alte venituri din dobânzi 31.02.03 1    1 
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 
SERVICII (cod 33.02+34.02+ 
35.02+36.02+37.02) 00.14 2 778 594 517 858 809 
Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităŃi (cod 33.02.08 la 
33.02.50) 33.02 417 111 124 85 97 
Venituri din prestări de servicii 33.02.08 12 2 6 2 2 
ContribuŃia părinŃilor sau 
susŃinătorilor legali pentru 
întreŃinerea copiilor în creşe 33.02.10 400 109 118 80 93 
ContribuŃia persoanelor 
beneficiare a cantinelor de ajutor 
social 33.02.12 0     
Taxe din activităŃi cadastrale şi 
agricultură 
 33.02.24 0     
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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 5   3 2 
Alte venituri din prestări de servicii 
şi alte activităŃi 33.02.50 0     
Venituri din taxe administrative, 
eliberări permise (cod 34.02.02 la 
34.02.50) 34.02 900 262 263 220 155 
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 900 262 263 220 155 
Alte venituri din taxe 
administrative, eliberări permise 34.02.50 0     
Amenzi, penalităŃi şi confiscări 
(rd.65 la rd 68) 35.02 611 201 119 153 138 
Venituri din amenzi şi alte 
sancŃiuni aplicate potrivit 
dispoziŃiilor legale 35.02.01 600 201 119 150 130 
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 35.05.50 10   3 7 
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 
36.02.50) 36.02 850 20 11 400 419 
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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 11 400 419 
Transferuri voluntare, altele decât 
subvenŃiile (cod 37.02.01 la 
37.02.50) 37.02 0     
DonaŃii şi sponsorizări 37.02.01 0     
Alte transferuri voluntare 37.02.50 0     
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 
39.02) 00.15 10  9 1  
Venituri din valorificarea unor 
bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) 39.02 10  9 1  
Venituri din valorificarea unor 
bunuri ale instituŃiilor publice 39.02.01 10  9 1  
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 47 947 5 051 4 934 10 659 27 303 
SUBVENłII DE LA ALTE NIVELE 
ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(cod 42.02+43.02) 00.18 47 947 5 051 4 934 10 659 27 303 
SubvenŃii de la bugetul de stat 
(cod.00.19+00.20) 
 42.02 47 947 5 051 4 934 10 659 27 303 
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A. De capital (cod 42.02.01 la 
42.02.15 00.19 19 779  49 5 202 14 528 
Retehnologizarea centralelor 
termice şi electrice de termoficare 42.02.01 0     
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  49 5 313 
SubvenŃii pentru finanŃarea 
programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 0     
FinanŃarea unor cheltuieli de 
capital ale unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar 
 42.02.14 19 412   5 197 14 215 
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SubvenŃii primite din fondul 
naŃional de dezvoltare 42.02.15 0     
B. Curente (cod 42.02.21 
+42.02.28+42.02.29+42.02.32 
+42.02.33+42.02.34+42.02.35 
+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 neprovizionate 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   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     
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SubvenŃii primite de la bugetele 
consiliilor judeŃene pentru 
protecŃia copilului 43.02.01 0     
SubvenŃii de la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj către bugetele 
locale, pentru finanŃarea 
programelor pentru ocuparea 
temporară a forŃei 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 +54.0 2+55.02 +56.02 
+60.02+61.02+65.02+67.02+68.02+
70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+ 
84.02+87.02+97.02) 49.02 482 708 76 799 88 275 154 815 162 819 
CHELTUIELI CURENTE (cod 10 
+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 429 270 74 499 85 882 128 948 139 941 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10.00 156 501 31 948 39 941 51 948 32 664 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20.00 186 192 34 909 35 631 53 880 61 772 
TITLUL III DOBÂNZI 30.00 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     
TITLUL IV SUBVENłII 40 0     
SubvenŃii pentru acoperirea 
diferenŃelor de preŃ şi tarif 40.03 0     
TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ 50 18 237   9 146 9 091 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziŃia autorităŃilor locale  50.04 18 237   9 146 9 091 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
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     
Transferuri din bugetele consiliilor 
judetene pentru finanŃarea 
centrelor de zi pentru protecŃia 
copilului  51.01.14 0     
Transferuri din bugetele locale 
pentru instituŃile de asistenŃă 
socială pentru persoanele cu 
handicap  51.01.15 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     
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 3 934   3 934  
Transferuri interne 55.01 3 934   3 934  
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   3 934  
TITLUL VIII ASISTENłĂ 
SOCIALĂ 57.00 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 socialeîn natură 57.02.02 4 944 1 153 1 205 722 1 864 
 59.00 5 708 453 1 027 1 118 3 110 
Burse 59.01 758  251 399 108 
Ajutoare pentru daune provocate 
de calamităŃile naturale 59.02 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     
 59.22 1 050 270 141 119 520 
CHELTUIELI DE CAPITAL 70.00 53 194 2 056 2 393 25 867 22 878 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71.00 53 194 2 056 2 393 25 867 22 878 
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Active fixe 71.01 53 194 2 056 2 393 25 867 22 878 
ConstrucŃii 71.01.01 40 357 380 654 25 687 13 636 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 71.01.02 7 853 597 1 338 -276 6 194 
Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 71.01.03 1 716 184 60 615 857 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 71.01.30 3 268 895 341 -159 2 191 
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    
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  81 244 244    
Rambursări de credite externe  81.01 0     
Rambursări de credite interne 81.02 244 244    
TITLUL XIV REZERVE, 
EXCEDENT / DEFICIT  90 0     
Rezerve  91.01 0     
Excedent  92.01 0     
Deficit  93.01 00     
  0     
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  0     
Partea I SERVICII PUBLICE 
GENERALE 50.02 119 877 12 544 10 782 59 375 37 176 
AutorităŃi publice şi acŃiuni externe 51.02 85 145 11 689 9 686 48 536 15 052 
CHELTUIELI CURENTE 01 56 676 9 913 9 349 24 195 13 219 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 24 488 4 745 5 232 5 431 9 080 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 32 188 5 168 4 117 18 764 4 139 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 0     
Transferuri curente 51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 28 469 1 776 519 24 341 1 833 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 28 469 1 776 519 24 341 1 833 
Active fixe 71.01 28 469 1 776 519 24 341 1 833 
ConstrucŃii 71.01.01 26 192 200 144 25 138 710 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

71.01.02 
950 543 292 -412 527 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

71.01.03 
691 194 11 101 395 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

71.01.30 
636 849 72 -486 201 

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 81 0     
Rambursări de credite externe  81.01 0     
Rambursări de credite interne  81.02 0     
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Din total capitol  85 145 11 689 9 868 48 536 15 052 
AutorităŃi executive şi legislative 
(cod 51.02.01.03) 51.02.01 85 145 11 689 9 868 48 536 15 052 
AutorităŃi executive 51.02.01.03 85 145 11 689 9 868 48 536 15 052 
  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 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 0     
TITLUI V FONDURI DE 
REZERVĂ 50 18 237  9 146  9 091 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziŃia autorităŃilor locale 50.04 18 237  9 146  9 091 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
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     
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 XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 81 

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   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 
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Dobânzi aferente datoriei publice 
interne 30.01 12 655 155 161 768 11 571 
Dobânzi aferente datoriei publice 
externe 30.02 

 
0 

    

Alte dobânzi  30.03 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     
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Transferuri din bugetele locale 
către bugetul fondului de asigurări 
sociale de sănătate 56.02.09 0     
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 10.00 0     
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20.00 515 68 184 50 213 
CHELTUIELI DE CAPITAL 70.00 55    55 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71.00 55    55 
Active fixe  71.01 55    55 
ConstrucŃii 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 71.01.02 15    15 
Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 71.01.03 36    36 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 71.01.30 4    4 
OPERAłIUNI FINANCIARE 
(rd.425) 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 

0 
    

Rambursări de credite externe  81.01 0     
Rambursări de credite interne  81.02 0     
Din total capitol  0     
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Apărare naŃională 60.02.02 570 68 184 50 268 
  0     
Ordine publică şi siguranŃă 
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     
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  400  3 205 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE  71 3 605  400  3 205 
Active fixe  71.01 3 605  400  3 205 
ConstrucŃii 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 71.01.02 3 605  400  3 205 
Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE 
(rd.425) 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 81 0     
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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) 64.02 239 125 43 181 55 646 67 993 72 305 
ÎnvăŃământ (cod 65.02.03 
+65.02.04 +65.02.05 +65.02.07+ 
65.02.11+65.02.50) 65.02 110 344 25 189 31 814 44 685 8 656 
CHELTUIELI CURENTE 01 107 395 25 189 31 449 43 679 7 078 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 86 695 18 657 25 507 36 763 5 768 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 18 415 6 155 5 231 6 517 512 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 0     
Transferuri curente (rd.310) 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  690 
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Ajutoare sociale 57.02 1 527 377 460  690 
Ajutoare sociale în natură 57.02.02 1 527 377 460  690 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 
(rd.287+288) 59 758  251 399 108 
Burse 59.01 758  251 399 108 
AsociaŃii şi fundaŃii 59.11 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 2 949  365 1 006 1 578 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 2 949  365 1 006 1 578 
Active fixe 71.01 2 949  365 1 006 1 578 
ConstrucŃii 71.01.01 2 235  335 374 1 526 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 71.01.02 158  30 118 10 
Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 71.01.03 556   514 42 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 0     
Rambursări de credite externe  81.01 0     
Rambursări de credite interne  81.02 0     
Din total capitol  110 344 25 189 31 814 44 685 8 656 
ÎnvăŃământ preşcolar şi primar 
(cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 49 177 10 776 12 332 21 863 4 206 
ÎnvăŃământ preşcolar 65.02.03.01 24 109 5 235 7 145 9 110 2 619 
ÎnvăŃământ primar 65.02.03.02 25 068 5 541 5 187 12 753 1 587 
ÎnvăŃământ secundar (cod 
65.02.04.01 la 65.02.04.03 65.02.04 54 925 13 172 17 667 20 241 3 845 
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ÎnvăŃământ secundar inferior 65.02.04.01 17 435 3 912 46 134 5 843 1 546 
ÎnvăŃământ secundar superior 65.02.04.02 27 286 6 185 6 945 12 569 1 587 
ÎnvăŃământ profesional 65.02.04.03 10 204 3 075 4 588 1 829 712 
ÎnvăŃământ postliceal 65.02.05 0     
ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel 
(cod 65.02.07.04) 65.02.07 6 242 1 241 1 815 2 581 605 
ÎnvăŃământ special 65.02.07.04 6 242 1 241 1 815 2 581 605 
Servicii auxiliare pentru educaŃie 
(cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30) 65.02.11 

0 
    

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 0     
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 0     
Alte cheltuieli în domeniul 
învăŃământului 65.02.50 

0 
    

       
Sănătate (cod 66.02.06-66.02.50) 66.02 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 
PUBLICE 51 

 
 

0     
Transferuri curente  51.01 0     
AcŃiuni de sănătate 51.01.03 0     
TITLUL VIII ASISTENłĂ 
SOCIALĂ 57 

 
0     

Ajutoare sociale 57.02 0     
Ajutoare sociale în natură 57.02.02 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0     
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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 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 

 
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 0     
Alte cheltuieli în domeniul sănătăŃii 
(cod 66.02.50.50) 66.02.50 

 
0     

Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare 66.02.50.50 0     
       
Cultura, recreere şi religie  
(cod 67.02.03+67.02.05 +67.02.06 
+67.02.50) 
 67.02 41 718 3 756 4 980 5 194 27 788 
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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 INTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.348) 51 0     
Transferuri curente (rd.349) 51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.351) 55 

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.343) 70 5 302  600  4 702 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.360) 71 5 302  600  4 702 
Active fixe (rd.361 la 364) 71.01 5 302  600  4 702 
ConstrucŃii 71.01.01 2 465    2 465 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

 
71.01.02 2 772  600  2 172 
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Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

 
71.01.03 25    25 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

 
71.01.30 40    40 

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 0     
Rambursări de credite externe  81.01 0     
Rambursări de credite interne  81.02 0     
Din total capitol  41 718 3 756 4 980 5 194 27 788 
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 
la 67.02.03.30) 67.02.03 

 
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 0     
Servicii recreative şi sportive 
(rd.361 la 363) 67.02.05 38 168 3 345 4 420 4 705 25 698 
Sport 67.02.05.01 0     
Tineret 67.02.05.02 0     
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IntreŃinere grădini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive şi de 
agrement 

 
 
67.02.05.03 38 168 3 345 4 420 4 705 25 698 

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 
       
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 10.00 32 250 6 335 6 908 7 093 11 914 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20.00 21 684 2 981 5 490 5 983 7 230 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 0     
Transferuri curente (rd393) 51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.395) 55 

 
0     

A. Transferuri interne.(rd.396 la 
398) 55.01 

 
0     

Programe cu finanŃare rambur-
sabilă  55.01.03 

 
0     

Programe PHARE  55.01.08 0     
Alte transferuri curente interne  
 55.01.18 

 
0     
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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  88 39 481 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.407) 71 608  88 39 481 
Active fixe(rd.387 la 390)  71.01 608  88 39 481 
ConstrucŃii 71.01.01 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  49  334 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 71.01.30 184  23 21 140 
OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 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 
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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 
DEZVOLTARE PUBLICĂ 
LOCUINłE, MEDIU ŞI APE  
(cod 70.02+74.02) 69.02 86 304 17 514 17 117 23 471 28 202 
LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 
publică (cod 70.02.03 +70.02.05 
+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 10 828 1 342 892 3 699 4 895 
CHELTUIELI CURENTE  01 9 412 1 029 881 3 638 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     
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Transferuri curente  51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  55 1 967   1 967  
A. Transferuri interne.  55.01 1 967   1 967  
InvestiŃii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital 
de stat 55.01.12 0     
Alte transferuri curente interne 55.01.18 1 967   1 967  
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 1 172 69 11 61 1 031 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE  71 1 172 69 11 61 1 031 
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   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  72.00 0     
Active financiare  72.01 0     
Participare la capitalul social al 
societăŃilor comerciale 72.01.01 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE 79 244 244    
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 244 244    
Rambursări de credite externe  81.01 0     
Rambursări de credite interne  81.02 244 244    
Din total capitol  10 828 1 342 892 3 699 4 895 
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LocuinŃe (cod 70.02.03.01 
+70.02.03.30) 70.02.03 686  36 419 231 
Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 70.02.03.01 669  36 419 214 
Alte cheltuieli în domeniul 
locuinŃelor 

 
70.02.03.30 17    17 

Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice (cod 70.02.05.01 
+70.02.05.02) 70.02.05 2 903 15 11 2 028 849 
Alimentare cu apă 70.02.05.01 2 903 15 11 2 028 849 
Amenajări hidrotehnice  70.02.05.02 0     
Iluminat public şi electrificări rurale 70.02.06 0     
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 75 476 16 172 16 225 19 772 23 307 
CHELTUIELI CURENTE ) 01 69 610 16 150 16 196 19 748 17 516 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10.00 0     
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20.00 67 643 16 150 16 196 17 781 17 516 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 0     
Transferuri curente  51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 1 967   1 967  
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A. Transferuri interne 55.01. 1 967   1 967  
Programe PHARE  55.01.0 8 0     
InvestiŃii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital 
de stat 55.01.12 0     
Alte transferuri curente interne  55.01.18 1 967   1 967  
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 5 866 22 29 24 5791 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE  71 5 866 22 29 24 5791 
Active fixe  71.01 5 866 22 29 24 5791 
ConstrucŃii 71.01.01 5 566  16  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  75 476 16 172 16 225 19 772 23 307 
Salubritate şi gestiunea deşeurilor 
(cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 67 643 16 150 16 196 17 781 17 516 
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Salubritate 74.02.05.01 67 643 16 150 16 196 17 781 17 516 
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  79.02 23 538 2 401 2 380 1 416 17 341 
AcŃiuni generale economice, 
comerciale şi de mună  
(cod 8°.02.01 la 81.02.50) 80.01 

0 

    
CHELTUIELI CURENTE 01 0     
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 

0 
    

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 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     

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     
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Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 71.01.30 

 
0     

OPERAłIUNI FINANCIARE  79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 

 
0     

Rambursări de credite externe  81.01 0     
Rambursări de credite interne  81.02 0     
Din total capitol       
AcŃiuni generale economice, 
comerciale (cod 80.02.01.06 la 
80.02.01.30) 80.02.01 

 
 

0     
Prevenire şi combatere inundaŃii şi 
gheŃuri 80.02.01.06 

 
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     
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     
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TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
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 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     

OPERATIUNI FINANCIARE 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 81 

 
0     

Rambursări de credite externe  81.1 0     
Rambursări de credite interne  81.02 0     
Din total capitol  0     
Energie termică 81.02.06 0     
AlŃi combustibili 81.02.07 0     
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Alte cheltuieli privind combustibilii 
şi energia 81.02.50 

 
0     

  0     
Agricultura,silvicultura,piscicultura 
si 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 INTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 

 
 

0     
Transferuri curente  51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 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 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 XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE (rd.207+425+462) 81 

 
0     

Rambursări de credite externe  81.01 0     
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Rambursări de credite interne  81.02 0     
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     

       
Transporturi (cod 84.02.03 
+84.02.06 +84.02.50) 84.02 23 538 2 401 2 380 1 416 17 341 
CHELTUIELI CURENTE  01 18 370 2 212 1 999 1 020 13 139 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 1 300 221 235 263 581 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 17 070 1 991 1 764 757 12 558 
TITLUL IV SUBVENłII (rd.539) 40 0     
SubvenŃii pentru acoperirea 
diferenŃelor de preŃ şi tarif 40.03 

 
0     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE  51 

 
 

0     
Transferuri curente (rd.542) 51 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     
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 (rd.549) 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    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     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE  81 

 
0     

Rambursări de credite externe  81.01 0     
Rambursări de credite interne  81.02 0     
Din total capitol       
Transport rutier (cod 84.02.03.01 
la 84.02.03.03) 84.02.03 23 538 2 401 2 380 1 416 17 341 
Drumuri şi poduri 64.02.03.01 0     
Transport în comun 64.02.03.02 0     
Străzi  64.02.03.03 23 538 2 401 2 380 1 416 17 341 
Transport aerian (rd.566) 84.02.06 0     
AviaŃia civilă 84.02.06.02 0     
Alte cheltuieli în domeniul 
transporturilor 84.02.50 

 
0     
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  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 INTRE 
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 
Socială 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 XI ACTIVE FINANCIARE 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 0     
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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 

 
0     

Rambursări de credite externe  81.01 0     
Rambursări de credite interne  81.02 0     
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, EXCEDENT / 
DEFICIT 96.02 

 
0 61 361 36 213 -61 981 -35 593 

REZERVE  97.02 0     
EXCEDENT  98.02 0 61 361 36 213 -61 981 -35 593 
DEFICIT 99.02 0     

Ordonator principal de credite  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea acordării de scutiri la plata dobânzilor  

şi penalităŃilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere, 

datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse,  

ca urmare a neachitării până la data de 31decembrie 2006,  

a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu  

şi a impozitului pe terenul aferent acestora 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al Serviciului Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 În conformitate cu dispoziŃiile H.C.L. Sector 6 nr. 

43/08.02.2007, privind acordarea de scutiri la plata dobânzilor şi 

penalităŃilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere 

datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse şi ale art. 

125 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), din O.G. nr. 92/2003, privind Codul 

de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea la plata dobânzilor şi penalităŃilor 

de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere datorate de 

către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a neachitării 

până la data de 31 decembrie 2006, a impozitului pe clădirile 

folosite ca domiciliu, pentru persoanele prevăzute în anexă, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. 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, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 379/18.10.2007 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 379/18.10.2007  

 

Nr. 
crt 
 

Numele 
solicitantului 

Domiciliul  
solicitantului 

Număr 
camere Venit mediu 

net 
persoană 

Dobânzi 
31.12.2006 

PenalităŃi 
31.12.2006 

Majorări 
31.12.2006 Perioada Propuneri 

Număr 
persoane 

1 Dan 
Elena 

Str. Strămoşilor 
nr.8, Bl. P20, 

ap. 231 

3 
312 lei 259,30 lei 80,93 lei 174,49 lei 2002 – 2005 

Scutirea sumei de 514,72 lei reprezentând 
dobânzi, penalităŃi de întârziere, precum şi 
majorări de întârziere calculate la 31.12.2006 2 

2 
Florea 
Adrian 
Marius 

Bd. Timişoar 
a nr.19, Bl.C6, 

ap.113 

3 

366 lei 35,84 lei 11,04 lei 88,49 lei 2004-2006 
Scutirea sumei de 135,37 lei reprezentând  
dobânzi, penalităŃi de întârziere, precum şi 
majorări de întârziere calculate la 31.12.2006 1 

3 Zatic 
Serafim 

Bd. Timişoara 
nr.63, Bl.OD8, 

ap.40 

3 
249 lei 461,83 lei 121,87 lei 127,68 lei 2001-2005 

Scutirea sumei de 711,38 lei reprezentând 
dobânzi, penalităŃi de întârziere, precum şi 
majorări de întârziere calculate la 31.12.2006 3 

4 Ionescu 
Virginia 

Str. Valea 
Cascadelor 
nr.2, Bl.A3, 

ap.9 

2 
96 lei 170,36 lei 52,46 lei 125,85 lei 2002-2006 

Scutirea sumei de 348,67 lei reprezentând 
dobânzi, penalităŃi de întârziere, precum şi 
majorări de întârziere calculate la 31.12.2006 4 

5 
Irimia 
Ioana 

Str. PărăluŃelor 
nr.11, Bl.P45, 

ap.6 

4 
162 lei 618,71 lei 163,73 lei 126,05 lei 2001-2005 

Scutirea sumei de 908,49 lei reprezentând 
dobânzi, penalităŃi de întârziere, precum şi 
majorări de întârziere calculate la 31.12.2006 

 
5 

6 
Petre 

DobriŃa 

Cal. Apeductului 
nr.15, Bl.A3A, 

ap.8 

1 

291 lei 183,36 lei 53,39 lei 120,80 lei 2001-2006 
Scutirea sumei de 357,55 lei reprezentând 
dobânzi, penalităŃi de întârziere, precum şi 
majorări de întârziere calculate la 31.12.2006 

 
2 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Manuel Avrămescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Cioran Gabriel” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Cioran 

Gabriel” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

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

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, Directia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 380/18.10.2007 
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                                     Anexă la H.C.L.S. 6 Nr. 380/18.10.2007 

 

Indicatori Tehnico-Economici 

,,Reabilitare sistem rutier str. Cioran Gabriel,, 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 498,971.20 lei 

 din care C + M 445,510.00 lei 

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

 -anul 1                                       498,971.20/ 445,510.00                  lei 

3 CapacităŃi :  

  clasa tehnică III  

  lungime stradă: 104.00 ml 

  lăŃime stradă 1,90 ml 

  lăŃime trotuare 6,5 ml 

  suprafaŃă totală carosabil 693 mp 

  suprafaŃă trotuare 654 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 3 luni 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Manuel Avrămescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii:“Reabilitare sistem rutier Str. PerformanŃei” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. PerformanŃei” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în anexa care 

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

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 381/18.10.2007 
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                                     Anexă la H.C.L.S. 6 Nr. 381/18.10.2007 

 

Indicatori Tehnico-Economici 

,,Reabilitare sistem rutier str. PerformanŃei,, 

 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 1,470,268.80 lei 

 din care C + M 1,312,740.00 lei 

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

 -anul 1                                 1,470,268.80/ 1,312,740.00                    lei 

3 CapacităŃi :  

  clasa tehnică III  

  lungime stradă: 534.00 ml 

  lăŃime stradă 3,5-6,1 ml 

  lăŃime trotuare 0,7-1,7 ml 

  suprafaŃă totală carosabil 2,110.00 mp 

  suprafaŃă trotuare 1,068.00 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Manuel Avrămescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Fulga Adrian” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Fulga Adrian” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în anexa care 

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

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 382/18.10.2007 
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                                     Anexă la H.C.L.S. 6 Nr. 382/18.10.2007 

 

Indicatori Tehnico-Economici 

,,Reabilitare sistem rutier str.Fulga Adrian,, 

 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 987,840.00 lei 

 din care C + M 882,000.00 lei 

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

 -anul 1                                       987,840.00/882,000.00 lei 

3 CapacităŃi :  

  clasa tehnică III  

  lungime stradă: 260.00 ml 

  lăŃime stradă 6,50 ml 

  lăŃime trotuare 1,7 ml 

  suprafaŃă totală carosabil 1,810 mp 

  suprafaŃă trotuare 884 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 3 luni 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Manuel Avrămescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Partiturii” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Partiturii” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în anexa care face 

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

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 383/18.10.2007 
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                                     Anexă la H.C.L.S. 6 Nr. 383/18.10.2007 

 

Indicatori Tehnico-Economici 

,,Reabilitare sistem rutier str. Partiturii,, 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 1,589,280.00 lei 

 din care C + M 1,419,000.00 lei 

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

 -anul 1                                  1,589,280.00/1,419,000.00                     lei 

3 CapacităŃi :  

  clasa tehnică III  

  lungime stradă: 575.00 ml 

  lăŃime stradă 3,5-6,3 ml 

  lăŃime trotuare 2.00 ml 

  suprafaŃă totală carosabil 3,150.00 mp 

  suprafaŃă trotuare 1,150.00 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 6 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Manuel Avrămescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Porumbelului” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Porumbelului” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în anexa care 

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

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 384/18.10.2007 
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                                     Anexă la H.C.L.S. 6 Nr. 384/18.10.2007 

 

Indicatori Tehnico-Economici 

,,Reabilitare sistem rutier str. Porumbelului,, 

 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 546,336.00  lei 

 din care C + M 487,800.00  lei 

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

 -anul 1                                                    546336/487800 lei 

3 CapacităŃi :  

  clasa tehnică III  

  lungime stradă: 212.00 ml 

  lăŃime stradă 5.50 ml 

  lăŃime trotuare 1,50 ml 

  suprafaŃă totală carosabil 1,166.00 mp 

  suprafaŃă trotuare 636.00 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 3 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Manuel Avrămescu 

 

 



 372

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Intr. FierbinŃi” 

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Intr. FierbinŃi” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în anexa care face 

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

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 385/18.10.2007 
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                                     Anexă la H.C.L.S. 6 Nr. 385/18.10.2007 

 

Indicatori Tehnico-Economici 

,,Reabilitare sistem rutier Intr. FierbinŃi,, 

 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 431,200.00 lei 

 din care C + M 392,000.00 lei 

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

 -anul 1                                                    431200/392000 lei 

3 CapacităŃi :  

  clasa tehnică III  

  lungime stradă: 112.00 ml 

  lăŃime stradă 7.00 ml 

  lăŃime trotuare 0,50 ml 

  suprafaŃă totală carosabil 784.00 mp 

  suprafaŃă trotuare 112.00 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 3 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Manuel Avrămescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii:“Reabilitare sistem rutier Intr. Carnavalului” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6. 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Intr. Carnavalului” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în anexa care 

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

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:386/18.10.2007
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                                     Anexă la H.C.L.S. 6 Nr. 386/18.10.2007 

 

Indicatori Tehnico-Economici 

,,Reabilitare sistem rutier Intr. Carnavalului,, 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 503,395.20 lei 

 din care C + M 449,460.00 lei 

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

 -anul 1                                               503395.20/449460 lei 

3 CapacităŃi :  

  clasa tehnică III  

  lungime stradă: 163.00 ml 

  lăŃime stradă 8.00 ml 

  lăŃime trotuare 1.80 ml 

  suprafaŃă totală carosabil 1,304.00 mp 

  suprafaŃă trotuare 586.80 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 3 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Manuel Avrămescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului 

de investitii:“Reabilitare sistem rutier Aleea Ariniş” 

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6. 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Aleea Ariniş” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în anexa care face 

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

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 387/18.10.2007 
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                                     Anexă la H.C.L.S. 6 Nr. 387/18.10.2007 

 

Indicatori Tehnico-Economici 

,,Reabilitare sistem rutier Aleea Ariniş,, 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 2,060,593.92 lei 

 din care C + M 1,839,816.00 lei 

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

 -anul 1                                           2060593.92/1839816                 lei 

3 CapacităŃi :  

  clasa tehnică III  

  lungime stradă: 585.00 ml 

  lăŃime stradă 3.75-7.0 ml 

  lăŃime trotuare 1-1.5 ml 

  suprafaŃă totală carosabil 3,809.00 mp 

  suprafaŃă trotuare 1,527.00 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 3 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

ManuelAvrămescu        
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii:“Extindere reŃea de alimentare cu apă Bd. Preciziei” 

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă Bd. 

Preciziei” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

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

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 388/18.10.2007 
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                                     Anexă la H.C.L.S. 6 Nr. 388/18.10.2007 

 

Indicatori Tehnico-Economici 

,, Extindere reŃea de alimentare cu apă Bd. Preciziei ,, 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 

462,560.00 

 lei 

 din care C + M 413,000.00 lei 

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

 -anul 1                                        462,560.00/413,000.00 lei 

3 CapacităŃi :  

     

  lungime reŃea: 635.00 ml 

  proprietăŃi branşate   

                    -blocuri 8  

                   - centrala termică 1  

  branşamente 8 buc 

  hidranŃi 2 buc 

4 Durata de realizare a investiŃiei 3 luni 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 
Manuel Avrămescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind declararea obiectivului de investiŃii  

„ConstrucŃie grădiniŃă în Cartierul Brâncuşi, inclusiv consultanŃă” 

ca obiectiv cu finanŃare multianuală 

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6. 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă declararea obiectivului de investiŃii 

„ConstrucŃie gradiniŃă în Cartierul Brâncuşi inclusiv consultanŃă” ca 

obiectiv cu finanŃare multianuală şi graficul de finanŃare 

multianuală prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 389/18.10.2007 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 Nr. 389/18.10.2007 

 

GRAFIC DE EŞALONARE FINANCIARĂ MULTIANUALĂ A  

OBIECTIVULUI DE INVESTIłII "CONSTRUCłIE GRĂDINIłĂ ÎN CARTIERUL BRÂNCUŞI, 

INCLUSIV CONSULTANłĂ" 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea obiectivului de investiŃii Valoarea estimativă 

a obiectivului 

FinanŃare 

2007 

FinanŃare 

2008 

FinanŃare 

2009 

0 1 2 3 4 5 

1 ConstrucŃie grădiniŃă în Cartierul 

Brâncuşi, inclusiv consultanŃă 

8500000 1500000 4000000 3000000 

      

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                         Manuel Avrămescu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii:“Parcaj combilift 543 cu 58 de locuri (ce va fi situat în 

zona Drumul Taberei, Aleea Sănduleşti, între Bl. C2, F7 şi C1)” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Parcaj combilift 543 cu 58 de locuri (ce va 

fi situat în zona Drumul Taberei, Aleea Sănduleşti, între Bl. C2, F7 
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şi C1)” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 390/18.10.2007 
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                                    Anexă la H.C.L.S. 6 Nr. 390/18.10.2007 

 

Indicatori Tehnico-Economici 

,,Parcaj S+P+1 – 58 locuri,, 

 

 

1 

Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 

TVA) 3,553,911.20 lei 

 din care C + M 1,486,655.10 lei 

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

 -anul 1                                     3553911.20/ 1486655.10              lei 

3 CapacităŃi :  

  niveluri de parcare 3 nivel 

  total locuri de parcare 58.00 loc 

  

SuprafeŃe necesare pentru 

construcŃii   

  - aria interioară 497 mp 

  -aria construită la sol 511 mp 

  - aria desfăşurată 698.00 mp 

  

SuprafeŃe necesare pentru 

circulaŃie   

  

-aria acceselor carosabile şi 

pietonale 100.00 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei 9 luni 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Manuel Avrămescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Prelungire Ghencea nr. 191 - 193, sector 6”,  

pentru construire locuinŃă pe un teren  

în suprafaŃă de 617,56 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Prelungirea Ghencea 

nr. 191 - 193, sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 21631/9/16/10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213 / 

2005. 

 În temeiul prevederilor art. 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 -“Prelungirea 

Ghencea nr. 191 – 193, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe 

un teren în suprafaŃă de 617,56 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 391/18.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Str. Valea Cascadelor nr. 22, Sector 6”,  

pentru construire spaŃii cazare, birouri şi show room,  

pe un teren în suprafaŃă de 10000 m.p.,proprietate particulară 

persoană fizică 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei tehnice de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Valea Cascadelor 

nr. 22”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 18835/8/12; 20.08.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213 / 

2005. 

 În temeiul prevederilor art. 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. Valea 

Cascadelor nr. 22, sectorul 6”, pentru construire spaŃii cazare, 

birouri şi show room, pe un teren în suprafaŃă de 10000 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 392/18.10.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Str. Alizeului nr. 3, sector 6”, pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 191 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. Alizeului nr. 3, 

sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 15194/9/15; 10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213 / 

2005. 

 În temeiul prevederilor art. 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. 

Alizeului nr. 3, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 191 m.p. proprietate particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:393/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum Valea Cricovului nr. 113, sector 6”,  

pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 644,43 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Drum Valea Cricovului 

nr. 113, sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 23396/9/18; 10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

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

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

215/2001, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Cricovului nr. 113, sector 6”, pentru construire locuinŃe pe un teren 

în suprafaŃă de 644,43 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:394/18.10.2007



 402

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Drum Sării nr. 84, sector 6”, pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 256,37 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 Sării nr. 84, 

sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 15618/9/19; 10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213 / 

2005. 

 În temeiul prevederilor art. 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 Sării 

nr. 84, sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 256,37 m.p., proprietate particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:395/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Str. Liniei nr. 3, sector 6”, pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 219,99 m.p.,  

proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Liniei nr. 3, sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 14528/9/11; 10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213 / 

2005. 

 În temeiul prevederilor art. 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. Liniei 

nr. 3, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 219,99 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 396/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Str. Calea Giuleşti nr. 525, Sector 6” pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 450 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. Calea Giuleşti nr. 

525”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 5531/9/6; 10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213 / 

2005. 

 În temeiul prevederilor art. 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. Calea 

Giuleşti nr. 525”, sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 450 m.p., proprietate particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:397/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Str. Alexandru Borneanu nr. 22 - 22A, sector 6”,  

pentru construire birouri, pe un teren  

în suprafaŃă de 1080 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. Alexandru 

Borneanu nr. 22 - 22A, sector 6”; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 1102/9/3; 10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213 / 

2005. 

 În temeiul prevederilor art. 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. 

Alexandru Borneanu nr. 22 - 22A, sectorul 6”, pentru construire 

birouri, pe un teren în suprafaŃă de 1080 m.p., proprietate 

particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:398/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Drum Osiei nr. 68-70-72”, Sector 6, pentru construire locuinŃe  

de serviciu, depozit, birouri, pe un teren în suprafaŃă de 3000 m.p., 

proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6  şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Drum Osiei nr. 68-70-

72”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 19557/9/8; 10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213 / 

2005. 

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

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

215/2001, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

nr. 68-70-72 Sectorul 6”, pentru construire locuinŃe de serviciu, 

depozit, birouri pe un teren în suprafaŃă de 3000 m.p., proprietate 

particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 399/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Intrare Pinului nr. 11”, Sector 6 pentru construire locuinŃă  

pe un teren în suprafaŃă de 301,18 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. Intrare Pinului nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 23421/9/10; 10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrari Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile : 

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

construcŃii republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentatiilor de amanajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

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

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

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

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

215/2001 republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Pinului nr. 11” Sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 301,18 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 
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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, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:400/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Str. Orşova nr. 48” Sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren 

în suprafaŃă de 150,14 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. Orşova nr. 48” 

Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 6803/9/9; 10.09.2007 si raportul Comisiei nr.2 de 

Urbanism, Lucrari Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 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, constructiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amanajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

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

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

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

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

215/2001 republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

nr. 48” Sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 150,14 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 
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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, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:401/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Calea Giuleşti nr. 521”, Sector 6, pentru construire locuinŃă,  

pe un teren în suprafaŃă de 253 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. 521” 

Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 18739/9/7; 10.09.2007 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

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

269/21.12.2000. 

- PUZ” Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

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

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

215/2001, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Giuleşti nr. 521” Sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 253 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 
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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, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:402/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. 

Torcătoarelor nr. 18 B”, Sector 6,  

pentru construire locuinŃă, pe un teren  

în suprafaŃă de 347 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. Torcătoarelor nr. 

18 B”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 10654/9/4; 10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 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, constructiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ” Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213 / 

2005. 

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

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

215/2001, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Torcătoarelor nr. 18 B” Sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe 

un teren în suprafaŃă de 347 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:403/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Splaiul IndependenŃei nr. 202 A”, Sector 6,  

pentru construire ansamblu locuinŃe colective,  

pe un teren în suprafaŃă de 15207,17 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: “Splaiul IndependenŃei 

nr. 202 A Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 17689/7/14; 31.07.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 269 / 

21.12.2000. 

- PUZ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213 / 

2005. 

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

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

215/2001, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

IndependenŃei nr. 202 A”, Sectorul 6, pentru construire ansamblu 

locuinŃe colective, pe un teren în suprafaŃă de 15207,17 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 
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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, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:404/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Str. Calea Giuleşti nr. 489”, Sector 6 

 pentru construire locuinŃă pe un teren  

în suprafaŃă de 330 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. Calea Giuleşti nr. 

489” Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 6803/9/9; 10.09.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al Sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

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

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

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

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

215/2001 republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Giuleşti  nr. 489”, Sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 330 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:405/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Str. Ceahlăul nr. 17B” Sector 6 pentru alimentaŃie publică pe un 

teren în suprafaŃă de 140 m.p.,proprietate particulară persoane 

fizice – 62 m.p. şi teren solicitat pentru concesionare – 78 m.p. 

 

 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. Ceahlăul nr. 17 B” 

Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 19420/7/16; 31.07.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 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; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

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

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

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

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

215/2001 republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

nr. 17B”, Sectorul 6, pentru alimentaŃie publică, pe un teren în 

suprafaŃă de 140 m.p., proprietate particulară persoane fizice - 62 

m.p. şi teren solicitat pentru concesionare 78 m.p. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:406/18.10.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“B-dul Iuliu Maniu nr. 333-339”, Sector 6 pentru construire hale 

depozitare şi birouri pe un teren în suprafaŃă de 12002,57 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “B-dul Iuliu Maniu nr. 

333 - 339” Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 13712/9/20; 10.09.2007 si raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 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. 
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1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în 

municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

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

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

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

art. 45(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 - “B-dul Iuliu 

Maniu nr. 333 - 339” Sectorul 6, pentru construire hale depozitare 

şi birouri, pe un teren în suprafaŃă de 12002,57 m.p., proprietate 

particulară persoane juridice. 

 

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

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
În temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

Manuel Avrămescu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:407/18.10.2007 
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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 Ionescu Mihai  

din Intr. Sfatului nr. 4, sector 1 şi Concesionar,  

generată de lipsa contorizării apei reci livrate 

 

Având în vedere: 

 PetiŃiile formulate la ARBAC de domnul Ionescu Mihai client 

al SC Apa Nova Bucureşti SA (ANB), reprezentând un utilizator 

casnic al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare aferent 

condominiului din Intr. Sfatului nr. 4, sector 1, prin care şi-a 

exprimat nemulŃumirea după ce apelul acestuia către Concesionar 

nu a condus la rezolvări acceptabile pentru părŃi, faŃă de refuzul 

ANB de a monta un contor pentru înregistrarea consumului de apă 

potabilă în conformitate cu prevederile legale precum şi de 

modalitatea prin care ANB consideră că utilizatorul trebuie să 

suporte cheltuielile privind repararea conductei de alimentare cu 

apă până la punctul de racordare al imobilului;  

 Constatarea faptului că ANB nu a montat câte un contor pe 

branşamentul propriu al imobilului de la nr. 4 şi al celui de la nr. 3 

de pe Intr. Sfatului pe baza cărora ar fi trebuit să se facă 
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facturarea, respectiv la limita de proprietate, conform art. 3.10, 

3.14, 3.24 din HCGMB nr. 157/2005. S-a constatat însă că ANB a 

montat la cele două imobile un contor comun (înlocuindu-l pe cel 

anterior deteriorat), amplasat la mare distanŃă de limita de 

proprietate.  

 ReŃeaua de apă de pe Intr. Sfatului alimentează două 

condominii independente, fiind în acest sens o reŃea publică aşa 

cum o defineşte şi art. 3.(g) din Legea nr. 241/2006: „reŃea publică 

de distribuŃie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu 

apă, alcătuită din reŃeaua de conducte, armături şi construcŃii 

anexe, care asigură distribuŃia apei la doi ori la mai mulŃi utilizatori 

independenŃi. Art. 27.(1) din Legea 241/2006 defineşte calitatea de 

utilizator al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel: 

„orice persoană fizică sau juridică ce deŃine, în calitate de 

proprietar sau cu drept de folosinŃă dat de proprietar, un imobil 

având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de 

canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de 

contract de furnizare/prestare.” 

 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.  

 InformaŃiile prezentate de ANB în Anexa 2 din scrisoarea nr. 

4133/11.10.2002, Intr. Sfatului se regăseşte, la poziŃia 3745, în 

lista străzilor care au reŃele publice de apă şi canalizare, întărind 
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astfel concluzia că reŃeaua de apă de pe această stradă este o 

reŃea publică preluată în concesiune de către ANB; 

 Răspunsurile ANB din scrisorile adresate ARBAC şi 

petentului clientul Ionescu Mihai din intr. Sfatului nr. 4, sector 1 

(printre care scrisorile ANB nr. 17348/16.11.2006 şi nr. 

21418/12.01.2007), care nu conŃin motivaŃii sustenabile cu privire 

la obligaŃia ANB de a contoriza, în conformitate cu reglementările 

legale în vigoare (art. 27.(2) din HCGMB nr. 157/2005 „Căminul de 

apometru şi/sau căminul de racord se amplasează cât mai 

aproape de limita de proprietate, dar nu mai departe de 5m de 

limita de proprietate a utilizatorului (de regula la 1-2m în 

exteriorul/interiorul acesteia);  

 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 şi C ale Contractului de Concesiune; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1  a) Refuzul SC Apa Nova Bucureşti SA, de a da curs 

solicitării domnului Ionescu Mihai – client al SC Apa Nova 

Bucureşti SA, domiciliat în Intr. Sfatului nr. 4, sector 1, de a efectua 

contorizarea imobilului la branşament şi de a interveni pentru 
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remedierea avariilor pe conducta publică de distribuŃie care 

alimentează cu apă imobilele de la nr. 3 şi nr. 4, încalcă: 

- prevederile 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; 

- 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), 63(j), 66(g), 

69(1)÷(4), 73(2) din Hotărârea CGMB nr. 157/2005, care aplică 

prevederile cadru ale Legii 241/2006;  

- 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 atât imobilul 

de la nr. 4 precum şi cel de la nr. 3 de pe Intr. Sfatului sector 1, la 

limita de proprietate, în conformitate cu prevederile art. 27(2) din 

Regulamentul anexat Hotărârii CGMB nr. 157/2005 şi a Nivelului 

de Serviciu C1 – „Clienti contorizaŃi ca procent din total”. 

 

 Art. 3. SC Apa Nova Bucureşti SA va întreŃine şi exploata 

reŃeaua publică de pe Intr. Sfatului sector 1, în conformitate cu 

prevederile Caietului de Sarcini, „Partea a II-a, SERVICIILE, 

sectiunea 1 – Serviciile care trebuiesc realizate de către 

Concesionar”, şi a Nivelului de Serviciu A5 „Timpul dintre 
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notificarea exploziei/scurgerii şi reparaŃie” din anexa III a Caietului 

de Sarcini din Contractul de Concesiune, precum şi a prevederilor 

clauzei 29.4.1. din Contractul de Concesiune. 

 

 Art. 4. În cazul acŃiunii în instanŃă a SC Apa Nova Bucureşti 

SA, pentru recuperarea unor eventuale prejudicii ale domnului 

Ionescu Mihai domiciliat în Intr. Sfatului nr. 4, sector 1, 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. 18/25.09.2007 

 



 448

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

A2 – Presiunea la branşament 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea la 

branşament,  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A 2, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi a clauzei 1.3 din Anexa A, Caietul de Sarcini, Partea a 

III a - Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune dintre 

Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru 

Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere deciziile ARBAC nr. 16/2003, nr. 10/2004, 

nr. 33/2005, nr. 22/2006; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001 şi HCGMB 233/2005; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea la branşament, 

prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie, cu respectarea prevederilor de la art. 2.  

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 19/26.10.2007 
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 

19/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 

Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 

 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu 

A2  – Presiunea la branşament 

 

Stimate Domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC) pentru Nivelul de Serviciu A2  – 

Presiunea la branşament transmis de către SC Apa Nova 

Bucureşti SA (ANB) cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, având ca 

Termen Limită de Conformitate 17.11.2007, s-a hotărât 

„Certificarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A2 – 

Presiunea la branşament”. 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu A2 – Presiunea la branşament, după realizarea 

ConformităŃii IniŃiale, certificată de ARBAC prin Decizia nr. 

33/2005, evaluarea Continuării ConformităŃii (ECC) se face la 
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intervale de 12 luni, de la ultima Certificare a ConformităŃii - 

Decizia nr. 22/2006.   

1. InformaŃii prezentate de ANB: 

Au fost luate în considerare informaŃii prezentate de către ANB, 

atât în cadrul raportului ECC, transmis cu scrisoarea nr. 

41610/08.10.2007 dar şi cu ocazia rapoartelor anuale, precum şi 

rezultatele verificărilor efectuate de către reprezentanŃii ARBAC în 

toate punctele reprezentative ale ANB, ce au avut drept scop 

printre altele şi identificarea altor cazuri unde prevederile Caietului 

de Sarcini al Contractului de Concesiune nu se îndeplinesc. 

MenŃionăm că au fost monitorizate branşamentele cu probleme de 

presiune la Data Intrării în Vigoare a Concesiunii precum şi 

informaŃiile din baza de date din perioada de verificare, din care ar 

fi putut să reiasă noi branşamente care au frecvente probleme de 

presiune. 

InformaŃiile transmise de ANB sunt următoarele: 

- Numărul total de branşamente la începutul concesiunii 

..................................................73639; 

- Numărul total de branşamente la începutul perioadei de 

raportare....................................92901; 

- Numărul total de branşamente la sfârşitul perioadei de raportare 

...................................................97314; 

- Numărul total de branşamente cu probleme de presiune la 

începutul concesiunii ..................5086; 

- Număr branşamente unde nu a fost satisfăcut NSO la începutul 

perioadei de raportare ......................0; 
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- Numărul de branşamente cu probleme de presiune apărute în 

perioada de raportare.......................0; 

- Numărul de branşamente rezolvate în anul 

curent................................................0; 

- Nr. branşamente unde nu a fost satisfăcut NSO la sfârşitul 

perioadei de raportare.......................0; 

- % din branşamente unde a fost atins NSO la sfârşitul perioadei 

de raportare....................................100; 

- Standardul Obiectiv, conform Contractului de Concesiune este 

.........................................................98%. 

 

2. Evaluare ARBAC  

a) Verificările efectuate : În urma verificărilor, atât a documentelor 

transmise de ANB cât şi a vizitelor efectuate în perioadele 07 ÷ 

22.05.2007 şi 09÷17.10.2007 la Centrele OperaŃionale, ARBAC a 

constatat că registrele cu înregistrările bazelor de date sunt 

conform celor din Decizia ARBAC nr. 16/2003, fişele de constatare 

conŃin toate informaŃiile necesare identificării cazurilor semnalate 

iar informaŃiile transmise sub forma tabelului rezumativ respectă 

Decizia ARBAC nr. 10/2004. 

 Au fost verificate prin sondaj un număr de aproximativ 350 

notificări din totalul de 3650 diagnosticate cu „lipsă presiune” din 

baza de date ceea ce reprezintă (~10% din totalul notificărilor) 

împreună cu fişele de intervenŃie (solicitând şi obŃinându-se copii 

după o serie de fişe de intervenŃie), urmărind identificarea 

eventualelor probleme de presiune în zonele unde la începutul 
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concesiunii au existat probleme de presiune dar raportate ulterior 

ca soluŃionate, precum şi a unor noi zone/branşamente cu 

probleme de presiune. Au fost identificate punctual reclamaŃii 

privind presiunea scăzută în aria concesionată, însă acestea au 

fost soluŃionate în timp scurt, petenŃii nemaintervenind cu 

reclamaŃii ulterioare.  

 Verificările ARBAC au condus la următoarele date sintetizate 

conform specificaŃiilor din Contractul de Concesiune, Caietul de 

Sarcini partea a III-a: 

- Numărul de branşamente ale gospodăriilor unde nu a fost 

satisfăcut Standardul Obiectiv la începutul anului perioadei de 

raportare.....................................................................................0; 

- Numărul de branşamente ale gospodăriilor unde nu a fost atins 

Standardul Obiectiv în anul curent 

....................................................................................................0; 

- Numărul de branşamente ale gospodăriilor eliminate din cauză că 

problema a fost rezolvată în anul de raportare (branşamente 

diagnosticate cu „lipsă presiune”)..........................................3650*; 

- Nr. branşamente unde nu a fost satisfăcut NSO la sfârşitul 

perioadei de raportare..................................................................0; 

- Numărul total de branşamente la sfârşitul perioadei de raportare 

..............................................................................................97314; 

- % din branşamentele gospodăriilor unde nu a fost satisfăcut 

Standardul Obiectiv la sfărşitul anului 

.......................................................................................................0; 
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 MenŃionez că numărul de branşamente notate cu * se referă 

la totalul notificărilor privind lipsa de presiune sau notificări privind 

presiune scăzută în cursul anului de raportare (care însă nu s-au 

repetat de maxim 5 ori în cursul anului de raportare), notificări care 

au fost soluŃionate. 

b) Analiza EA : ANB nu a prezentat la ARBAC nici un eveniment 

care ar fi putut fi inclus în categoria Excluderilor Admisibile. 

c) Concluzii : 

Respectând modalitatea de calcul a NS A2, din cadrul Deciziei 

ARBAC nr. 8/2002 de aprobare a Nivelului Standardului de Bază, 

ARBAC a verificat rezultatele evaluării ANB, constatând 

corectitudinea şi astfel realizarea conformităŃii cu un procent de 

100%. 

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 

Continuarea ConformităŃii a NS A2 – Presiunea la Branşament va 

fi transmisă imediat după redactare.  

 Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC.  

 

Cu deosebită stimă, 

 

Director General, 

 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

A3 – Continuitatea serviciului 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu A3 – Continuitatea 

Serviciului;  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A 3, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi a clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III 

a - Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune dintre 

Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apa şi canalizare pentru 

Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 16/2003, nr. 11/2004, 

nr. 34/2005, nr. 22/2006; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A 3 – Continuitatea serviciului, 

prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie, cu respectarea prevederilor de la art. 2. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 20/26.10.2007  
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 

20/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 

Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 

 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu 

A3  – Continuitatea serviciului 

 

Stimate Domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC) pentru Nivelul de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului transmis de către SC Apa Nova Bucureşti 

SA (ANB) cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, având ca termen 

Limita de Conformitate 17.11.2007, s-a hotărât „Certificarea 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A3  – Continuitatea 

serviciului”. 

 Conform Contractului de Concesiune pentru Nivelul de 

Serviciu A3 – Continuitatea serviciului, se face Evaluarea 

Continuării ConformităŃii (ECC) după realizarea conformităŃii 

iniŃiale, certificată de ARBAC prin Decizia nr. 34/2005, evaluarea 
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Continuării ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni, de la 

ultima Certificare a ConformităŃii prin Decizia nr. 23/2007.  

1. InformaŃii prezentate de ANB: 

 Au fost luate în considerare informaŃii prezentate de către 

ANB pentru perioada de evaluare intre 27.09.2006 ÷ 26.09.2007, 

în cadrul Raportului de Continuare a ConformităŃii pentru Nivelul 

de Serviciu A3 – Continuitatea serviciului transmis de către SC 

Apa Nova Bucureşti SA (ANB) cu scrisoarea nr. 

41610/08.10.2007, precum şi rezultatele verificărilor efectuate de 

către reprezentanŃii ARBAC în toate punctele reprezentative ale 

ANB, ce au avut drept scop printre altele şi identificarea cazurilor 

notificate dar şi alte aspecte tehnice care s-au dovedit relevante 

pentru evaluarea NS A3.  

ANB a transmis următoarele informaŃii: 

- Numărul total de notificări în perioada de evaluare (12 luni), în 

care s-au semnalat întreruperi de apă 

...............................................................................................13436; 

- Numărul de notificări la care durata întreruperii apei a fost < 6 

ore..........................................................................................12801; 

- Numărul de Excluderi Admisibile 

propuse......................................................................................634; 

- Nivel de serviciu realizat 

.............................................................................................99,99%; 

- Standardul Obiectiv, conform Contractului de Concesiune este 

98%, pentru întreruperile de apă a căror durată este < de 6 ore. 
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2. Evaluare ARBAC :  

a) Verificările efectuate : În urma verificărilor, atât a documentelor 

transmise de ANB cât şi a vizitelor efectuate la Centrele 

OperaŃionale, ARBAC a constatat că registrele cu înregistrările 

bazelor de date sunt conform celor din Decizia 16/2003 iar tabelul 

rezumativ respectă Decizia 11/2004.  

 În perioadele 07 ÷ 22.05.2007 şi 09÷17.10.2007 au fost 

efectuate verificări la toate Centrele OperaŃionale, perioade care 

se înscriu în perioada de monitorizare şi evaluare. Au fost 

verificate toate înregistrările din bazele de date şi prin sondaj un 

număr de aproximativ 400 de fişe de intervenŃie, ceea ce 

reprezintă ~3% din totalul fişelor de lucru, obŃinându-se copii după 

cele solicitate.  

 În cadrul procedurii de verificare s-au urmărit în pricipal 

întreruperile de apă notificate de clienŃi precum şi cele apărute în 

urma intervenŃiilor planificate de ANB în cadrul sistemului de 

alimentare cu apă.  

 În urma verificărilor ARBAC, informaŃiile se pot sintetiza 

astfel, aşa cum se specifică în Decizia nr. 11/2004: 
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Nr.crt. 
Durata întreruperii alimentării < 6 ore 6 - 12 

ore 
12-24 
ore 

>24 
ore TOTAL 

1 Total întreruperi în alimentare Numeric 12801 434 200 1 13436 

2 Întreruperi planificate şi   
atenŃionate 

Numeric 939 414 192 0 1545 
% 7,34% 95,39% 96% 0 11,50% 

3 Întreruperi neplanificate / 
neatenŃionate 

Numeric 11814 0 0 1 11815 
% 92,29% 2,26% 0,75% 0 87,94% 

4 Întreruperi cauzate de o terŃă 
parte 

Numeric 48 20 8 0 76 
% 0,37% 4,61% 4% 0 0,57% 

5 NS realizat  
Numeric      

% 99,99% 0,01%  
6 NSO % 98% 2%  
7 Neconformitate cu NSB/NSO % - -  
8 Număr terŃi afectaŃi Numeric      
9 Număr terŃi afectaŃi repetat Numeric      

10 Excluderi Admisibile (EA) 
a Numeric - 434 200  606 
b Numeric      
c Numeric - 20 8  28 
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b) Analiza EA : ANB a propus un număr de 634 de EA, dar numai 

din tipul celor prevăzute de Contractul de Concesiune defalcate 

astfel: 606 de tipul „Întreruperi planificate şi avertizate”- cod A3-

EA1 şi 28 de tipul „Altă acŃiune a unei terŃe părŃi”- cod A3-EA4.  

 Au fost verificate datele de transmitere a cazurilor de EA 

prezentate de ANB, constatându-se încadrarea acestora în 

categoria EA prevăzute de CC şi anume „informarea clienŃilor cu 

cel puŃin nouă ore în avans faŃă de întreruperea planificată”.  

 Nu au fost prezentate alte tipuri de evenimente care s-ar fi 

putut încadra în categoria EA suplimentare (de tipul celor aprobate 

de ARBAC prin Decizia nr. 27/2005). 

c) Concluzii : 

 Respectând modalitatea de calcul a NS A3, din cadrul 

Deciziei ARBAC nr. 31/2002 de aprobare a Nivelului Standardului 

de Baza, ARBAC a verificat rezultatele evaluării ANB, constatând 

corectitudinea şi astfel realizarea conformităŃii cu un procent de 

99,99%. 

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 

Continuarea ConformităŃii a NS A3 – Continuitatea Serviciului va fi  

transmisă imediat după redactare.  

 Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC.  

 

Cu deosebită stimă, 

 

Director General, 

 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu  

A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A5 – Timp între notificarea unei 

explozii/scurgeri şi reparaŃie transmis la ARBAC de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. la data de 06.10.2006; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A5, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 16/2003, 

13/2004, 23/2005, 24/2005, 31/2005, 35/2005, 24/2006, 37/2006, 

5/2007, 6/2007 şi 15/2007; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A5 - Timp între notificarea unei 

explozii/scurgeri şi reparaŃie, prezentată în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 21/26.10.2007 
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Anexa la Decizia CEx ARBAC nr. 21 /26.10.2007 

ARBAC 

Municipiul Bucureşti 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu A5 – 

Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie 

 

Stimate domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC) , pentru Nivelul de Serviciu A5 – 

Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie transmis de 

către SC Apa Nova Bucureşti (ANB) cu scrisoarea nr. 

41610/08.10.2007, pentru care Contractul de Concesiune prevede 

ca Termen Limită de Conformitate data de 17.11.2007, s-a hotărât 

“Certificarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A5 – 

Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie . 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi 

reparaŃie, după realizarea ConformităŃii IniŃiale, certificată de 

ARBAC prin Decizia nr. 35/2005, evaluarea Continuării 

ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni de la ultima 

Certificare a ConformităŃii – Decizia 24/2006. 
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 În conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune, prevederile Statutului ARBAC şi a Deciziilor ARBAC 

nr. 16/2003, 13/2004, 23/2005, 24/2005, 31/2005; 35/2005 si 

24/2006, s-au hotărât următoarele  : 

 

1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu A5 – Timp între 

notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie, având în vedere 

menŃinerea valorilor NS A5 peste valorile NSO, în conformitate cu 

valorile rezultate din tabelul rezumativ de mai jos : 

1.1. Total cazuri de explozii/scurgeri: 11386 din care: 

- reparate în 24 de ore de la raportare: 9839 cazuri de 

explozii/scurgeri; 

Conformitatea realizată : 86,41% faŃă de Nivelul Standardului 

Obiectiv de 80%; 

- reparate în 48 de ore de la raportare: 13620 cazuri de 

explozii/scurgeri; 

Conformitatea realizată : 96,14% faŃă de Nivelul Standardului 

Obiectiv de 90%; 

- reparate în 72 de ore de la raportare: 11315 cazuri de 

explozii/scurgeri; 

Conformitatea realizată : 99,38% faŃă de Nivelul Standardului 

Obiectiv de 97%; 

 - reparate în mai mult de 72 de ore de la raportare: 71 cazuri de 

explozii/scurgeri; 

Conformitatea realizată: 0,62% faŃă de Nivelul Standardului 

Obiectiv de 3%. 
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1.2. Total cazuri explozii/scurgeri care au necesitat repararea 

drumului până la revenirea la starea dinaintea lucrării :6329 – 2316 

=4013 cazuri; 

- repararea drumului până la revenirea la starea iniŃială în interval 

de două luni de la notificare : 4003 cazuri; 

Conformitate realizată : 99,75% faŃă de conformitatea prevăzută 

de Decizia ARBAC nr. 31/2005 de 97%; 

 

2. Excluderi Admisibile:  

 La evaluarea ARBAC s-au recalculat propunerile de 

conformitate ale ANB având în vedere ca prin Deciziile nr. 

37/2006, 5/2007, 6/2007 şi 15/2007 s-a aprobat excluderea din 

calcul de evaluare a duratelor de întârziere temporară din 

perioadele de tratare a notificărilor solicitate de către ANB ca 

Excluderi Admisibile. 

 

3. ObservaŃii: 

 Pentru un număr de 80 de avarii pe “reŃea neconcedată”, 

pentru un calcul corect, s-au solicitat ANB lămuriri privind aceste 

cazuri prin scrisoarea ARBAC nr. 735/24.10.2007. Având în 

vedere că aceste informaŃii nu au fost primite până la data 

întocmirii Scrisorii de Certificare, evaluarea a fost făcută pe baza 

datelor existente.  

 

4. Concluzii: 

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 
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Continuarea Conformitatii NS A5 – Timp între notificarea unei 

explozii/scurgeri şi reparaŃie va fi transmisă imediat după 

redactare. 

 Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC. 

 

Cu deosebită stimă, 

 

Director General, 

 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu  

A6 – Timp pentru a asigura alimentarea alternativă cu apă potabilă 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A6 – Timp pentru a asigura 

alimentarea alternativă cu apă potabilă, transmis la ARBAC de 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 06.10.2006; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A6, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Tehnic: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 10/2002, 

16/2003, 14/2004, 23/2005 şi 25/2006; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A6 – Timp pentru a asigura alimentarea 

alternativă cu apă potabilă, prezentată în Anexa 1, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 22/26.10.2007 
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 
22/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 
Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 
 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Stimate domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC), pentru Nivelul de Serviciu A6 – 

Timp pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă 

transmis de către SC Apa Nova Bucureşti (ANB) cu scrisoarea nr. 

41610/08.10.2007 , pentru care Contractul de Concesiune prevede 

ca Termen Limită de Conformitate data de 17.11.2007, s-a hotărât 

“Certificarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A6 – 

Timp pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă . 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu A6 – Timp pentru a asigura o alimentare alternativă cu 

apă potabilă, după realizarea ConformităŃii IniŃiale, certificată de 

ARBAC prin Decizia nr. 10/2002, evaluarea Continuării 

ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni de la ultima 

Certificare a ConformităŃii – Decizia 25/2006. 

 În conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune, prevederile Statutului ARBAC si a Deciziilor ARBAC 

nr. 10/2002, 16/2003, 14/2004, 23/2005 şi 25/2006, s-au hotărât 

următoarele: 
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1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu A6 – Timp 

pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă, având în 

vedere menŃinerea valorilor NS A5 peste valorile NSO, în 

conformitate cu valorile rezultate din tabelul rezumativ de mai jos : 

a) număr de întreruperi în alimentare mai mari de 24 de ore : 1; 

b) număr de întreruperi în alimentare mai mari de 24 de ore 

pentru care o sursă adecvată de alimentare de urgenŃă cu apa 

potabilă a fost pusă la dispoziŃie în 24 de ore de la întreruperea 

alimentării: 1; 

Conformitatea realizată: 100 %, faŃă de NSO. de 99 %. 

 

2. Excluderi Admisibile  

ANB nu a identificat şi nu a solicitat spre aprobare incidente care 

să constituie motiv de Excludere Admisibilă. 

 

3. Concluzii 

Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la Continuarea 

ConformităŃii NS A6 – Timp pentru a asigura o alimentare 

alternativă cu apă potabilă va fi transmisă imediat după redactare. 

Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC. 

 

Cu deosebită stimă, 

 

Director General, 

 

Adrian CRISTEA 



 472

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Respingere a ConformităŃii IniŃiale a 

Nivelului de Serviciu  

 A8 – Facturi emise pe baza contoarelor ca procent din totalul 

facturilor 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea ConformităŃii 

IniŃiale a Nivelului de Serviciu A8 – Facturi emise pe baza 

contoarelor ca procent din totalul facturilor, transmis la ARBAC de 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007 

şi scrisoarea nr. 25014/22.10.2007; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului numit de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A 8, înaintat 

Consiliului Executiv al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 28.2, 48 

din Contractul de Concesiune, precum şi a clauzelor 1.2 şi 1.4 din 

Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele Serviciilor, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de 

alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 
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 Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 19/2003, nr. 38/2005, 

nr. 26/2006; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001 şi HCGMB nr. 233/2005; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Respingere a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A8 – Facturi emise pe baza contoarelor ca 

procent din totalul facturilor, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie, cu respectarea prevederilor de la art. 2 şi art. 3. 

 

 Art. 2. S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. va lua toate măsurile 

necesare remedierii Nivelului de Serviciu A8 – Facturi emise pe 

baza contoarelor ca procent din totalul facturilor, în următoarea 

perioadă de Evaluarea IniŃială a ConformităŃii, cuprinsă în cadrul 

perioadei de remediere de trei luni de la Notificare - prin 

Scrisoarea de Respingere a ConformităŃii nr. 741/26.10.2007, 

urmând a prezenta Raportul de remediere în termen de maxim 10 

zile de la sfârşitul perioadei de EIC, perioadă ce nu poate depăşi 

sfârşitul perioadei de remediere de trei luni, prevăzut de clauza 

28.2. din CC. 
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 Art. 3. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 23/26.10.2007  
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 

23/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 

Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 

 

 

Către SC Apa Nova Bucureşti SA 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Respingere a ConformităŃii Nivelului de Serviciu A8  – 

facturi emise pe baza contoarelor ca procent din totalul facturilor 

 

Stimate domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, urmare analizei Raportului de Evaluare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu (NS) A8 – facturi emise pe baza contoarelor 

ca procent din total facturi, transmis de către SC Apa Nova 

Bucureşti SA (ANB) cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, precum şi 

a datelor suplimentare solicitate şi a informaŃiilor prezentate de 

utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din 

Bucureşti, s-a hotărât „Respingerea ConformităŃii Nivelului 

Serviciului A8 - facturi emise pe baza contoarelor ca procent din 

total facturi”.   

 Analiza a pus în evidenŃă motivele acestei Decizii, pe care le 

prezentăm în continuare. 
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1. Rapoarte şi informaŃii prezentate de SC Apa Nova Bucureşti SA 

ANB a transmis cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007 Raportul de 

evaluare a conformităŃii pentru NS A8, precum şi informaŃii 

suplimentare solicitate de ARBAC (prin scrisoarea nr. 

719/16.10.2007), transmise de ANB cu scrisoarea nr. 

25014/22.10.2007. 

 S-a constatat că ANB a denumit în mod eronat Raportul sau 

din 8.10.2007 drept „Raport de Continuare a ConformităŃii”, deşi 

deciziile ARBAC arată că acesta poate fi considerat doar Raport 

de Evaluare IniŃială a ConformităŃii, pentru mai multe perioade de 

remediere dupa ultima Scrisoare de Respingere a ConformităŃii, 

întrucât ANB nu a realizat Conformitatea IniŃială, dovadă că toate 

deciziile ARBAC cu privire la evaluarea NS A8 reprezintă numai 

Scrisori de Respingere a ConformităŃii. 

 Astfel, conform prevederilor Contractului de Concesiune 

(CC), partea a III-a Nivelele Serviciilor, clauza 1.2, „În cazul în care 

Concesionarul nu reuşeşte să realizeze conformitatea la Evaluarea 

IniŃială a ConformităŃii (EIC), oricare altă evaluare ulterioară a 

conformităŃii se va face conform procedeului de EIC, până când se 

realizează prima oară conformitatea.  

 Conform prevederilor clauzei 1.3 imediat următoare din 

acelaşi capitol al CC, Evaluarea Continuării ConformităŃii prevede 

ca „în cazul oricăror NS, o Evaluare a Continuării ConformităŃii 

(ECC) se va face la intervale de 12 luni, pe toată durata 

Concesiunii, după realizarea ConformităŃii IniŃiale, cu condiŃia ca 
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întotdeauna să se fi realizat conformitatea acelor NS la ECC 

anterioară”. De asemenea, CC prevede la aceeaşi clauză că 

„Datele folosite pentru evaluarea conformităŃii la prima ECC vor fi 

cele obŃinute în perioada de 12 luni imediat următoare ultimei zile a 

perioadei de evaluare pentru Evaluarea IniŃială a ConformităŃii 

(EIC).”  

 Se constată cu uşurinŃă că ANB nu a respectat prevederile 

CC atunci când a denumit Raportul sau că ar fi de ECC, întrucât 

Continuarea ConformităŃii se face numai dacă s-a realizat 

Conformitatea IniŃială. Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 

38/2005 şi 26/2006 de Respingere a ConformităŃii IniŃiale, ANB 

trebuia să prezinte ARBAC mai multe Rapoarte IniŃiale de 

Conformitate (RIC), prentru fiecare din perioadele de remediere de 

câte trei luni, derulate imediat după comunicarea deciziei de 

Respingere a ConformităŃii. 

2. InformaŃii prezentate de ANB: 

 În cadrul raportului EIC ANB a transmis, cu scrisoarea nr. 

41610/08.10.2007 următoarele informaŃii privind rezultatul 

monitorizării NS A8: 

- valoarea totală a facturilor emise 

…………………………………………303.184.764,44 lei; 

- valoarea facturilor emise pe baza citirii 

contoarelor……………………...........283.238.174,72 lei; 

- valoarea facturilor considerate de catre ANB drept 

EA....................................................…19.272.874,15 lei; 
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- Nivel de Serviciu propus de ANB pentru perioada de evaluare 

.............................................................................99,76%; 

- Nivelul Standard Obiectiv (conform Contract 

Concesiune)..............………...............…..................99%. 

3. Evaluarea monitorizării NS A8 de către ARBAC 

a) Completitudinea informaŃiilor: 

InformaŃiile prezentate de ANB în cadrul raportului, precum şi în 

materialele suplimentare, au corespuns doar în parte cerinŃelor 

ARBAC. În Raportul ANB, o serie de informaŃii nu au fost încadrate 

corect, în concordanŃă cu prevederile legale privind definiŃia reŃelei 

publice, a branşamentului şi a contorului de branşament. Astfel, nu 

au fost defalcate informaŃiile referitoare la facturile emise pe baza 

unui contor ce deserveşte mai mulŃi utilizatori/imobile, care ar fi 

putut fi evidenŃiate separat, conform evaluărilor anterioare ale 

ARBAC. Din acest motiv a existat o dificultate sporită în a identifica 

toate aceste facturi, care în mod normal trebuie eliminate din 

rândul facturilor care formează categoria valorilor conforme. 

b) Verificările efectuate: 

 Verificările efectuate de ARBAC privesc respectarea 

prevederilor CC şi a legislaŃiei de referinŃă a concesiunii. Sunt 

relevante şi Decizile anterioare ale ARBAC privind NS A8, nr. 

32/2002, nr. 11/2003, nr. 38/2005 şi nr. 26/2006. 

 Verificările sistematice ale înregistrărilor ANB s-au facut în 

perioadele 7 – 22.05.2007 şi 9 -17.10.2007. Acestea s-au 

completat cu informaŃiile suplimentare solicitate ANB pentru 
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clarificări şi cu petiŃiile primite de ARBAC de la utilizatori. 

c) Excluderi Admisibile (EA): 

 S-au aplicat prevederile art. 7 din Hotararea CGMB nr. 

69/2006, prin care CGMB stabileşte drept Excluderi Admise 

valorile facturilor emise pentru clienŃi din aria „reŃelelor 

telescopice”, valoarea acestora fiind de 17.507.087,31 lei.  

 ARBAC a aprobat EA în valoare de 955.467,6 lei, 

reprezentând totalul facturilor emise pentru clienŃii aferenŃi 

platformelor industriale şi complexe comerciale. Au lipsit însă 

detaliile tehnice şi informaŃiile privind limitele proprietăŃilor private 

din cadrul complexelor comerciale şi platformelor industriale, care 

să confirme că reŃelele din incinta acestora nu se încadrează în 

categoria reŃelelor publice. 

 Cu privire la propunerile ANB pentru EA 5.1, numite 

„Branşamente Comune” (care nu se încadrează în prevederile art. 

7 din HCGMB nr. 69/2006), ARBAC nu le-a aprobat, întrucât 

facturile respective nu au fost întocmite pe baza citirii contoarelor 

de branşament, aşa cum prevăd normele legale, ci după contoare 

de reŃea a căror înregistrări nu pot fi folosite pentru facturare, 

deoarece acestea măsoară în mod nediferenŃiat consumul comun 

mai multor utilizatori. Practica de facturare a consumului comun 

mai multor utilizatori reprezentând mai multe condominii, este 

contrară prevederilor legale ale art. 63.(j) din Regulamentul anexat 

Hotărârii CGMB nr. 157/2005. Această practică eronată a ANB 

este generată de nerespectarea prevederilor legale privind definiŃia 
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reŃelei publice, a branşamentului şi a contorului de branşament, 

termenul de „branşament” utilizat de către ANB cu privire la o reŃea 

care alimentează mai mulŃi utilizatori independenŃi fiind în 

contradicŃie cu definiŃia legală a branşamentului şi reŃelei publice. 

 Art. 2.15 din Ordinul ANRSC nr. 88/2007 confirmă de 

asemenea lipsa de legalitate a facturării după contoarele de reŃea.  

De asemenea, o serie de facturi care au fost emise pentru mai 

mulŃi clienŃi deserviŃi de câte un contor, identificate în raportarea 

ANB la categoria valorilor conforme, au fost eliminate din această 

categorie şi incluse în categoria valorilor neconforme. Valoarea 

totală a acestor facturi emise pe baza unui contor comun mai 

multor imobile este de 4.077.320,2 lei. 

 În cadrul EA 5.1 BC propuse de ANB şi respinse de ARBAC 

ca EA, s-au identificat însă o serie de facturi emise pentru clienŃi 

care fac parte din scări diferite ale aceluiaşi bloc/condominiu (care 

nu sunt aferente unor contori de reŃea), drept pentru care acestea 

au fost considerate valori conforme (165.712,21 lei).  

d) Rezultatele evaluarii ARBAC: 

 După analizarea bazelor de date cu informaŃiile ANB privind 

valorile facturilor emise precum şi cu tipurile de EA, ARBAC a 

refăcut calcul de evaluare, prezentând în continuare calculele 

efectuate: 

 Valoarea facturilor emise pe baza citirii contoarelor, de 

279.805.461,2 lei, s-a obŃinut eliminând valoarea facturilor de 

3.432.713,12 lei (care reprezintă facturi identificate ca fiind emise 
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după înregistrările contoarelor de reŃea, comune mai multor clădiri) 

din valoarea raportată de ANB pentru facturile emise pe citiri de 

contoare, de 283.238.174,72 lei.  

 Valoarea facturilor emise pe baza contoarelor comune de 

4.077.320,2 lei, s-a obŃinut adăugând la valoarea de 3.432.713,12 

lei (rezultată conform explicaŃiei de mai sus), valoarea de 

644.607,04 lei rezultată din însumarea facturilor din categoria 

EA4.1 BC, identificate ca fiind emise pentru contoare comune mai 

multor imobile.   

 Având în vedere că ANB efectuează facturarea la clienŃii 

casnici o dată la 4 luni, contrar prevederilor contractuale (Caietul 

de Sarcini al CC, partea a III-a, prevede pentru NS A8 următorul 

Standard Obiectiv „99% din valoarea facturilor emise clienŃilor vor 

avea la baza date citite pe contoare”) şi contrar normei legale (art. 

63. (i) din Regulamentul aprobat de HCGMB nr. 157/2005 prevede 

citirea contoarelor de branşament cel mai târziu la două luni), 

rezultă că 50% din facturile la utilizatorii casnici nu au la baza 

citirea contoarelor, rezultând o valoare a facturilor neconformă de 

17.316.678,79 lei. Calculul a avut în vedere varianta cea mai 

avantajoasă pentru ANB, de întocmire a facturilor o dată la două 

luni, întrucât în cazul facturării lunare, valorile neconforme - fără a 

avea la bază citirea contoarelor, ar fi mai mari. La solicitarea de 

informaŃii suplimentare cu privire la aceste citiri, ANB a răspuns cu 

scrisoarea nr. 25014/22.10.2007, prin care nu a prezentat datele 

solicitate şi a exprimat puncte de vedere contrare prevederilor 
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contractuale şi legale. În consecinŃă, ARBAC a fost nevoită să facă 

un calcul aproximativ al neconformităŃilor datorate lipsei facturării 

pe baza citirii contoarelor la utilizatorii casnici, consecinŃă a erorilor 

de monitorizare ale ANB. 

 łinând seama de toate observaŃiile de la pct. b) şi c) şi cele 

de mai sus, în urma refacerii calculului, rezultă următoarele valori 

corectate: 

- valoarea totală a facturilor emise 

……………………………..................303.184.764,44 lei; 

- valoarea facturilor emise pe baza citirii contoarelor, fara 

neconformitatile constatate la casnici 

.........................................................279.805.461,2 lei; 

- valoarea totală a facturilor emise pentru utilizatorii casnici 

...........................................................34.633.355,58 lei; 

- valoarea facturilor emise pentru utiliz.casnici neconformă  

...........................................................17.316.678,79 lei; 

- valoarea reală a facturilor emise pe baza citirii contoarelor 

......................................................... 262.488.783,4 lei; 

[262.488.783,4 lei = (279.805.461,2 - 17.316.678,79) lei] 

- valoarea facturilor emise de ANB pentru contoarele 

comune..................................................4.077.320,2 lei; 

- valoarea facturilor pentru RT stabilite drept EA de HCGMB nr. 

69/2006 ................................................17.507.087,31 lei; 

 

- valoarea facturilor aprobate de ARBAC pentru EA6.1 – platforme 
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....................................................................955.467,6 lei; 

                        262.488.783,4 

NS A8 = ------------------------------------------------------ = 92,2% < 99% (SO) 

     303.184.764,44 – (17.507.087,31+955.467,6) 

- Nivel de Serviciu realizat efectiv în perioada 

EIC.......................................................92,2%; 

- Nivelul Standard Obiectiv (conform Contract 

Concesiune)..............…………..................................99%. 

 

e) Concluzii: 

 Refacerea calculului a arătat că ANB nu a respectat NS A8 

la termenul prevăzut de contract, procentul de conformitate realizat 

efectiv fiind de 92,2%, sub procentul Standardului Obiectiv de 

99%. 

 Motivul Scrisorii de Respingere a ConformităŃii NSA8 – 

facturi emise pe baza contoarelor ca procent din totalul facturilor, îl 

constituie evaluarea incorectă de către ANB a realizării NS în 

perioada de evaluare. 

 Pentru remedierea situaŃiei, este necesar ca ANB să pună în 

aplicare un Plan de îmbunătăŃire a NS A8 – Facturi emise pe baza 

contoarelor ca procent din total facturi, care să cuprindă 

următoarele măsuri: 

- ANB va pregăti condiŃiile facturării corecte a tuturor 

utilizatorilor, după citirea contoarelor de branşament ale fiecărui 
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condominiu, eliminând orice facturare după înregistrările 

contoarelor de reŃea; 

- ANB va acorda rabaturi şi va opera regularizări ale valorilor 

facturate la utilizatorii prejudiciaŃi prin facturarea după înregistrările 

contoarelor de reŃea; 

- ANB va aplica metode şi un program de citire a contoarelor 

care să permită respectarea întocmai a NS A8, astfel încât să fie 

atins Standardul Obiectiv, care prevede ca „99% din valoarea 

facturilor emise clienŃilor vor avea la bază date citite pe contoare” 

şi să respecte prevederile normei legale prevăzute de art. 63 (i) din 

Regulamentul anexă la HCGMB nr. 157/2005, de a citi contoarele 

utilizatorilor cel târziu la un interval de două luni, în cazul 

consumatorilor casnici şi nu la 4 luni cum a procedat până în 

prezent;  

- ANB va moderniza sistemul de citire a contoarelor de 

branşament şi facturare după înregistrările acestora, fiind „esenŃial 

în acest sens ca sistemul de facturare să permită ca valoarea 

totală a facturilor emise pe baza citirii contoarelor şi valoarea totală 

a facturilor emise să fie rapid identificabile”. 

- ANB va revedea limitele Sistemului public de alimentare cu 

apă, în raport cu clienŃii aferenŃi platformelor industriale şi 

complexelor comerciale şi va efectua corecŃii, pentru ca facturarea 

acestor clienŃi să se facă după înregistrările contoarelor de 

branşament. 
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 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 

Respingerea ConformităŃii IniŃiale a NS A8 – facturi emise pe baza 

contoarelor ca procent din total facturi va fi transmisă imediat după 

redactare. 

 

Cu deosebită stimă, 

 

Director General, 

 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu  

B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi 

înlocuirea conductei 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul dintre notificarea 

unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, transmis la 

ARBAC de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 06.10.2006; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.1, înaintat Consiliului 

Executiv al ARBAC de către Directorul Tehnic: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 21/2003, 

19/2004, 23/2005, 39/2005 şi 27/2006. 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri 

de canal colector şi înlocuirea conductei, prezentată în Anexa, 

care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 24/26.10.2007  
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        ANEXA la Decizia ARBAC nr. 24/26.10.2007 

Municipiul Bucureşti 

ARBAC 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu B 4.1 

– Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi 

înlocuirea conductei 

 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC) , pentru Nivelul de Serviciu B4.1 – 

Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi 

înlocuirea conductei transmis de către SC Apa Nova Bucureşti 

(ANB) cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, pentru care Contractul 

de Concesiune prevede ca Termen Limită de Conformitate data de 

17.11.2007, s-a hotărât “Certificarea Continuării ConformităŃii 

Nivelului de B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal 

colector şi înlocuirea conductei”. 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal 

colector şi înlocuirea conductei, după realizarea ConformităŃii 

IniŃiale, certificată de ARBAC prin Decizia nr. 39/2005, evaluarea 

Continuării ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni de la 

ultima Certificare a ConformităŃii – Decizia 27/2006. 
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 În conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune, prevederile Statutului ARBAC şi a Deciziilor ARBAC 

nr. 21/2003, 19/2004, 23/2005, 39/2005 şi 27/2006, s-au hotărât 

următoarele: 

 

2. Certificarea Conformitatii  Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul 

dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea 

conductei, având în vedere menŃinerea valorilor NS B4.1 peste 

valorile NSO, în conformitate cu valorile rezultate din tabelul 

rezumativ de mai jos : 

 

Total cazuri de prăbuşiri de canal colector notificate : 716 

a) Cazuri de prăbuşiri de canal colector notificate şi rezolvate : 

- în 2 zile de la raportare  : 405 

- în 7 zile de la raportare  : 635 

- în mai puŃin de 30 de zile de la raportare  : 716 

 

b) Conformitatea realizată :  

 Cazuri de prăbuşiri de canal colector notificate şi rezolvate : 

- în 2 zile de la raportare: 56,56% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut de Contractul de Concesiune de 30%; 

- în 7 zile de la raportare: 88,69% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut de Contractul de Concesiune de 75%; 

- în timp de o lună de la raportare: 100% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut de Contractul de Concesiune de 100%. 
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2. Excluderi Admisibile  

 ANB nu a identificat şi nu a solicitat spre aprobare incidente 

care să constituie motiv de Excludere Admisibilă. 

 

3. Concluzii 

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 

Continuarea ConformităŃii NS B4.1 – Timpul dintre notificarea unei 

prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei va fi transmisă 

imediat după redactare. 

 Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC. 

 

Cu consideraŃie, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Director General 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu  

B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi 

curăŃarea înfundării 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea IniŃială a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul dintre notificarea 

unei înfundări de canal colector şi curăŃarea înfundării, transmis la 

ARBAC de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 06.10.2006; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare IniŃială a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.2, înaintat Consiliului 

Executiv al ARBAC de către Directorul Tehnic: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 21/2003, 

20/2004, 23/2005 şi 28/2006; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări 

de canal colector şi curăŃarea înfundării, prezentată în Anexa , 

care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 25/26.10.2007    
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ANEXA la Decizia CE ARBAC nr. 25/26.10.2007 

Municipiul Bucureşti 

ARBAC  

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu B 4.2 

– Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi 

curăŃarea înfundării 

 

Stimate Domnule Director General, 

 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC) , pentru Nivelul de Serviciu B4.2 – 

Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi 

curăŃarea înfundării transmis de către SC Apa Nova Bucureşti 

(ANB) cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007 , pentru care Contractul 

de Concesiune prevede ca Termen Limită de Conformitate data de 

17.11.2007, s-a hotărât “Certificarea Continuării ConformităŃii 

Nivelului de B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal 

colector şi curăŃarea înfundării”. 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal 

colector şi curăŃarea înfundării, după realizarea ConformităŃii 
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IniŃiale, certificată de ARBAC prin Decizia nr. 40/2005, evaluarea 

Continuării ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni de la 

ultima Certificare a ConformităŃii – Decizia 28/2006. 

 În conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune, prevederile Statutului ARBAC şi a Deciziilor ARBAC 

nr. 21/2003, 20/2004, 23/2005, 40/2005 şi 28/2006, s-au hotărât 

următoarele: 

 

1.Certificarea Conformitatii Nivelului de Serviciu B4.2 – 

Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi 

curăŃarea înfundării, având în vedere menŃinerea valorilor NS 

B4.2 peste valorile NSO, în conformitate cu valorile rezultate 

din tabelul rezumativ de mai jos : 

 

Total cazuri de înfundări de canal colector notificate : 15372

 Cazuri de înfundări de canal colector notificate şi rezolvate : 

- în cadrul a 24 ore de la raportare : 14571; 

- în cadrul a 48 ore de la raportare : 15372 ; 

c) Conformitatea realizată:  

 Cazuri de înfundări de canal colector notificate şi rezolvate : 

- în cadrul a 24 de ore: 94,79% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut în Contractul de Concesiune de 75%; 

- în cadrul a 48 de ore: 100% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut in Contractul de Concesiune de 100%; 
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2. Excluderi Admisibile  

ANB nu a identificat şi nu a solicitat spre aprobare incidente care 

să constituie motiv de Excludere Admisibilă. 

 

3. Concluzii 

Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la Continuarea 

ConformităŃii NS B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări de 

canal colector şi curăŃarea înfundării va fi transmisă imediat după 

redactare. 

Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC. 

 

Cu consideraŃie, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Director General 

 



 496

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu  

B5 – Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi 

curăŃare 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B5 – Eliminarea inundării cu apă 

reziduale din gospodării şi curăŃare, transmis la ARBAC de S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 06.10.2006; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B5, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 21/2003, 

43/2003, 22/2004, 23/2005 şi 29/2006; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B5 – Eliminarea inundării cu ape reziduale din 

gospodării şi curăŃare, prezentată în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 26/26.10.2007    
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ANEXA la Decizia CEx ARBAC 26/26.10.2007 

                                                                               

Municipiul Bucureşti 

ARBAC 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării si curăŃare 

 

Stimate Domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC), pentru Nivelul de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăŃare 

transmis de către SC Apa Nova Bucureşti (ANB) cu scrisoarea nr. 

41610/08.10.2007, pentru care Contractul de Concesiune prevede 

ca Termen Limită de Conformitate data de 17.11.2007, s-a hotărât 

“Certificarea Continuării ConformităŃii Nivelului de B5 – Eliminarea 

inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăŃare”. 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu B5 – Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării 

şi curăŃare, după realizarea ConformităŃii IniŃiale, certificată de 

ARBAC prin Decizia nr. 43/2003, Evaluarea Continuării 

ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni de la ultima 
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Certificare a ConformităŃii – Decizia 29/2006. 

 În conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune, prevederile Statutului ARBAC şi a Deciziilor ARBAC 

nr. 21/2003, 43/2003, 22/2004, 23/2005 şi 29/2006, s-au hotărât 

următoarele: 

1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu B5 – Eliminarea 

inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăŃare, având în 

vedere următoarele: 

Total cazuri de inundări cu ape reziduale notificate : 5245 

a)Cazuri de inundări cu ape reziduale notificate şi rezolvate : 

- în mai puŃin de 48 de ore : 5245 ; 

- în mai mult de 48 de ore : 0 ; 

d) Conformitatea realizată:  

 Cazuri de inundări cu ape reziduale notificate şi rezolvate : 

- în mai puŃin de 48 de ore: 100% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut de Contractul de Concesiune de 95%; 

- în mai mult de 48 de ore: 0% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut de Contractul de Concesiune de 5%; 

2. Excluderi Admisibile  

ANB nu a solicitat spre aprobare incidente care să constituie motiv 

de Excludere Admisibilă. 

3. Concluzii 

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 

Continuarea ConformităŃii NS B5 – Eliminarea inundării cu ape 

reziduale din gospodării şi curăŃare va fi transmisă imediat după 

redactare. 
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 Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC. 

 

Cu consideraŃie, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Director General 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu  

C1 – clienŃi contorizaŃi ca procentaj din total 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C1 – clienŃi 

contorizaŃi ca procentaj din total; după Continuarea ConformităŃii 

certificată prin Decizia ARBAC nr. 30/2006;  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la realizarea 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C1, înaintat 

Consiliului Executiv al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi clauzei 1.2 şi clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, 

Partea a III a - Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune 

dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare 

pentru Municipiul Bucureşti; 
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 Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 22/2003, nr. 32/2003, 

nr. 45/2004, nr. 42/2005, nr. 30/2006; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001 şi HCGMB nr. 233/2005; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C1 – clienŃi contorizaŃi ca procentaj din total, 

care face parte integrantă din prezenta Decizie, cu respectarea 

prevederilor de la art. 2. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 27/26.10.2007   
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 

27/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 

Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 

 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. – 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C1 - ClienŃi contorizaŃi ca procentaj din total 

 

Stimate domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, urmare analizei şi verificării Raportului transmis de 

ANB cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007 şi a informaŃiilor 

suplimentare solicitate de către ARBAC prin scrisoarea nr. 

719/25.10.2006, transmise de ANB cu scrisoarea  nr. 

25014/22.10.2007 pentru Nivelul de Serviciu (NS) C1 – ClienŃi 

contorizaŃi ca procentaj din total, având ca Termen Limită de 

Conformitate 17.11.2007, cu toate că evaluarea propusă de ANB 

este incorectă, s-a constatat îndeplinirea Standardului Obiectiv 

aprobându-se Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C1 – 

ClienŃi contorizaŃi ca procentaj din total. 
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 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu C1 – ClienŃi contorizaŃi ca procentaj din total, după 

realizarea ConformităŃii IniŃiale, certificată de ARBAC prin Decizia 

nr. 30/2006, Evaluarea Continuării ConformităŃii (ECC) se face la 

intervale de 12 luni. 

1. Istoricul evaluării NS C1 

 Începând cu anul 2003 până în anul 2006, ARBAC a respins 

Conformitatea InŃială motivând lipsa contorizării branşamentelor 

existente pentru blocurile din aria „reŃelelor telescopice” şi a 

„contoarelor comune”. Relevante pentru aceste respingeri sunt 

Deciziile ARBAC nr. 32/2003, nr. 45/2004 şi nr. 42/2005. Toate 

aceste decizii care au fost contestate de ANB au fost respinse de  

ARBAC, după constatarea lipsei argumentelor relevante în 

favoarea susŃinerii contestaŃiilor. 

 Prin Hotărârea nr. 69/2006 CGMB a aprobat strategia 

Primăriei Municipiului Bucureşti de punere în conformitate cu Buna 

Practică Industrială şi cu prevederile legislaŃiei specifice a reŃelelor 

de alimentare cu apă din avalul a 126 de staŃii de hidrofor (ReŃelele 

Telescopice). Art. 7 din hotărâre prevede ca până la finalizarea 

lucrărilor de punere în conformitate, S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

nu va putea fi penalizată pentru neîndeplinirea Nivelelor de Servicii 

C1, A5, A7, A8 pentru neconformităŃi în legătură cu ReŃelele 

Telescopice acestea fiind considerate „Excluderi Admise". 

 În condiŃiile în care ARBAC a fost obligată să Ńină seama de 

prevederile HCGMB nr. 69/2006, la evaluarea din anul 2006, a 
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eliminat din calcul branşamentele necontorizate pentru blocurile 

din aria „reŃelelor telescopice” şi a emis Decizia nr. 39/2006 de 

aprobare a scrisorii de conformitate.  

 

2. InformaŃii prezentate de ANB 

 Au fost luate în considerare informaŃii prezentate de către 

ANB pentru perioada de evaluare cuprinsă între 17.11.2000 şi 

02.09.2007, în cadrul Raportului de Continuare a ConformităŃii 

pentru Nivelul de Serviciu C1– ClienŃi contorizaŃi ca procent din 

total transmis de către SC Apa Nova Bucureşti SA (ANB) cu 

scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, precum şi a informaŃiilor 

suplimentare solicitate de ARBAC prin scrisoarea nr. 

719/16.10.2007, transmise de ANB cu scrisoarea nr. 

25014/22.10.2007. 

 ANB a transmis în tabelul rezumativ al raportului 

următoarele informaŃii: 

- numărul total de branşamente: 

.......................................................97314;  

- numărul de branşamente contorizate: 

.......................................................95078;  

- numărul de branşamente propuse ca Excluderi Admisibile de tipul 

EA1 (branşamente închise)..............1985; 

- numărul de branşamente propuse ca Excluderi Admisibile de tipul 

EA2 (complexe comerciale/platforme 

industriale)..............................................3; 
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- numărul de branşamente propuse ca Excluderi Admisibile de tipul 

EA4 (reŃele telescopice).......................191; 

- Nivel de Serviciu realizat 

............................................................99,94%; 

- Conformitate (conform Contract 

Concesiune)..............………….............99%. 

 

3. Evaluare ARBAC 

a) Verificările efectuate: În urma verificărilor, informaŃiilor transmise 

de ANB cuprinzând baza de date existentă la data de 02.09.2007, 

precum şi a informaŃiilor suplimentare referitoare la blocurile 

contorizate în ultimul an de raportare dar şi a informaŃiilor legate de 

verificările metrologice a contoarelor montate de ANB, s-a 

constatat că baza de date nu este întocmai cu cerinŃele ARBAC 

din Decizia nr. 22/2003, lipsind rubricile: „nr. blocuri sau case 

individual deservite”, „date despre contoare: anul montării, Dn, 

clasa de precizie”, precum şi „numele persoanei care 

înregistrează”. 

 De menŃionat că anul montării contorului a fost identificat 

ulterior din informaŃiile suplimentare primite de la ANB. 

 ANB a prezentat pe suport informatic o bază de date a 

tuturor clienŃilor ANB (casnici, asociaŃii locatari, agenŃi economici) 

contorizati şi necontorizaŃi. De asemenea există o listă a 

branşamentelor care sunt propuse drept excluderi. 
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 InformaŃia prezentată nu este clară şi nici relevantă atâta 

timp cât nu s-au prezentat liste cu branşamente, fiind imposibil de 

evaluat corect dintr-o listă de clienŃi un număr de branşamente. 

 ARBAC a verificat toate înregistrările din baza de date 

transmisă în cadrul raportului ECC 2007, din informaŃiile existente, 

primite în anii anteriori precum şi din informaŃiile suplimentare, 

identificând un număr de 231 contoare care deservesc mai mult de 

2 imobile. Numărul imobilelor deservite de aceste contoare a fost 

identificat la 487. MenŃionăm că aceste cifre pot fi mai mari, 

identificarea altor imobile deservite de contoare comune în baza 

de date necesită un timp îndelungat care ar fi depăşit termenul 

limită de emitere a scrisorii de certificare/respingere. Aceste 

identificări au fost făcute Ńinând seama de prevederile Contractului 

de Concesiune referitor la Nivelul de Serviciu C1 – ClienŃi 

contorizaŃi ca procentaj din total, prin care trebuie contorizat 

fiecare bloc în parte („Un bloc poate avea unul sau mai multe 

branşamente”- Anexa III pag.181); 

 MenŃionăm că în urma verificării informaŃiilor referitoare la 

verificarea metrologică, s-au identificat un număr de 54 contoare a 

căror durată de verificare este depăşită, Ńinând seama de ultimele 

reglementări care specifică, că durata de verificare s-a mărit de la 

3 la 5 ani. 

 

c) Analiza EA 

Contractul de Concesiune nu prevede nici un fel de EA. ANB a 

propus un numar de 191 de EA cu codul EA4 – reŃele telescopice, 
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1985 de tipul EA1 – branşamente închise, şi un număr de 3 cazuri 

încadrate în categoria EA2 – Complexe comerciale/platforme 

industriale, cod A3-EA4. Aceste tipuri de EA nu au fost aprobate 

de ARBAC, conform prevederilor clauzei 1.6 din Anexa A, Caietul 

de Sarcini, Partea a III-a, Nivelele Serviciilor.(*) 

 Prin Hotărârea nr. 69/2006 CGMB a stabilit drept EA 

necontorizarea blocurilor din aria RT, motiv pentru care ARBAC nu 

a mai considerat drept neconforme cazurile de branşamente ale 

clienŃilor (blocuri, imobile) alimentate prin 191RT (termenul de 

branşament folosit de ANB pentru aceste reŃele fiind contrar 

prevederilor legale). 

 Analizând cazurile de tipul EA1 – branşamente închise, s-a 

constatat că acestea sunt închise la cerere sau în urma refuzului 

repetat de plată a facturilor, acceptându-se numărul de 1985 de 

EA. 

 Cazurile de tipul EA2, au fost considerate drept EA, întrucât 

până la identificarea fiecărei proprietăŃi (cota indiviză...), este greu 

de realizat separarea. În acest caz se aprobă şi cele 3 cazuri de 

EA2 prezentate de ANB. 

 

d) Concluzii 

Întrucât ANB nu a Ńinut seama de prevederile CC, de Deciziile 

anterioare ale ARBAC referitoare la C1, s-a refacut calculul, 

rezultând: 

- număr de contoare comune.........231; 
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- număr de branşamente din aria contoarelor comune 

.......................................................487; 

- numărul total de branşamente ale clienŃilor: 

.................................97314-231+487 = 97570; (*) 

- numărul de branşamente contorizate ale clienŃilor: 

...............................95087-231 = 94856; (*) 

- număr de EA4 – reŃele telescopice stabilite de HCGMB nr. 

69/2006 ........................................191; 

- număr de EA1 - branşamente închise aprobate ca 

EA................................................1985; 

- număr de EA2 complexe comerciale/platforme industriale 

aprobate ca EA................................3; 

- Conformitate (conform Contract 

Concesiune)..............…………........99%. 

Rezultă următorul rezultat al evaluarii NS C1  : 94856 

NS C1 = ----------------------------- x 100 = 99,44% (*) 

    97570 – 191 – 1985 - 3 

 Procentul de conformitate a Nivelului de Serviciu este de 

99,44 %(*), este peste prevederea contractuală de 99%, ceea ce 

determină luarea deciziei de aprobare a ConformităŃii, având în 

vedere EA stabilite de art. 7 din HCGMB nr. 69/2006.  

 În concluzie, se propune Certificarea ConformităŃii NS C1 în 

perioada de evaluare analizată (de la 17.11.2000 pănă la 

02.09.2007) şi emiterea unei Decizii de aprobare a Scrisorii de 

Certificare a ConformităŃii NS C1.  

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 
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Continuarea ConformităŃii a NS C1 – ClienŃi contorizaŃi ca procent 

din total va fi transmisă imediat după redactare.  

 Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC.  

 

(*) Valorile şi menŃiunile posate au fost corectate la redactare, faŃă 

de Scrisoarea de Conformitate nr. 752/29.10.2007. 

 

Cu consideraŃie, 

 

Director General 

 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu  

C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaŃii privind 

facturarea 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C3 – Timpul pentru 

tratarea solicitărilor de informaŃii privind facturarea;  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la realizarea 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C1, înaintat 

Consiliului Executiv al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi clauzei 1.2 şi clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, 

Partea a III a - Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune  

dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare 

pentru Municipiul Bucureşti; 
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 Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 24/2003, nr. 34/2003, 

nr. 24/2004, nr. 41/2004, nr. 43/2005, nr. 31/2006  

 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001 şi HCGMB nr. 233/2005; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Conformitatii 

Nivelului de Serviciu C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de 

informaŃii privind facturarea, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie, cu respectarea prevederilor de la art. 2. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 28/26.10.2006   
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 

28/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 

Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 

 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu 

C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaŃii privind 

facturarea 

 

Stimate Domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC) pentru Nivelul de Serviciu C3 – 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaŃii privind facturarea 

transmis de către SC Apa Nova Bucureşti SA (ANB) cu scrisoarea 

nr. 41610/08.10.2007, având ca Termen Limită de Conformitate 

17.11.2007, s-a hotărât „Certificarea Continuării ConformităŃii  

Nivelului de Serviciu C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de 

informaŃii privind facturarea. 
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 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaŃii 

privind facturarea, după realizarea conformităŃii iniŃiale, certificată 

de ARBAC prin Decizia nr. 34/2003, evaluarea Continuării 

ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni, de la ultima 

Certificare a ConformităŃii prin Decizia nr. 31/2006.   

 

1. InformaŃii prezentate de ANB 

 Au fost luate în considerare informaŃii prezentate de către 

ANB, atât în cadrul raportului EIC, transmis cu scrisoarea nr. 

41610/08.10.2007 dar şi cu ocazia rapoartelor anuale, precum şi 

rezultatele verificărilor efectuate de către reprezentanŃii ARBAC în 

toate punctele reprezentative ale ANB, ce au avut drept scop 

printre altele şi identificarea altor cazuri unde prevederile Caietului 

de Sarcini al Contractului de Concesiune nu se îndeplinesc.  

 InformaŃiile transmise de ANB, în cadrul tabelului rezumativ 

din raportul, pentru perioada 23.09.2006 ÷ 22.09.2007, sunt 

următoarele: 

- Numărul total de întrebări privind facturarea 

..................................................337; 

- Numărul total de întrebări tratate ≤ 3 

zile..............................................287; 

- Numărul total de întrebări tratate între 3 ÷ 5 

zile...............................................47; 
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- Numărul total de întrebări tratate ≤ 5 

zile..............................................334; 

- Numărul total de întrebări tratate între 5 ÷ 10 

zile.................................................3; 

- Nivel de Serviciu realizat ...........99,11%; 

- Nivel Standard Obiectiv prevăzut de 

CC.................................................90%; 

 

 

2. Evaluare ARBAC  

a) Verificările efectuate : În urma verificărilor, atât a documentelor 

transmise de ANB, în format electronic, cât şi a vizitelor efectuate 

în perioada 09÷17.10.2007 la DirecŃia Comercială, ARBAC a 

constatat că faŃă de formatul înregistrărilor aprobat de ARBAC prin 

Decizia nr. 24/2003, lipsesc informaŃii referitoare la: “nume petent”, 

“adresă petent”, “detalii ale acŃiunilor întreprinse pentru rezolvarea 

problemei”, “răspuns petent”, “rabat oferit petenŃilor”. 

 La verificările în baza de date ANB, ARBAC a reuşit să 

identifice “natura problemei” conŃinută în solicitările clienŃilor care 

au fost cuprinse în înregistrările bazei de date a Nivelului de 

Serviciu. Marea majoritate a acestora se referă la întrebări privind 

soldul existent. 

 Din baza de date transmisă de ANB s-au selectat aleator 

câteva înregistrări care s-au verificat la sediul ANB, DirecŃia 

Comercială. Verificarea s-a realizat în modul următor: 



 516

- s-a înregistrat verificarea în baza de date ANB a Nivelului de 

Serviciu; 

- s-a verificat durata răspunsului scris trimis clienŃilor; 

- s-au verificat răspunsurile date clienŃilor pentru a constata 

dacă respectivele solicitări se încadrează în Nivelul de Serviciu. 

 Din toate solicitările înregistrate în baza de date a ANB 

pentru Nivelul de Serviciu C3 la “natura problemei”, s-a reŃinut 

numai codul “întrebări privind facturarea” şi s-au luat în calcul la 

acest NS numai întrebările clienŃilor care au primit răspuns scris, 

verificându-se data de intrare a solicitărilor la ANB, cât şi data de 

ieşire a răspunsurilor către clienŃi. 

 La verificarea efectuată de ARBAC la DirecŃia Comercială,  

s-a constatat că 61 dintre cazuri au durata de răspuns 0 zile. 

Persoanele care solicită la „biroul clienŃi” al ANB, informaŃii privind 

facturarea (de ex: consumul facturat), primesc răspunsuri verbale 

sau primesc o situaŃie a evidenŃei facturilor emise şi a plăŃilor 

efectuate, fără o înregistrare adecvată a răspunsului ANB.  

 ARBAC consideră că aceste cazuri nu trebuie incluse în 

baza de date şi implicit în calculul de evaluare, până la clarificarea 

cu ANB a procedurii, având în vedere lipsa înregistrărilor 

răspunsului ANB, nefiind respectată o informaŃie de bază 

prevăzută de Decizia ARBAC nr. 24/2003.(*) 

 Pentru un număr de 3 cazuri, s-a constatat că s-a depăşit 

perioada de răspuns de maxim 5 zile, acestea fiind considerate 

neconforme. 
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b) Analiza EA : ANB nu a prezentat la ARBAC nici un eveniment 

care ar fi putut fi inclus în categoria Excluderilor Admisibile. 

c) Concluzii : 

łinând seama de cele specificate mai sus referitoare la 

răspunsurile cu durata „0 zile”, după refacerea calculului rezultă: 

- Numărul total de întrebări privind facturarea 

..................................................276; 

- Numărul total de întrebări tratate ≤ 3 

zile............................................ 226; 

- Numărul total de întrebări tratate între 3 ÷ 5 

zile................................................47; 

- Numărul total de întrebări tratate  ≤ 5 

zile...............................................273; 

- Numărul total de întrebări tratate între 5 ÷ 10 

zile..................................................3; 

         Numărul total de întrebări tratate  ≤ 5 zile                   273 

NS = --------------------------------------------------------- x 100  = --------- x 100  = 98,91 % 

           Numărul total de întrebări privind facturarea                276 

- Nivel Standard Obiectiv prevăzut de 

CC.......................................................90%; 

 

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 

Continuarea Conformitatii a C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor 

de informaŃii privind facturarea va fi transmisă imediat după 

redactare.  



 518

 Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC.  

 

(*) MenŃiunea posată a fost adaugată, faŃă de Scrisoarea de 

Conformitate transmisă cu scrisoarea nr. 750/29.10.2007 

 

Cu deosebită stimă, 

 

Director General 

 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu  

C4 – Timp pentru tratarea reclamaŃiilor scrise 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007 privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C4 – Timp pentru 

tratarea reclamaŃiilor scrise,  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C4, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Luând în consideraŃie Deciziile ARBAC nr. 25/2003, nr. 

35/2003, nr. 25/2004, nr. 44/2005, nr. 32/2006;  
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C4 – Timp pentru tratarea reclamaŃiilor scrise, 

prezentată în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 29/26.10.2007 
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 
29/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 
Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 
 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu C4 – 

Timp pentru tratarea reclamaŃiilor scrise 

 

Stimate Domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii şi a bazelor de date anexate pentru 

Nivelul de Serviciu C4 – Timp pentru tratarea reclamaŃiilor scrise, 

având ca Termen Limită de Conformitate 17.11.2007, s-a hotărât 

“Certificarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C4 – 

Timp pentru tratarea reclamaŃiilor scrise”. 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu C4 – Timp pentru tratarea reclamaŃiilor scrise, după 

realizarea ConformităŃii IniŃiale, certificată de ARBAC prin Decizia 

nr. 33/2005, evaluarea Continuării ConformităŃii (ECC) se face la 

intervale de 12 luni, de la ultima Certificare a ConformităŃii-Decizia 

nr. 22/2006.    
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1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C4 – Timp pentru 

tratarea reclamaŃiilor scrise, după cum urmează: 

a) Număr de reclamaŃii scrise înregistrate la ANB în perioada de 

evaluare: 2068; 

b)Corectarea numărului de solicitări: 90 (reclamaŃii rezolvate şi 

comunicate în 0 zile lucrătoare); 

c)Număr de răspunsuri ANB expediate prin poştă în maxim 10 zile 

lucrătoare:1908 cazuri; 

d)Excluderi Admisibile: -  

e)Conformitatea realizată: 96.62%, faŃă de S.O. de 90%. 

 Din analiza bazei de date se constată că ANB a Ńinut cont de 

precizările ARBAC referitoare la tratarea reclamaŃiilor tehnice 

referitor la răspunsuri expediate în 0 zile lucrătoare începând cu 

luna noiembrie 2006 (până la acea dată înregistrându-se 90 cazuri 

cu care s-a corectat numărul total de notificări) 

 

2. Concluzii: 

 Respectând modalitatea de calcul a NS C4, din cadrul 

Deciziei ARBAC nr. 8/2002 de aprobare a Nivelului Standardului 

de Baza, ARBAC a verificat rezultatele evaluării ANB, constatând 

corectitudinea şi astfel realizarea conformităŃii cu un procent de 

100%, cu observaŃia că nu s-a efectuat o analiză a corectitudinii 

invocării temeiurilor legale ale acŃiunii ANB. Dacă cercetările 

ulterioare ale ARBAC vor constata evocarea eronată a temeiurilor 

legale, evaluarea răspunsurilor ANB poate fi revizuită. 

 ARBAC a constatat existenŃa unor cazuri de răspunsuri 
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scrise ale ANB, în care ANB a invocat eronat temeiul legal, pentru 

a justifica refuzul remedierii cerute de petent, cazuri care nu au 

întrunit un procent semnificativ pentru neconformitate. (*) 

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 

Continuarea ConformităŃii a NS C4 – Timp pentru tratarea 

reclamaŃiilor scrise va fi transmisa imediat după redactare. 

 Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC.    

(*) Această menŃiune a fost corectată la redactare, faŃă de 

Scrisoarea de Conformitate nr. 758/29.10.2007  

 

Cu consideraŃie, 

 

Director General 

 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu  

C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienŃe 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C6 - Timpul pentru 

tratarea solicitărilor de audienŃe,  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare Continuă a 

ConformităŃii, înaintat Consiliului Executiv al ARBAC de către 

Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Luând în consideraŃie Deciziile ARBAC nr. 26/2003 nr. 

37/2003, nr. 27/2004, nr. 45/2005, nr. 33/2006;  
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de 

audienŃe, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 30/26.10.2007 
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 
30/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 
Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 
 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu C6 - 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienŃe 

 

Stimate Domnule Director General, 

  În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare 

Continuă a ConformităŃii Nivelului de Serviciu C6 – Timp pentru 

tratarea solicitărilor de audienŃe, s-a constatat că evaluarea 

propusă de ANB este corectă, având ca Termen Limită de 

Conformitate 17.11. 2007, s-a hotărât “Certificarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C6 – Timpul pentru tratarea 

solicitărilor de audienŃe”. 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu C6 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienŃe, după 

realizarea ConformităŃii IniŃiale, certificată de ARBAC prin Decizia 

nr. 33/2005, evaluarea Continuării ConformităŃii (ECC) se face la 

intervale de 12 luni, de la ultima Certificare a ConformităŃii – 

Decizia nr. 22/2006. 
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1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C6 - Timp pentru 

tratarea solicitărilor de audienŃe, având în vedere următoarele : 
a) Număr de solicitări de audienŃe solicitate înregistrate la ANB în 

perioada de evaluare: 298; 

b) Număr de audienŃe Ńinute de ANB în mai puŃin de 12 ore: 259; 

c)    Cazuri de Excluderi Admisibile: 39 (petentul nu s-a prezentat la 

data şi ora stabilită) 

d) Conformitatea realizată: 100 % 

2. Conform metodologiei de tratare a cazurilor înregistrate în 

cadrul NS C6, nu mai există situaŃii de refuz a solicitărilor de 

audienŃe sau programări peste 15 zile de la data solicitării.  

3. Concluzii:  

 Respectând modalitatea de calcul a NS C6, din cadrul 

Deciziei ARBAC nr. 8/2002 de aprobare a Nivelului Standardului 

de Baza, ARBAC a verificat rezultatele evaluării ANB, constatând 

corectitudinea şi astfel realizarea conformităŃii cu un procent de 

100%.  

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 

Continuarea ConformităŃii a NS C6 – Timpul pentru tratarea 

solicitărilor de audienŃe va fi transmisă imediat după redactare. 

 Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC. 

 

Cu consideraŃie, 

 

Director General 

 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind 

acurateŃea contorizării 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C7 – timp pentru 

tratarea solicitărilor privind acurateŃea contorizării; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la realizarea 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C7, înaintat 

Consiliului Executiv al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi clauzei 1.2 şi clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, 

Partea a III a - Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune  

dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare 

pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 27/2003, nr. 38/2003, 

nr. 28/2004, nr. 44/2004, nr. 46/2005, nr. 34/2006; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001 şi HCGMB nr. 233/2005; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aproba Scrisoarea de Certificare a Conformitatii 

Nivelului de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind 

acurateŃea contorizării, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie, cu respectarea prevederilor de la art. 2 şi art. 3. 

 

 Art. 2. S.C. Apa Nova Bucureşti SA va prezenta la ARBAC, 

în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei Decizii, 

informaŃiile cu privire la acordarea de rabaturi clienŃilor, cărora în 

urma verificărilor contoarelor s-a constatat supraînregistrarea 

consumului. 

 

 Art. 3. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 31/26.10.2007 
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 

31/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 

Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 

 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu 

C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateŃea 

contorizării 

 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii şi a bazelor de date anexate, pentru 

Nivelul de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind 

verificarea acurateŃii contorizării, transmis de către SC Apa Nova 

Bucureşti SA (ANB) cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, având ca 

Termen Limită de Conformitate 17.11.2007, s-a hotărât 

Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C7 – Timp pentru 

tratarea solicitărilor privind verificarea acurateŃii contorizării. 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateŃea 
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contorizării, după realizarea conformităŃii iniŃiale, certificată de 

ARBAC prin Decizia nr. 38/2003, evaluarea Continuării 

ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni, de la ultima 

Certificare a ConformităŃii prin Decizia nr. 34/2006.   

1. InformaŃii prezentate de ANB 

 Au fost luate în considerare informaŃii privind solicitările, din 

perioada 28.06.2006 ÷ 27.06.2007, privind verificările metrologice 

ale contoarelor clienŃilor, prezentate de către ANB, atât în cadrul 

raportului ECC, transmis cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, 

tratate în perioada de evaluare cuprinsă între 28.09.2006 ÷ 

27.09.2007, dar şi cu ocazia rapoartelor anuale, precum şi 

rezultatele verificărilor efectuate de către reprezentanŃii ARBAC în 

locaŃiile ANB, ce au avut drept scop printre altele şi identificarea 

altor cazuri unde prevederile Caietului de Sarcini al Contractului de 

Concesiune nu se îndeplinesc.  

 InformaŃiile transmise de ANB, în cadrul tabelului rezumativ 

al raportului, sunt următoarele: 

- Numărul total de solicitări de verificare metrologică 

.................................................522; 

- Numărul total de solicitări soluŃionate în ≤ 3 

luni...........................................519; 

- Numărul total de solicitări propuse drept 

EA................................................3; 

- Nivel de Serviciu realizat.......100%; 
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- Nivel Standard Obiectiv prevăzut de 

CC...............................................95%; 

2. Evaluare ARBAC  

a) Verificările efectuate : În urma verificărilor, atât a documentelor 

transmise de ANB, în format electronic, cât şi a vizitelor efectuate 

în perioada 09÷17.10.2007 la DirecŃia Comercială, ARBAC a 

constatat că faŃă de formatul înregistrărilor aprobat de ARBAC prin  

b) Decizia nr. 27/2003, lipsesc informaŃii referitoare la: “data 

ultimei verificări metrologice” şi “numărul şi seria buletinului de 

verificare metrologică”. 

 Din baza de date transmisă de ANB s-au selectat aleator 

câteva înregistrări care s-au verificat la sediul ANB, DirecŃia 

Comercială, obŃinându-se şi o serie de copii ale documentelor 

justificative. Verificarea a urmărit identificarea perioadelor în care 

s-a realizat verificarea metrologică raportată la data solicitării. 

 Din cele 522 de verificări metrologice efectuate, 384 cazuri 

au avut ca rezultat “respins”, ceea ce reprezintă aproximativ 74% 

din total, iar 135 cazuri au avut ca rezultat “admis”. Din cele 384  

de verificări metrologice al căror rezultat a fost “respins”, în 288 din 

cazuri s-a constatat supraînregistrarea.  

 ANB nu a prezentat informaŃii privind acordarea de rabaturi 

clienŃilor cărora, în urma verificării metrologice, s-au constatat 

supraînregistrări ale contoarelor. Contractul de Concesiune 

specifică în Caietul de Sarcini, Partea a –III-a, Nivelele Serviciilor, 

pag. 192 că în cadrul înregistrărilor în baza de date trebuie să se 
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includă “rezultatul verificării, incluzând detalii ale oricărui rabat 

datorat supraînregistrărilor”.  

 MenŃionăm că toate verificările au fost efectuate în perioada 

de 3 luni de la notificare, chiar şi în cazul în care solicitantul a 

achitat târziu taxa de verificare. 

b) Analiza EA : ANB a solicitat un număr de 3 Excluderi Admisibie 

la ARBAC, şi anume 1 de tipul EA5- Nepermiterea accesului la 

apometru (caz în care a fost constatat violarea contorului), 1 de 

tipul EA6 – AbsenŃa abonatului de la locul apometrului şi 1 de tipul 

EA8 – renunŃarea clientului. Pentru aceste EA s-au obŃinut copii 

ale documentelor justificative, constatându-se corectitudinea celor 

solicitate de ANB. 

c) Concluzii : 

 După verificările efectuate, cifrele prezentate în cadrul 

raportului fiind corecte, valoarea NS este: 

Numărul total de solicitări soluŃionate în ≤ 3 luni    519 

NS = ------------------------------------------------------------------- x 100 = -------- x 100 = 100% 

 Nr. total de solicitări de verificare metrologică – EA   522-3 

 

 ANB va pune în aplicare prevederile Contractului de 

Concesiune referitoare la acordarea rabatului clienŃilor afectaŃi de 

supraînregistrările contoarelor. 

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la 

Continuarea ConformităŃii a C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor 

privind acurateŃea contorizării va fi transmisă imediat după 

redactare.  
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 Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC.  

 

Cu deosebită stimă, 

 

Director General 

 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu 

D1 – Presiunea la branşament pentru apa industrială 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1- Presiunea la 

branşament pentru apa industrială;  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 11, 17, 48. precum şi 

a clauzei 1.2 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele 

de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 Având în vedere deciziile ARBAC nr. 28/ 2003, nr. 29/2004, 

nr. 47/2005, nr. 35/2006; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 153/ 

2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea la branşament pentru apa 

industrială, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. ANB va pune în aplicare măsurile de îmbunătăŃire 

solicitate de ARBAC la punctul 2 din Scrisoarea de Certificare a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea la branşament 

pentru apa industrială.    

 

 Art. 3. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

Nr. 32/26.10.2007     



 537

Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 
32/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 
Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 
 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu 

D1 – Presiunea la branşament pentru apa industrială 

 

Stimate Domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii pentru Nivelul de Serviciu D1 – Presiunea 

la branşament pentru apa industrială, transmis la ARBAC de S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A. în data de 8.10.2007 s-au hotărât 

următoarele: 

1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea la 

branşament pentru apa industrială, având în vedere următoarele: 

a) Total branşamente apă industrială la începutul anului: 76 

b) Total branşamente apă industrială care au realizat 

conformitatea privind presiunea la branşament: 76 

c) Conformitatea realizată  
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Nr. crt. Elemente ale Nivelului de 

Serviciu 
Realizat în anul de 

raportare 
1 Nr. total branşamente la 

începutul anului de raportare 
76 

2 Nr. total de branşamente la 
sfârşitul anului de raportare 

76 

3 Nr. branşamente cu probleme 
de presiune raportate în două 
sau mai multe ocazii în anul 
de raportare  

0 

4 Nr. de branşamente rezolvate 
în anul de raportare 

0 

5 Nr. branşamente unde nu a 
fost satisfăcut NSB/NSO la 
sfârşitul anului de raportare 

0 

6 % din branşamentele unde nu 
a fost atins NSO la sfârşitul 
anului de raportare  

0 

7 % din branşamentele unde a 
fost atins NSO la sfârşitul 
anului de raportare 

100 

2. În cazul în care vor fi Excluderi Admisibile, ANB va îmbunătăŃi 

metodologia de solicitare a aprobarii Excluderilor Admisibile prin 

transmiterea la ARBAC, pe tot parcursul anului, a tuturor cazurilor 

care consideră că vor putea constitui cazuri de Excluderi 

Admisibile, pentru a putea fi verificate pe teren, în momentul în 

care se produce evenimentul care conduce la imposibilitatea ANB 

de a interveni pentru remedierea reclamaŃiei primite în duratele de 

timp specificate în Contractul de Concesiune pentru tratarea 

cazurilor de branşamente apă industrială. 
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3. Constatarea ulterioară prezentei decizii a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de ANB privind perioada de evaluare, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind Scrisoarea de 

Conformitate. 

 

Decizia Consiliului Executiv al ARBAC va fi transmisă imediat după 

redactare. 

 

Cu consideraŃie, 

 

Director General 

 

Adrian CRISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu 

D2 – Continuitatea serviciului pentru apa industrială 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/08.10.2007, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2 – Continuitatea 

serviciului pentru apa industrială; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 11, 17, 48. precum şi 

a clauzei 1.2 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele 

de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 Având în vedere deciziile ARBAC nr. 28/2003, nr. 30/2004, 

nr. 48/2005, nr. 36/2006; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu D2 – Continuitatea serviciului pentru apa 

industrială, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. ANB va pune în aplicare măsurile de îmbunătăŃire 

solicitate de ARBAC la punctul 2 din Scrisoarea de Certificare a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2 – Continuitatea serviciului 

pentru apa industrială.   

 

 Art. 3. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

Nr. 33/26 .10.2007    
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 
33/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 
Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 
 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu 

D2 – Continuitatea serviciului pentru apa industrială 

 

Stimate Domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2 – Continuitatea 

serviciului pentru apa industrială, transmis la ARBAC de S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. în data de 8.10.2007 s-au hotărât 

următoarele: 

1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea serviciului pentru apa industrială, având în vedere 

următoarele: 

a) Total cazuri notificate: 9 

b) Total cazuri notificate rezolvate: 9 

c) Conformitatea realizată: 100%, conform tabelului următor 
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Nr. 
crt. 

Elementul Nivelului de Serviciu Realizat în anul de 
raportare 

1 Total cazuri notificate Numeric 9 

2 Total cazuri notificate rezolvate Numeric 
% 

9 
100 

3 Total cazuri notificate nerezolvate Numeric 
% 

0 
0 

4 NSO 100% 100% 
5 Neconformitate cu NSO 0% 0% 

 

2. În cazul în care vor fi Excluderi Admisibile, ANB va îmbunătăŃi 

metodologia de solicitare a aprobării Excluderilor Admisibile prin 

transmiterea la ARBAC, pe tot parcursul anului, a tuturor cazurilor 

care consideră că vor putea constitui cazuri de Excluderi 

Admisibile, pentru a putea fi verificate pe teren, în momentul în 

care se produce evenimentul care conduce la imposibilitatea ANB 

de a interveni pentru remedierea reclamaŃiei primite în duratele de 

timp specificate în Contractul de Concesiune pentru tratarea 

cazurilor de branşamente apă industrială. 

3. Constatarea ulterioară prezentei decizii a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de ANB privind perioada de evaluare, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind Scrisoarea de 

Conformitate. 

Decizia Consiliului Executiv al ARBAC va fi transmisă imediat după 

redactare. 

 

Cu consideraŃie, 

 

Director General 

Adrian CRISTEA  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu 

A1 – Calitatea apei potabile 

 

 Avand în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 41610/ 08.10.2007, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei 

potabile; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A1, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 11, 17, 48.1 precum şi 

a clauzei 1.2 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele 

de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 Având în vedere deciziile ARBAC nr. 9/2003, nr. 32/2005, nr. 

21/2006; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 

6.6 şi art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

153/2001; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile, prezentată în 

Anexa, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

                                                               

DIRECTOR GENERAL, 

 

Adrian CRISTEA 

 

Nr. 34/29.10.2007    
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Municipiul Bucureşti Anexa la Decizia ARBAC nr. 
34/26.10.2007 

A.R.B.A.C. 
Bd. Regina Elisabeta nr. 41 

Tel./Fax. 311.21.18/ 311.20.63 
 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Andreas BAUDE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu A1 – 

Calitatea apei potabile 

 

Stimate Domnule Director General, 

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

26.10.2007, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii pentru Nivelul de Serviciu A1 – Calitatea 

apei potabile, transmis la ARBAC de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

în data de 8.10.2007 s-au hotărât următoarele: 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu A1 – Calitatea apei potabile, după realizarea ConformităŃii 

IniŃiale, certificată de ARBAC prin Decizia nr. 33/2005, evaluarea 

Continuării ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni, de la 

ultima Certificare a ConformităŃii – Decizia nr. 22/2005. 

1. InformaŃii prezentate de ANB 

Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei 

potabile, având în vedere următoarele: 

a) Total probe analizate: 4048; 

b) Total analize conforme cu documentele de referinŃă: 4048 

c) Conformitatea realizată 
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Nr 
crt 

Parametrii 
analizati 

Total 
teste 

efectua 
te 

 
EA 

 
 

Nr. teste 
conforme 

SO Neconfor
mitate 
cu SO 

Numeric Numeri
c 

Numeri
c 

% 

1 E. coli 4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

2 Enterococi 4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

3 Bacterii 
coliforme 

4048 0 4047 99,98 
% 

99,
8 % 

0,0 % 

4 Clor rezidual 
liber 

4048 0 4048 100% 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

5 Aluminiu 4048 0 4048 100% 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

6 Amoniu 4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

7 Conductivita 
te 

4048 0 4048 100,0
% 

95,
0 % 

0,0 % 

8 Culoare 4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

9 Duritate 
totală 

4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

10 Fier 4048 0 4006 98,96 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

11 Gust 4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

12 Miros 4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

13 NitraŃi 4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

14 NitriŃi 4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

15 Oxidabilitate 4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

16 pH 4048 0 4048 100,0 
% 

95,
0 % 

0,0 % 

17 Turbiditate 4048 0 4040 99,80 
% 

95,
0 % 

        0,0 
% 

 

ANB nu a transmis la ARBAC până la data evaluării informaŃiile 

solicitate cu privire la monitorizarea NS A1. Astfel, nu a prezentat 

rezultatele monitorizării pentru toŃi parametrii prevăzuŃi în CC, la 
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anexele 1-6 Partea C “Monitorizarea la robinetele clienŃilor şi în 

cadrul Sistemului de DistribuŃie”. De asemenea, ANB nu a 

prezentat rezultatele testelor efective cu privire la conŃinutul de Pb, 

Cu şi Zn în apa potabilă conform prevederilor CC precizate 

anterior.  

2. Evaluare ARBAC 

 Având în vedere răspunsul ANB nr. 25762 din data de 

29.10.2007, prin care se afirma că datele solicitate vor fi transmise 

în câteva zile, fiind asiguraŃi telefonic că nu conŃin depăşiri ale 

parametrilor monitorizaŃi, precum şi luând în consideraŃie faptul că 

nu au fost semnalate la ARBAC cazuri de pericol pentru sănătatea 

umană, considerăm că ANB a îndeplinit cerinŃele prevăzute de 

Contractul de Concesiune. 

3. ObservaŃii 

 Decizia Consiliului Executiv al ARBAC va fi transmisă 

imediat după redactare. 

 Constatarea ulterioară prezentei decizii a unor informaŃii 

care contrazic datele raportate de ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind 

Scrisoarea de Conformitate. 

 

Cu consideraŃie, 

 

Director General 

 

Adrian CRISTEA 


