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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 45/2004 privind  

aprobarea regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor de pe  

domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C. L.S. 2 nr. 45/2004 privind 

aprobarea regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor de pe domeniul 

public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru modificarea 

şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului nr. 45/2004 

privind aprobarea regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor ce 

funcŃionează pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului 
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Bucureşti, respectiv aprobarea unui nou Regulament de 

funcŃionare al PieŃei Colentina; 

-  Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi raportul 

Comisiei de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, Privatizare şi 

ProtecŃia Consumatorului; 

- Amendamentul doamnei consilier Elena Mihai privind eliminarea 

punctului 7 al capitolului V, Drepturi, din anexa la prezenta 

hotărâre, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal de 

şedinŃă; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 142/15.12.2006  privind 

transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local Sector 

2 în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, în vederea 

realizării PieŃei agroalimentare Colentina; 

- Prevederile art. 10.10 din Contractul de concesiune nr.  

3501/26.03.2007 încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti şi 

SC BOMAX IMOBILIARE SRL, în care a fost prevăzută obligaŃia 

concesionarului de strămutare a PieŃei Colentina; 

- ConvenŃia nr. 2091/31.12.2007 încheiată între  AdministraŃia 

PieŃelor Sector 2 şi S.C. BOMAX IMOBILIARE SRL al cărei obiect 

îl constituie strămutarea de către S.C. BOMAX IMOBILIARE SRL 

a PieŃei Colentina, pe amplasamentul pus la dispoziŃie de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2, deŃinut în baza Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 142/15.12.2006; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. o)  din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat : 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 45/2004 privind aprobarea 

regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor de pe domeniul public din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

60/2005 şi 140/2007, conform anexei ce cuprinde un număr de 8 

file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 45/2004 se înlocuieşte cu anexa la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 18/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 18 /2008 
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REGULAMENT  

pentru funcŃionarea „PieŃei Colentina” 

 

CAPITOLUL I 

Prevederi generale 

 

1. Denumirea: PiaŃa Colentina 

2. Sediul PieŃei Colentina: Şos. Colentina intersecŃie cu strada 

CremeniŃa, sector 2, Bucureşti. 

3. PiaŃa Colentina face parte din domeniul public al Municipiului 

Bucureşti fiind administrată de către AdministraŃia PieŃelor 

Sector 2 Bucureşti-instituŃie publică de interes local aflată sub 

coordonarea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti.  

4. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 142/15.12.2006 

şi PROCES VERBAL de predare – primire teren nr. 

7234/02.02.2007 prin care terenul din strada CremeniŃa este 

pus la dispoziŃia AdministraŃiei PieŃelor Sector 2. 

 

CAPITOLUL II 

Tipul pieŃei şi categoria de mărfuri comercializate 

 

1. În conformitate cu prevederile HG 348/2004 PiaŃa Colentina 

este o piaŃă de tip mixt: agroalimentară şi târg. 

2. Natura produselor şi serviciilor de piaŃă care se 

comercializează: 
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Codul CAEN Denumirea activităŃii 

Activitate 

principală: 

6820 

Închirierea şi subînchirierea bunurilor 

imobiliare proprii sau închiriate 

Alte activităŃi:  

4721 ComerŃ cu amănuntul al fructelor şi 

legumelor proaspete, în magazine 

specializate 

4724 ComerŃ cu amănuntul al pâinii, produselor 

de patiserie şi produselor zaharoase, în 

magazine specializate  

4725 ComerŃ cu amănuntul al băuturilor, în 

magazine specializate 

4781 ComerŃ cu amănuntul al produselor 

alimentare, băuturilor şi produselor de tutun 

efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieŃe 

4782 ComerŃ cu amănuntul al textilelor, 

îmbrăcămintei şi încălŃămintei efectuat prin 

standuri, chioşcuri şi pieŃe 

4789 ComerŃ cu amănuntul prin standuri, 

chioşcuri şi pieŃe al altor produse 

4762 ComerŃ cu amănuntul al ziarelor şi 

articolelor de papetărie, în magazine 

specializate 

4777 ComerŃ cu amănuntul al ceasurilor şi 
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bijuteriilor, în magazine specializate 

4776 ComerŃ cu amănuntul al florilor, plantelor şi 

seminŃelor; comerŃ cu amănuntul al 

animalelor de companie şi a hranei pentru 

acestea, în magazine specializate 

4719 ComerŃ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse nealimentare 

4729 ComerŃ cu amănuntul al altor produse 

alimentare, în magazine specializate 

4763 ComerŃ cu amănuntul al discurilor şi 

benzilor magnetice cu sau fără înregistrări 

audio/video, în magazine specializate 

4775 ComerŃ cu amănuntul al produselor 

cosmetice şi de parfumerie, în magazine 

specializate 

Este interzisă vânzarea în piaŃă a următoarelor produse: 

• a substanŃelor toxice, inflamabile sau explozive, a armelor de 

foc şi a muniŃiilor 

•  a vinului obŃinut din vie de hibrid sau a oricărui tip de vin care 

nu respectă condiŃiile de comercializare stabilite prin legea vinului 

• a materialelor pornografice 

• a produselor a căror comercializare este interzisă în piaŃă  

3. PiaŃa Colentina funcŃionează sub forma unei pieŃe 

permanente, fiind deschisă pe întreaga perioadă a anului. 

4. PiaŃa Colentina funcŃionează zilnic între orele 700-2100.  
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CAPITOLUL III 

Planul pieŃei 

 

Conform planşei anexate şi legendei. 

1. SuprafaŃa totală – 3.400 m2  

2. SuprafaŃa totală a platoului – 1.350m2.  

 
Nr. 
Crt. 

SpaŃii DestinaŃia Dotări Scurtă prezentare 

1 Drum acces 
auto  

 

Accesul  autovehiculelor  la 
platoul pieŃei 

 500 mp 
Beton 

2 Drum acces pietonal Accesul  personelor pe  
platoul pieŃei 

 126 mp 
Beton 

3 Parcare 
 

Parcare  auto 36 locuri SuprafaŃă: 250 mp 
Beton 

4 Zonă vânzare tarabe  Vânzare legume fructe 50 tarabe 
poliester armat 

cu fibră de sticlă 
 

SuprafaŃa: 1000 mp 

5 Zonă spaŃii comerciale Vânzare produse 
alimentare, nealimentare, uz 

gospodăresc  

40 tonete 
metalice închise 

 

SuprafaŃa 200 mp 

6 Căi principale de Accesul pe platoul PieŃei a   
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acces din: 
Str. CremeniŃa 

autovehiculelor şi pietonilor 
pentru aprovizionarea pieŃei 

şi a cumpărătorilor 
7 SpaŃiu păstrare 

materialelor de 
întreŃinere şi curăŃenie 

  SuprafaŃa 10 mp 

8 SpaŃiu închiriat 
cântare  

SpaŃiu cântar control 

Pentru punerea la dispoziŃie 
contra cost a mijloacelor de 

cântărire în vederea 
comercializării produselor 

Controlul asupra 
corectitudinii cântăririlor 

efectuate de către 
comercianŃi la vânzarea 

mărfurilor 

 SuprafaŃa 10 mp 

9 Serviciile : 
- administrativ 
- taxe-încasări 

Pentru asigurarea bunei 
desfăşurări a activităŃilor 

comerciale pe platoul pieŃei 
şi încasarea chiriei spaŃiilor 
destinate comercializării de 

produse 

  
SuprafaŃa 35,80 mp 

10 Punct de colectare a 
deşeurilor rezultate din 
activitatea comercială 

Personalul care asigură 
salubrizarea pieŃei; locul de 

colectare, sortare şi 
evacuare deşeurilor 

europubele SuprafaŃa  10,80 mp 

11 Grup social Asigură nevoile fiziologice 
ale cumpărătorilor şi 

vânzătorilor 

2 wc-uri publice SuprafaŃa 30,60 mp 

12 Bazine Asigură  spălarea tuturor 2 buc. Bazinele, sunt dotate cu  
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compartimentate 
pentru spălarea 

legumelor şi fructelor 

legumelor şi fructelor coşuri  metalice  pentru  
reŃinerea  mecanică  a  

resturilor  vegetale  
biodegradabile  şi  a  

corpurilor  grele. 
13 Mijloace iniŃiale de 

intervenŃie PSI 
Asigură materialul şi 

mijloacele de intervenŃie în 
caz de incendiu 

6 buc. stingă 
tor 

1 buc.pichet PSI 
1 buc. ladă nisip 

 

 

14 racord la reŃeaua 
electrică a oraşului 

   

15 racord la reŃeaua de 
apă şi canalizare a 

oraşului 

  ReŃeaua dotată cu 
separator 
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CAPITOLUL IV 
Serviciile prestate utilizatorilor pieŃei 

 
1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieŃei: 
- piaŃă mixtă cu structuri de vânzare destinate comercializării 
produselor şi serviciilor specifice pieŃelor agroalimentare şi 
târgurilor. 
2. PiaŃa Colentina, în vederea facilitării desfăşurării activităŃii 
utilizatorilor pieŃei în condiŃii optime, asigură următoarele servicii: 
• SpaŃii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor şi a 
echipamentelor de protecŃie; 
• SpaŃiu de amplasare a cântarelor de control şi un cântar cu 
capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire; 
• Bazine compartimentate pentru spălarea fructelor şi legumelor; 
• Sediu administrativ, taxe-încasări şi salubrizare; 
• SpaŃii pentru păstrarea materialelor de întreŃinere şi de curăŃenie; 
• SpaŃii de parcare în interiorul şi exteriorul pieŃei; 
• Pubele şi coşuri pentru colectarea gunoiului amplasate pe 
întreaga suprafaŃă a pieŃei; 
• Punct de colectare, sortare şi evacuare a deşeurilor rezultate din 
activitatea comercială; 
• Puncte cu mijloace iniŃiale de intervenŃie pentru PSI; 
• WC-uri publice; 
• Condici de sugestii şi reclamaŃii; 
• Alimentarea cu apă de la reŃeaua oraşului; 
• Canalizare racordată la canalizarea oraşului pentru evacuarea 
apelor uzate; 
• Pază, protecŃie şi prevenirea şi stingerea incendiului pe piaŃă; 
• Iluminat public; 
3. Racordarea pieŃei la reŃeaua electrică, la reŃeaua de apă sau la o 
sursă de apă potabilă, la reŃeaua de canalizare sau fose septice, la 
reŃeaua de gaz (unde este cazul): 
a.  Alimentarea cu energie electrică: 
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- Contract – cadru de racordare nr. BERDC 04571/2007 cu 
F.D.F.E.E. - ELECTRICA S.A. 
b. Alimentare cu apă: 
Contract de furnizare apă nr. 126094/30.08.2007 cu APA NOVA 
 

CAPITOLUL V 
Drepturile şi obligaŃiile utilizatorilor pieŃei 

Drepturi: 
1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaŃă; 
2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria 
de la administraŃia pieŃei cântare verificate metrologic; 
3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire; 
4. să poată practica preŃurile pe care le consideră optime pentru 
mărfurile pe care le comercializează; 
5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraŃia pieŃei; 
6. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcŃionare al 
pieŃei; 
ObligaŃii: 
1. afişarea preŃurilor pentru produsele oferite la vânzare conform 
prevederilor legale; 
2. respectarea legislaŃiei privitoare la desfacerea produselor; 
3. etalarea instrumentelor de măsură; 
4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere 
metrologic; 
5. inscripŃionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice 
autorizate sau asociaŃiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să 
nu poată fi ştearsă; 
6. menŃinerea permanentă a curăŃeniei la locul de vânzare şi în 
jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special 
amenajate în cadrul pieŃei, ori de câte ori este cazul; 
7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat; 
8. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieŃei 
şi după închiderea acesteia; 
9. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers; 
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10.  să nu folosească mijloace de încălzire care prezintă pericol de 
incendiu sau de deteriorare a bunurilor aflate în patrimoniul pieŃei; 
11.  să nu aducă modificări de structură a spaŃiului închiriat, fără 
aprobarea administratorului; 
12.  să aibă un comportament corect şi civilizat în relaŃiile cu 
cumpărătorii, salariaŃii AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 Bucureşti şi 
a instituŃiilor cu atribuŃii de control, competente conform legislaŃiei 
în vigoare.  
13. să ridice de la magazia de cântare ecusoane de culoare roşie 
pentru agenŃii economici şi verzi pentru producătorii particulari şi 
să le poarte pe timpul cât aceştia se află la vânzare la tarabe; 
14.  să folosească, cu economie, apa de la spălătoarele destinate 
clătirii legumelor şi fructelor. 
 

CAPITOLUL VI 
Drepturile şi obligaŃiile administratorului pieŃei 

 
Administratorul pieŃei are următoarele drepturi şi obligaŃii : 
1. elaborează regulamentul pentru funcŃionarea pieŃei şi îl supune 
spre avizare autorităŃilor publice locale; 
2. verifică dacă utilizatorii pieŃei au calitatea de 
producător/comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite 
accesul altor comercianŃi; 
3. verifică dacă utilizatorii pieŃei au afişate numele şi sediul social; 
4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul 
de funcŃionare, precum şi tarifele practicate în piaŃă; 
5. sprijină organele de control autorizate; 
6. nu admite în piaŃă un număr de utilizatori mai mare decât limita 
locurilor de vânzare existente în sectorul de piaŃă destinat 
desfacerii produselor oferite de aceştia; 
7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea 
acestora; 
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8. asigură evidenŃa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură 
atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianŃilor 
produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor; 
9. controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietatea 
utilizatorilor pieŃei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi 
interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale din 
domeniu; 
10.  asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, 
a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieŃei; 
11.  asigură un număr de cântare în stare de funcŃionare egal cu 
cel al locurilor de vânzare din piaŃă destinate comercializării de 
către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi 
seminŃelor; 
12.  asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către 
cumpărători a corectitudinii cântăririlor; 
13.  asigură salubrizarea pieŃei zilnic şi ori de câte ori este 
necesar; 
14.  asigură, în mod gratuit, funcŃionarea unor cântare tip balanŃă 
sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, 
necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii 
pieŃei; 
15.  alte drepturi şi obligaŃii cuprinse în prevederile H.G. 
nr.348/2004. 
 InstituŃiile cu atribuŃii de control, competente conform legislaŃiei 
în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi obligaŃiilor 
utilizatorilor pieŃei, aşa cum sunt prevăzute în regulamentul de 
funcŃionare. 
 

DIRECTOR GENERAL,  
DANIEL ION POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului „Master plan de  

dezvoltare durabilă a zonei Baicului din Sectorul 2, Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cofinanŃării proiectului „Master plan de dezvoltare durabilă a zonei 

Baicului din Sectorul 2, Bucureşti”; 

 Analizând :  

- Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 

- Contractul de finanŃare nerambursabilă nr. PHARE RO 2005/017-

553.01.03.06 B 1173, semnat între Oficiul de PlăŃi şi Contractare 

Phare din cadrul Ministerului economiei şi FinanŃelor şi Primăria 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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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;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 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 susŃinerea cofinanŃării din Bugetul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru 

realizarea proiectului „Master plan de Dezvoltare Durabilă a zonei 

Baicului din Sectorul 2 Bucureşti”, inclusiv cota aferentă TVA 

pentru total costuri eligibile proiect în valoare de 34.795,65 Euro şi 

diferenŃa de plată reprezentând cei 10% din valoarea totală a 

finanŃării nerambursabile, respectiv 10.842,50 Euro fără TVA.  

         (2) Cota aferentă TVA şi suma de 10.842,50 Euro vor 

fi returnate după aprobarea raportului final al proiectului. 

 

 Art. 2. Valoarea totală a proiectului este de 221.235 Euro, 

din care suma de 112.810 Euro va fi alocată din bugetul  

Consiliului Local al Sectorului 2. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei Managementul Proiectelor şi Integrare 

Europeană vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 19/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea cofinanŃării proiectului „Sistem integrat de 

informaŃii şi servicii publice în administraŃia locală din  

Sectorul 2, Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cofinanŃării proiectului „Sistem integrat de informaŃii şi servicii 

publice în administraŃia locală din Sectorul 2, Bucureşti”; 

 Analizând :  

- Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 

- Contractul de finanŃare nerambursabilă nr. PHARE RO 2005/017-

553.01.03.06 B 1318, semnat între Oficiul de PlăŃi şi Contractare 

Phare din cadrul Ministerului economiei şi FinanŃelor şi Primăria 

Sectorului 2 
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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;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 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 susŃinerea cofinanŃării din Bugetul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru 

realizarea proiectului „Sistem integrat de informaŃii şi servicii 

publice în administraŃia locală din Sectorul 2, Bucureşti”, 

inclusiv cota aferentă TVA pentru total costuri eligibile proiect în 

valoare de 20.269,20 Euro şi diferenŃa de plată reprezentând cei 

10% din valoarea totală a finanŃării nerambursabile, respectiv 

10.395,20 Euro fără TVA.  

          (2) Cota aferentă TVA şi suma de 10.395,20 Euro 

vor fi returnate după aprobarea raportului final al proiectului. 

 

 Art. 2. Valoarea totală a proiectului este de 139.380 Euro, 

din care suma de 35.428 Euro va fi alocată din Bugetul Consiliului 

Local al Sectorului 2.  
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 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei Managementul Proiectelor şi Integrare 

Europeană vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.  

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 20/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului de locuri de muncă subvenŃionate de  

AgenŃia Municipală de Ocupare a ForŃei de Muncă Bucureşti 

 pentru lucrări de interes public 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

numărului de locuri de muncă subvenŃionate de AgenŃia 

Municipală de Ocupare a ForŃei de Muncă Bucureşti pentru lucrări 

de interes public; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi 

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 



 27

- art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 87 din H.G. nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor 

privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forŃei de 

muncă, modalităŃile de finanŃare şi instrucŃiunile de implementare a 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Adresa A.M.O.F.M. Bucureşti nr. 52/29.01.2008 privind 

Programul de ocupare temporară a forŃei de muncă; 

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

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 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 numărul minim de locuri de muncă ce pot 

fi subvenŃionate pe o perioadă de maximum 12 luni de către 

A.M.O.F.M. Bucureşti, astfel: 

a) 8 persoane - în servicii publice de refacere şi întreŃinere 

a infrastructurii; 

b) 2 persoane - în servicii sociale. 
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 Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 să 

repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute la art. 1, 

locurile de muncă subvenŃionate, pe lucrări şi activităŃi de interes 

pentru comunitatea locală din Sectorul 2, şi să le atribuie celor 

care organizează aceste servicii. 

 

 Art. 3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 21/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Actului AdiŃional la  

contractul de parteneriat public privat pentru   

Dezvoltarea Infrastructurii de Afaceri - PiaŃa Baicului 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Actului AdiŃional la contractul de parteneriat public privat pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii de Afaceri - PiaŃa Baicului; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

precum şi raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în H.C.L.S. 2 nr. 

115/23.11.2006 privind aprobarea contractelor de parteneriat 
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public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect 

,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona PiaŃa Baicului”, 

,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona PiaŃa Morarilor”, 

precum şi transmiterea în folosinŃă gratuită a terenurilor aferente 

obiectivelor de investiŃii, astfel cum a fost modificată prin H.C.L.S. 

2 nr. 23/21.03.2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. o)  din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 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 Actul adiŃional la Contractul de parteneriat 

public - privat privind Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - PiaŃa 

Baicului, contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 

nr. 115/23.11.2006 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 23/21.03.2007, potrivit anexei ce conŃine o filă 

şi  face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Se mandatează Directorul General al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 2 Actul adiŃional la Contractul de 
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parteneriat public - privat pentru Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri - PiaŃa Baicului.  

 

 Art. 3. Se împuterniceşte AdministraŃia PieŃelor Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2, să înregistreze in evidenŃele proprii Actul 

adiŃional la Contractul de parteneriat public - privat pentru 

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - PiaŃa Baicului şi să 

urmărească executarea acestuia.  

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

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

al Municipiului Bucureşti.  

          (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

         
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 22/31.03.2008 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 42/2004 privind înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 

nr.42/2004 privind înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate prezentat de către Directorul General al 

PoliŃiei Comunitare Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti Bucureşti;  

- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/17.12.2004 privind 

înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2; 
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- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 37/2006 privind 

transmiterea în administrare Politiei Comunitare sector 2 a 

imobilului situat în Bucureşti, şos. Pantelimon nr.27;  

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. I. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/17.12.2004 

privind înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

(1) Alin. (2) al art. 1 va avea următorul cuprins:  

  (2) Sediul administrativ al PoliŃiei Comunitare Sector 2 

este situat în şos. Pantelimon nr. 27, Sector 2, Bucureşti.”  

 

 Art. II. Articolele 2 la 6 ale H.C.L. Sector 2 nr. 42/2004 

privind înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 sunt şi rămân 

abrogate potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

125/2005 privind modificarea Organigramei, Statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale PoliŃiei 

Comunitare Sector 2. 
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 Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al PoliŃiei Comunitare Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri. 

 

 Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 23/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Directorului Executiv al DirecŃiei Venituri 

Buget Local Sector 2 de a negocia şi semna, împreună cu 

reprezentanŃii Sindicatului Impozite şi Taxe Sector 2, Contractul 

colectiv de muncă pentru personalul contractual la nivelul DirecŃiei 

Venituri Buget Local Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

împuternicirea Directorului Executiv al DirecŃiei Venituri Buget 

Local Sector 2 de a negocia şi semna, împreună cu reprezentanŃii 

Sindicatului Impozite şi Taxe Sector 2, Contractul colectiv de 

muncă pentru personalul contractual la nivelul DirecŃiei Venituri 

Buget Local Sector 2; 

 Analizând:  

- Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al 

DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de Directorul DirecŃiei Resurse 
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Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridică, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 130/1996 privind  contractul colectiv de muncă, 

republicată; 

- Legea nr. 54/ 24.01.2003 privind sindicatele;  

- Contractul de muncă 2895/2006 la nivel naŃional pentru anii 

2007-2010; 

- art. 236 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) al art. 81 alin. (2) lit. j)  din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 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 împuterniceşte Directorul Executiv al DirecŃiei 

Venituri Buget Local Sector 2 să negocieze şi să semneze, 
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împreună cu reprezentanŃii Sindicatului  Impozite şi Taxe Sector 2, 

Contractul colectiv de muncă pentru personalul contractual la 

nivelul DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, conform anexei ce 

cuprinde un număr de 23 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

(2) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu 

respectarea prevederilor legale şi cu încadrarea în bugetul de 

venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Sectorului 2, 

potrivit legii. 

 

 Art. 2. Prevederile Contractului colectiv de muncă, aprobat 

potrivit prezentei hotărâri, se aplică de la data înregistrării acestuia 

la DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, respectiv, DirecŃia de 

Muncă şi ProtecŃie Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 3. Hotărârea se comunică DirecŃiei de Muncă şi 

ProtecŃie Socială a Municipiului Bucureşti.  

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 24/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa la HCL Sector 2 nr. 24 /2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ ÎNCHEIAT LA NIVELUL 

DIRECłIEI VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ 
LA NIVELUL DIRECłIEI VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 

PE ANUL 2008 
Încheiat în conformitate cu prevederile Legii privind contractele 

colective de muncă nr.130/1996, republicată şi modificată, Legea 
nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea sindicatelor nr. 54/2003 şi a 

Contractului Colectiv de Muncă la nivel naŃional pe Anii 2007-2010 
 
PĂRłILE CONTRACTANTE : 
În temeiul drepturilor garantate de ConstituŃia României şi a Legii 
nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată se 
încheie prezentul contract colectiv de muncă la nivelul instituŃiei, 
între: 
1. DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, reprezentată de directorul 
executiv Cristian Atanasie DuŃu, în calitate de angajator ;  
şi 
2. SalariaŃii cu contract individual de muncă din DirecŃia Venituri 
Buget Local Sector 2, reprezentaŃi de liderul Sindicatului Impozite 
şi Taxe Sector 2 – Roxana Ivan, în calitate de angajaŃi. 
 

CAPITOLUL 1 
DispoziŃii generale. 

  Art. 1. (1) PărŃile contractante recunosc şi acceptă pe 
deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului Colectiv 
de Muncă la nivel de unitate şi se obligă să respecte în totalitate 
prevederile acestuia. 

(2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a 
dreptului sindical conform convenŃiilor internaŃionale pe care 
România le-a ratificat şi legilor naŃionale, precum şi libertatea de 
opinie a fiecărui salariat. 
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 Art. 2. (1) Contractul colectiv de muncă la nivel  de unitati 
cuprinde drepturile şi obligaŃiile angajatorilor şi ale salariaŃilor cu 
privire la condiŃiile generale de muncă(2) La angajare şi la 
stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea 
de şanse şi tratament pentru toŃi salariaŃii, fără discriminări directe 
sau indirecte, pe bază de rasă, naŃionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea 
recunoaşterii, folosinŃei sau exercitării drepturilor decurgând din 
contractele colective de muncă. 
 Art. 3. (1) Clauzele contractului colectiv de muncă produc 
efecte pentru toŃi salariaŃii instituŃiei care au calitatea de personal 
contractual. 
 Art. 4. (1) Prezentul contract  se aplică pana la 31.12.2008. 

(2) Dacă nici una din părŃi nu denunŃă contractul cu 
30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost 
încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea 
unui nou Contract, dar nu mai mult de 12 luni. 
 Art. 5. (1) Orice cerere de  modificare a prezentului contract 
va face obiectul unei noi negocieri.  

(2) PărŃile pot renegocia prezentul Contract înainte 
de aprobarea Bugetului local al Sectorului 2 pe fiecare an sau la 
orice rectificare a sa. 

(3) Cererea de renegociere se aduce la cunostinŃă, în 
scris, celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile înainte de data propusă 
pentru începerea negocierilor. 

(4) Cererile de renegociere vor fi depuse de către 
reprezentantul angajatorilor la organizaŃiile sindicale semnatare, iar 
cele ale organizaŃiilor sindicale la Primar. 

(5) Modificările aduse contractului colectiv de muncă 
se comunică, în scris, organului la care se păstrează şi devin 
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aplicabile de la data înregistrării sau de la o altă dată ulterioară, 
potrivit convenŃiei părŃilor. 
 Art. 6. Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit 
legii. 
 Art. 7. (1) În situaŃiile în care, în privinŃa drepturilor ce 
decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin 
reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept 
din contract. 

CAPITOLUL 2 
Timpul de muncă 

 
 Art. 8. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore 
pe zi sau de 40 de ore pe săptămână. 

(2) Durata maximă legală a timpului de muncă nu 
poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, 
calculată pe o perioadă de 3 luni. 

(3) Munca prestată în afara duratei normale a 
timpului de muncă săptămânal, prevazută la alin.1, este 
considerată muncă suplimentară. 

(4) În funcŃie de specificul unităŃii sau al muncii prestate, 
se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu 
respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe 
săptămână. 

(5) În cazurile în care durata normală a timpului de 
muncă se stabileşte potrivit prevederilor alin.6, durata timpului de 
muncă zilnic nu poate depăşi 10 ore. 

(6) La locurile de muncă unde, datorită specificului 
activităŃii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a 
timpului zilnic de lucru, pot fi stabilite forme specifice de organizare 
a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, 
program fracŃionat; locurile de muncă la care se aplică aceste 
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forme specifice de organizare, precum şi modalităŃile concrete de 
organizare şi evidenŃă a muncii prestate se reglementează prin 
Regulamentul de Ordine Interioara stabilit cu consultarea 
sindicatelor. 

(7) PărŃile semnatare, de comun acord, stabilesc ca, 
pentru salariaŃii angajati cu normă întreagă, durata normală a 
timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe 
săptămână. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate 
depăşi, în medie anuală, 48 de ore pe saptamână, inclusiv orele 
suplimentare. 

(8) Când munca se efectuează în schimburi, durata 
timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 
48 de ore pe săptămână, cu condiŃia ca media orelor de muncă, 
calculată pe o perioadă maximă de 3 săptămâni, să nu 
depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. 
 Art. 9. (1) SalariaŃii care îşi desfăşoară activitatea în locuri 
de muncă cu condiŃii deosebite beneficiază de reducerea duratei 
normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiŃiile 
prevăzute de lege, şi nu pot fi solicitaŃi să efectueze ore 
suplimentare, cu excepŃia cazurilor justificate de prevederi exprese 
ale regulamentelor specifice activităŃii respective sau a unor situaŃii 
apărute fortuit. 

(2) Durata reducerii timpului normal de muncă şi 
categoriile de personal care beneficiază de acest program se 
stabilesc prin consultarea instituŃiilor abilitate prin lege să constate 
acest lucru la cererea uneia dintre părŃi. 

(3) La cererea uneia dintre părŃi, medicii de medicina 
muncii pot fi consultaŃi la modificarea duratei de lucru, acordarea 
de concedii suplimentare şi stabilirea condiŃiilor de muncă. 
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(4) Decizia medicului de medicina muncii sau a 
instituŃiilor abilitate cu controlul condiŃiilor de muncă sunt obligatorii 
pentru părŃi. 
 Art. 10. (1) Orele de începere şi terminare a programului vor 
fi stabilite prin Regulamentul  de Ordine Interioară. 

 (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este 
posibil, angajatorii şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa 
orare flexibile de lucru şi modalităŃi de aplicare a acestora. 

 (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează 
drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă. 
 Art. 11. (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste 
programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare. 

(2) SalariaŃii pot fi chemaŃi să presteze ore 
suplimentare numai cu consimŃământul lor. 

(3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor 
calamităŃi naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de forŃă 
majoră, salariaŃii au obligaŃia de a presta munca suplimentară 
cerută de cel care angajează. 
 Art. 12. (1) Munca suplimentară prestată în afara 
programului normal de lucru va fi salarizată cu un spor la salariul 
de bază astfel: 
a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de 
depăşire a duratei normale de lucru; 
b) 100% din salariul de bază pentru următoarele  ore; 
c) 100% din salariul de baza pentru orele lucrate în zilele de 
repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu 
legea nu se lucrează. 

(2) Munca suplimentară se poate compensa prin 
ore libere plătite în următoarele 30 de zile, după efectuarea 
acesteia. 
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(3) Salariatul beneficiază de salariul 
corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de 
lucru, dacă nu au fost compensate potrivit alin. (2). 
 Art. 13. (1) Muncă prestată în intervalul dintre orele 22 şi 6, 
cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus faŃă de 
aceste limite, este lucru în timpul nopŃii. 

(2) Pentru persoanele al căror program de lucru se 
desfăşoara pe timpul nopŃii, durata timpului de muncă este mai 
mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul 
zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă. 

(3) SalariaŃii care urmează să desfaşoare cel puŃin 
3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical 
gratuit înainte de începerea activităŃii şi după aceea, periodic. 

(4) SalariaŃii care desfăşoară muncă de noapte şi 
au probleme de sănătate recunoscute că având legătură cu 
aceasta vor fi trecuŃi la o muncă de zi pentru care sunt apŃi. 

(6) Femeile gravide, lauzele şi cele care alăptează 
nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte. 
 Art. 14. (1) SalariaŃii care renunŃă la concediul legal pentru 
îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani beneficiază de 
reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără 
să le fie afectate salariul de baza şi vechimea în muncă. La 
cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de 
începere a programului de lucru, dacă activitatea unităŃii permite. 

(2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 6 
ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşă sau 
cămin, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de 
salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiŃii se 
consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă 
întreagă. 
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(3) La cererea întemeiată a salariatelor gravide, 
angajatorul va permite efectuarea de controale medicale în timpul 
programului de lucru, conform recomandărilor medicului care 
urmăreşte evoluŃia sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale. 

(4) Salariata în cauză este obligată să prezinte 
adeverinŃa medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a 
învoit. 
 Art. 15. (1) SalariaŃii beneficiază la jumătatea programului 
de 15 minute libere pentru servirea mesei care nu se scad  din 
durata timpului de muncă. 

(2) Pe timpul servirii mesei nu se lucrează cu 
publicul. 

(3) În durata normală a timpului de muncă nu intră 
timpii consumaŃi cu echiparea-dezechiparea la începutul şi sfârşitul 
programului. 
 

CAPITOLUL 3 
CondiŃiile de muncă, sănătate şi protecŃia muncii 

 
 Art. 16. (1) PărŃile se obligă să depună toate eforturile 
pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituŃionalizat prin legislaŃia 
în vigoare, în vederea ameliorării permanente a condiŃiilor de muncă. 

(2) În scopul realizării obiectivului prevăzut la 
alineatul precedent, părŃile contractante vor asigura aplicarea 
măsurilor prevăzute de Legea nr. 319/2006 privind  protecŃia  
muncii, Normele specifice de protecŃia muncii pentru activitatea 
prestată de angajator şi instrucŃiuni proprii. 
 Art. 17. (1) La stabilirea măsurilor vizând condiŃiile de 
muncă, angajatorii vor lua următoarele măsuri: 

a) Indentificarea unor noi locaŃii pentru 
desfăşurarea activităŃii unor servicii care în momentul de faŃă nu au 
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asigurat spaŃiul necesar pentru numărul de personal angajat sau 
acesta este impropriu pentru munca desfăşurată. 

b) OrganizaŃia sindicală va prezenta, în Anexa 
1 la prezentul Contract, lista sediilor unde suprafaŃa locativă sau 
condiŃiile de muncă necesită îmbunătăŃiri în vederea desfăşurării 
activităŃii. 
 Art. 18. Măsurile privind ameliorarea condiŃiilor de muncă 
vor fi stabilite împreună cu reprezentanŃii sindicali. 
 Art. 19. (1) SalariaŃii au obligaŃia să protejeze şi să utilizeze 
dotările conform destinaŃiei. 

(2) Orice degradare a bazei materiale cade în 
sarcina celui ce a cauzat un  prejudiciu. 
 Art. 20. (1) Organizarea activităŃii prin stabilirea unei 
structuri organizatorice raŃionale, repartizarea tuturor salariaŃilor pe 
locuri de muncă cu precizarea atribuŃiilor şi răspunderilor lor, 
precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a 
obligaŃiilor de serviciu de către salariaŃi sunt de competenŃa 
exclusivă a celor care angajează. 

(2) Compartimentele de muncă vor fi constituite cu 
un număr corespunzător de salariaŃi care să facă faŃă necesităŃilor 
cerute în Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de 
Organizare şi FuncŃionare şi activităŃilor curente . 

(3) Dacă se constată că sunt compartimente de 
muncă suprasolicitate cu personal insuficient care să acopere în 
durata normală de muncă atribuŃiile specifice, angajatorul cât şi 
organizaŃiile sindicale pot cere redistribuirea posturilor pe unitate 
sau redimensionarea acestora după necesităŃi . 

(4) OrganizaŃiile sindicale vor prezenta propunerea 
conducătorului instituŃiei care o va analiza şi dacă este cazul va 
dispune măsurile necesare. 
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(5) Primarul Sectorului 2 va analiza situaŃia 
prezentată şi va întreprinde demersurile legale pe lângă Consiliul 
Local al Sectorului 2 pentru modificarea statului de funcŃii, dacă 
este cazul. 
 Art. 21. (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă 
normale, locuri de muncă cu condiŃii deosebite şi locuri de muncă 
cu condiŃii speciale, stabilite potrivit reglementărilor legale. 
 Art. 22. (1) Pentru prestarea activităŃii în locurile de muncă 
cu condiŃii grele, periculoase, nocive, salariaŃii au dreptul, după 
caz, la sporuri la salariul de bază, durata redusă a timpului de 
lucru, alimentaŃie de întărire a rezistenŃei organismului, echipament 
de protecŃie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii 
suplimentare conform legii şi a dispoziŃiilor persoanelor şi 
instituŃiilor prevăzute la articolul 12 din prezentul act. 

(2) SalariaŃii încadraŃi în categoriile prevăzute la 
alin. 1 vor fi supuşi obligatoriu unui examen medical efectuat de 
medicul de medicina muncii din şase în şase luni. 

(3) La locurile de muncă cu condiŃii specifice, unde 
numai o parte din salariaŃi lucrează în astfel de condiŃii, aceştia vor 
beneficia de sporuri. 
 Art. 23. (1) În cazul în care condiŃiile de muncă se 
normalizează, salariaŃii vor beneficia pentru refacerea capacităŃii 
de muncă încă două luni, dacă au beneficiat anterior de acestea, 
de spor pentru nocivitate şi alimentaŃie de protecŃie a organismului. 
         (2) De drepturile prevăzute la alin. 1 beneficiază şi 
salariaŃii care au lucrat cel puŃin şase luni în condiŃiile alin. 1 şi îşi 
schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă 
drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici. 
 Art. 24. În toate cazurile în care condiŃiile de muncă s-au 
înrăutăŃit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaŃii 
vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data 
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schimbării condiŃiilor de muncă, indiferent de momentul efectuării 
reclasificării de către organele competente. 
 Art. 25. (1) PărŃile sunt de acord că nici o măsură de 
protecŃie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, 
însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaŃi. 

(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul 
organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecŃionarea 
profesională a salariaŃilor cu privire la normele de protecŃie a 
muncii. 

(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea 
locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat 
efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul său loc de muncă 
şi la normele de protecŃie a muncii, pe care este obligat, în procesul 
muncii, să le cunoască şi să le respecte. 

(4) În cazurile în care, în procesul muncii intervin 
schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecŃie a 
muncii, salariaŃii vor fi instruiŃi în condiŃiile prevăzute la alineatul 
precedent. 
 Art. 26. (1) Personalul contractual din cadrul DirecŃiei 
Venituri Buget Local Sector 2 va purta în relaŃiile cu cetăŃenii o 
Ńinută demnă şi conformă cu statutul de autoritate publică. 

(2) Pentru procurarea unei Ńinute corespunzatoare 
în relaŃiile cu cetaŃenii salariaŃii instituŃiei semnatare a prezentului 
Contract colectiv de muncă beneficiază, trimestrial, de decontarea 
cheltuielilor făcute pentru procurarea Ńinutei.  

(3) Decontarea cheltuielilor efectuate pentru 
procurarea Ńinutei, cuantumul sumei şi modul de constituire a 
acesteia pentru bărbaŃi şi femei se stabileşte prin Regulament 
intern al unităŃii şi a normelor contabile, cu consultarea sindicatului. 

(4) Fondurile necesare pentru achiziŃionarea Ńinutei 
vor fi prevăzute în bugetul instituŃiei şi vor fi înaintate spre 
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aprobare Consiliului Local Sector 2 la prima rectificare sau 
aprobare de buget de după intrarea în vigoare a prezentului 
Contract Colectiv de Muncă . 
 Art. 27. (1) Angajatorul va asigura pe cheltuiala proprie 
echipamentul de protecŃie necesar salariaŃilor care desfăşoară 
activităŃi de serviciu care impun  aceasta. 
 Art. 28. (1) Angajatorul va organiza la angajare şi, ulterior, o 
dată pe an, examinarea medicală a salariaŃilor, în scopul de a 
constata dacă sunt apŃi pentru desfăşurarea activităŃii în posturile 
pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea 
medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se 
vor suporta conform legii. 

(2) ModalităŃile examinării medicale precum şi 
termenii contractului cu instituŃia medicală care efectuează 
prestaŃia medicală se aduc la cunoştinŃă obligatoriu, din timp, 
organizaŃiilor sindicale reprezentative sau reprezentanŃilor 
salariaŃilor. 

(3) SalariaŃii sunt obligaŃi să se supună examenelor 
medicale în condiŃiile organizării potrivit prevederilor alin.1. Refuzul 
salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie 
abatere disciplinară. 

(4) Examinarea medicală a salariaŃilor la angajare 
şi, ulterior o data pe an, se face de către  medicul  de  medicina  
muncii.  
 Art. 29. (1) La cererea uneia dintre părŃi, medicii de medicina 
muncii şi inspectorii de protecŃia muncii vor fi consultaŃi la modificarea 
duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare. 
 Art. 30. (1) Salariatele gravide, începand cu luna a V-a de 
sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la 
muncă de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi 
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trimise în deplasare şi nu vor putea fi detaşate decât cu acordul 
lor. 

(2) La solicitarea Comitetului de sănătate şi 
securitate a muncii, angajatorul are obligaŃia să evalueze riscurile 
pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunŃă că 
este însarcinată, precum şi al salariatei care alaptează, şi să le 
informeze cu privire la acestea. 
 Art. 31. (1) Angajatorul nu va refuza angajarea sau, după 
caz, menŃinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazurile 
în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaŃiilor de serviciu 
aferente posturilor existente. 
 Art. 32. (1) În cazul recomandărilor medicale, angajatorul va 
asigura trecerea salariaŃilor în alte locuri de muncă şi, după caz, 
recalificarea acestora, în funcŃie de posibilităŃile fiecarei unităŃi, 
care vor fi stabilite împreună cu sindicatele. 
 Art. 33. (1) În vederea îmbunătăŃirii condiŃiilor de muncă, în 
fiecare instituŃie cu cel putin 50 de salariaŃi se va constitui un 
Comitet de securitate şi sănătate în muncă, având atribuŃiile 
stabilite prin Regulamentul său de funcŃionare întocmit în baza 
Regulamenului cadru aprobat prin ordin al ministrului muncii, 
solidarităŃii sociale şi familiei. 

(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va 
fi constituit conform legislaŃiei în vigoare.  

(3) Timpul de muncă afectat activităŃii în comitetele 
de securitate şi sănătate în muncă se consideră timp de lucru efectiv 
prestat şi va fi prevăzut în contractul colectiv de muncă la nivel de 
unitate. 

(4) Activitatea Comitetelor de securitate şi sănătate 
în muncă se va desfăşura în baza regulamentelor proprii . 
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CAPITOLUL 4 
Salarizarea şi alte drepturi băneşti 

 
 Art. 34. (1) Pentru muncă prestată în condiŃiile prevăzute în 
contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un 
salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă. 

(2) Salariul cuprinde salariul de bază, 
indemnizaŃiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. Fiecare salariat 
are dreptul la un salariu în bani. 

(3) Salariul de bază se stabileşte în funcŃie de 
pregătirea profesională, răspunderea şi complexitatea muncii 
îndeplinite, respectând grilele de salarizare, conform legislaŃiei în 
vigoare. Salariul de bază nu poate fi mai mic decât salariul minim 
pe economie. 
 Art. 35. (1) Angajatorul are obligaŃia comunicării lunare a 
drepturilor băneşti ale fiecărui salariat. Documentul prin care se 
comunică drepturile salariale trebuie să continăcuantumul sumelor 
din care se compune salariul net cât şi cel brut precum şi reŃinerile. 
 Art. 36. (1) Fiecare instituŃie semnatară va include în bugetul 
propriu sume pentru achiziŃionarea de programe informatice 
necesare evidenŃei salarizării angajaŃilor. 
  Art. 37. (1) Nerespectarea obligaŃiei comunicării drepturilor 
băneşti constituie abatere disciplinară şi se sancŃionează, conform 
legii, de către şeful ierarhic superior al persoanei responsabile sau 
instanŃa de judecată competentă la sesizarea oricărei persoane 
interesate. 
 Art. 38. (1) SalariaŃii vor beneficia de următoarele sporuri: 

a) spor de vechime în muncă, calculat la salariul de bază 
corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, 
după cum urmează: 
- de la 3 la 5 ani       - un spor de 5%; 
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- de la 5 la 10 ani     - un spor de 10%; 
- de la 10 la 15 ani   - un spor de 15%; 
- de la 15 la 20 ani   - un spor de 20%; 
- peste 20 ani           - un spor de 25%. 
b) spor pentru muncă prestată în timpul nopŃii de 25% din 
salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel 
puŃin jumătate din programul normal de lucru. 
c) spor pentru condiŃii vătămătoare de muncă de până la 
15% din salariul de bază. 
d) alte sporuri prevăzute de actele normative în vigoare. 

 Art. 39. (1) Pentru rezultate deosebite obŃinute în activitatea 
desfăşurată, personalul contractual poate beneficia de un salariu 
de merit lunar în limita a 15% din numărul total al personalului  
contractual prevăzut în statul de funcŃii, la inceputul anului  
bugetar. 

(2) Salariul de merit va fi în cuantum de pana  la 
15% din salariul de bază, care  face parte din acesta şi care 
constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se 
acordă în raport cu salariul de bază. 

(3) Salariile de merit se acordă anual personalului 
încadrat pe funcŃii de execuŃie în proporŃie de cel puŃin două treimi 
din numărul total al funcŃiilor de execuŃie, după aprobarea 
bugetului anual. 

(4) Ordonatorul de credite va stabili, cu consultarea 
sindicatului, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de 
merit, în afara celor prevăzute în lege. 
 Art. 40. (1) Pe parcursul anului calendaristic salariaŃii 
beneficiază de premii, stimulente şi facilităŃi, după cum urmează: 

a) un premiu anual, egal cu salariul mediu 
lunar de bază realizat în anul pentru care se face 
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premierea, calculat conform legislaŃiei în vigoare. Plata 
acestuia se va face în luna ianuarie a anului următor; 

b) premii în limita a 10% din economiile 
realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile. Premiile 
individuale se stabilesc de către ordonatorul de credite 
cu avizul sindicatului; 

c) angajatorul va suporta plata contravalorii 
cheltuielilor transportului efectuate în interesul şi în timpul 
serviciului, la şi de la locul de muncă, de către angajaŃi, 
în sumă egală cu contravaloarea un unui abonament 
RATB lunar pe toate liniile.  

d) conducerea unităŃii are obligaŃia să asigure 
funcŃionarilor publici protecŃie împotriva ameninŃărilor, 
calomniilor şi violenŃelor cărora ar putea fi victime în 
exercitarea funcŃiei sau în legătură cu aceasta, prin 
organele de pază şi ordine publică şi prin asistenŃa 
juridică de către consilierii juridici ai instituŃiei, în mod 
gratuit ; 

e) angajatorul va acorda tichete  cadou pentru 
următoarele evenimente : 

- Paşte ; 
- Crăciun ; 
- 8 Martie ; 
- 1 Mai ; 
- 1 Decembrie ; 
- Ziua de naştere a angajatului ; 
- Concediu de odihnă; 
- Pentru fiecare dintre cele două sărbători 

religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase 
legale, altele decât cele creştine, pentru persoane 
aparŃinând acestora. 



 56

(2) Tichetele cadou se asigură integral din costuri 
de către angajator şi se vor acorda angajaŃilor ca şi cheltuieli 
sociale. Valoarea unui tichet cadou este de 10 lei. Pentru fiecare 
eveniment se vor acorda între 35 şi 60 de tichete cadou. 

(3) Criteriile de selecŃie privind stabilirea salariaŃilor 
care primesc tichete cadou se vor reglementa prin Regulament 
intern de acordare a tichetelor cadou, stabilit cu consultarea 
sindicatului. 
 Art. 41. (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaŃilor se 
plătesc înaintea oricăror obligaŃii pecuniare ale unităŃii. 
 Art. 42. (1) Întârzierea nejustificată a plăŃii salariului sau 
neplata acestuia determină obligarea angajatorului la plata de 
daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat salariatului. 

(2) ReŃinerile cu titlu de daune cauzate 
angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este 
scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

(3) Acceptarea fără rezerve a unei părŃi din 
drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de 
situaŃii nu poate avea semnificaŃia unei renunŃări din partea 
angajatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor. 
 Art. 43. (1) SalariaŃii unitătilor trimişi în delegaŃie în Ńară vor 
beneficia de următoarele drepturi: 

a) decontarea cheltuielilor de transport şi a 
costului cazării, potrivit condiŃiilor stabilite prin actele 
normative. 

b) diurna de deplasare, al cărei cuantum este 
stabilit prin lege. 

 Art. 44. (1) Angajatorii vor Ńine o evidenŃă în care să se 
menŃioneze activitatea desfăşurată, funcŃia deŃinută, specialitatea 
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cerută ocupării funcŃiei în baza fişei postului, drepturile de care 
salariaŃii au beneficiat şi vor elibera dovezi despre acestea. 
 

CAPITOLUL 5 
Concedii şi zile libere 

 
 Art. 45. (1) În fiecare săptămână, salariatul are dreptul, de 
regulă, la 2 zile consecutive de repaus săptămânal. 

(2) Repausul săptămânal se acordă, de regulă, 
sâmbătă şi duminică. 

(3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, 
în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă, prin 
Regulament intern la nivel de unitate se vor stabili condiŃiile în care 
zilele de repaus săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale 
săptămînii sau cumulat pe o perioada mai mare. 
 Art. 46. (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se 
lucrează sunt: 

- 1 şi 2 ianuarie; 
- prima şi a doua zi de Paşti; 
- 1 Mai; 
- 1 Decembrie; 
- prima şi a doua zi de Crăciun; 
- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători 
religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase 
legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele 
aparŃinând acestora. 

(2) Acordarea zilelor libere se face de către 
angajator. 
 Art. 47. (1) SalariaŃii pot solicita, în mod justificat, decalarea 
programului de lucru. Angajatorul va analiza cererea şi va aproba 
aceasta în funcŃie de posibilităŃi. 
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 Art. 48. (1) SalariaŃii au dreptul în fiecare an calendaristic la 
un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucratoare. 

(2) SalariaŃii care îşi desfăşoară activitatea în 
condiŃii deosebite pot beneficia de concedii de odihnă suplimentare 
de minimum 3 zile pe an, cu avizul instituŃiilor abilitate . 
 Art. 49. (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaŃii vor 
primi o indemnizaŃie conform dispoziŃiilor legale. 

(2) Orice convenŃie prin care se renunŃă total sau în parte 
la dreptul la concediul de odihna este interzisă. 
 Art. 50. (1) Concediul anual de odihnă va putea fi fracŃionat 
la solicitarea salariatului; una din fracŃiuni va trebui să fie de cel 
putin 15 zile lucrătoare. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată 
până la sfârşitul anului în curs. 

(2) Când din motive neimputabile salariatului 
acesta nu şi-a efectuat integral concediul de odihnă pe anul în 
curs, restul de concediu se va acorda până la sfârşitul anului 
următor, în perioada solicitată de salariat. 
 Art. 51. (1) SalariaŃii au dreptul la zile libere plătite pentru 
evenimente deosebite în familie, sau pentru alte situaŃii, după cum 
urmează: 

a) căsătoria salariatului - 5 zile; 
b) căsătoria unui copil – 3 zile; 
c) naşterea sau adopŃia unui copil – 3 zile; 
d) decesul soŃului, copilului, părintilor sau unei rude 
până la gradul al II-lea - 3 zile lucrătoare ; 
e) donatorii de sânge - conform legii; 
f) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi 
unităŃi, cu mutarea domiciliului în altă localitate - 5 zile. 

(2) SalariaŃii au dreptul la 30 de zile concediu fără 
plată, acordat o singura dată, pentru pregătirea şi susŃinerea 
lucrării de diplomă în învăŃământul superior, seral şi fără frecvenŃă. 
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(3) Pentru rezolvarea unor situaŃii personale, 
salariaŃii au dreptul la concedii fără plată. 
 Art. 52. (1) în afara concediului legal plătit pentru îngrijirea 
copiilor în vârstă de pînă la doi ani, salariata mamă poate beneficia 
de înca un an concediu fără plată. 

(2) Pe perioada în care salariata se află în 
concediul prevazut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul de 
muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, 
decat cu contract de muncă pe durată determinată. 
 

CAPITOLUL 6 
Contractul individual de muncă 

 
 Art. 53. (1) SalariaŃii sunt încadraŃi în condiŃiile legii prin  
Contractul individual de muncă. 

(2) Contractul individual de muncă este actul în 
temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să 
presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană 
fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraŃii denumite salariu. 

(3) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi 
obligaŃiilor salariaŃilor, angajarea se face conform fişei postului . 

(4) Contractul individual de muncă se întocmeşte în 
scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

(5) Orice modificare a contractului individual de 
muncă prin acordul părŃilor se aduce la cunoştinŃa celeilalte părŃi 
cu 15 zile înainte de a produce efecte . 

(6) Partea interesată poate contesta conform legii 
în termen de 15 zile de la comunicare actul de modificare a 
contractului de muncă. 
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 Art. 54. (1) Angajatorul se obligă să aducă la cunostinŃa 
salariaŃilor şi reprezentanŃilor sindicali posturile disponibile şi 
condiŃiile de ocupare a lor cu cel târziu 30 zile înainte de data 
desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor. 
 Art. 55. (1) Încheierea contractului de muncă se va face pe 
perioadă nedeterminată. Dacă salariatul solicită asistenŃă din 
partea organizaŃiei sindicale, aceasta se poate acorda. 

(2) Contractul de  muncă se poate încheia şi pe 
durată determinată, în cazurile şi în condiŃiile prevăzute de lege. 

(3) Contractul individual de muncă va cuprinde cel 
puŃin clauzele prevăzute în Anexa nr. 2. 

(4) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a 
clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile 
salariale nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la 
desfacerea unilaterală a raportului de muncă pentru acest motiv. 

(5) Delegarea şi detaşarea salariaŃilor se fac în 
condiŃiile prevăzute de lege, cu drepturile prevăzute în prezentul 
contract. 
 Art. 56. (1) Executarea raportului de  muncă se suspendă în 
cazurile prevăzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada 
exercitarii unei funcŃii eligibile remunerate de organizaŃia în care 
salariatul îşi desfăşoară activitatea pe timpul mandatului. 
 Art. 57. (1) Încetarea raportului de  muncă poate avea loc - 
în condiŃiile prevăzute de lege - prin unul din urmatoarele moduri: 

a) de drept; 
b) ca urmare a convenŃiei părŃilor, la data 

convenită de acestea; 
c) ca urmare a voinŃei unilaterale a uneia dintre 

părŃi, în cazurile şi condiŃiile limitative prevăzute de 
lege. 
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(2) În cazurile în care unitatea este obligată, potrivit 
legii, să acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncă, 
durata preavizului va fi de 30 de zile lucrătoare. 

(3) În perioada preavizului, salariaŃii au dreptul la 
patru ore libere pe zi de la programul unităŃii, pentru a-şi căuta un 
loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte 
drepturi. Orele libere se pot acorda prin cumul, în condiŃiile stabilite 
de angajator. 

(4) În cazul în care unei persoane i se desface 
contractul de muncă fără să i se acorde preavizul prevazut la 
alin.2, angajatorul are obligaŃia de a plăti o indemnizaŃie egală cu 
salariul de baza pe o lună, stabilit la data desfacerii contractului de 
muncă. 
 Art. 58. (1) Desfăşurarea activităŃii sindicale, precum şi 
apartenenŃa la un sindicat nu pot constitui motive pentru 
desfacerea contractului individual de muncă din iniŃiativa unităŃii. 

(2) În cazul în care intenŃionează să dispună o 
masură disciplinară împotriva unui salariat, cu excepŃia cazului în 
care măsura disciplinară constă într-un avertisment verbal, 
angajatorul este obligat să efectueze o anchetă prealabilă. 

(3) Salariatul are dreptul de a fi informat cu privire 
la fapta ce i se impută şi dreptul de a se apăra, iar unitatea are 
obligaŃia de a-l asculta şi de a verifica susŃinerile făcute de acesta 
în apărare. 

(4) Ancheta disciplinară este efectuată de Comisia 
de cercetare prelabilă conform legii . 

(5) La stabilirea sancŃiunii se va Ńine seama de 
cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurările în care a fost 
savârşită, de gradul de vinovăŃie a salariatului, de urmările abaterii 
şi de alte împrejurări. 
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 Art. 59. (1) În cazul în care unitatea este pusă în situaŃia de 
a efectua reduceri de personal ca urmare a restrângerii activităŃii, 
informatizării, etc, angajatorii, în mod obligatoriu vor redistribui 
salariaŃii afectaŃi de măsura în posturi libere din unităŃile 
subordonate Consiliului Local al Sectorului 2 . 

(2) Angajatorul va pune la dispoziŃia sindicatului 
justificarea tehnico-economică în legatură cu măsurile privind 
posibilităŃile de redistribuire a personalului, modificarea 
programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, 
recalificare sau reorientare profesională, informaŃii privind posturile 
libere etc. 

(3) Justificarea tehnico-economică, împreună cu 
obiecŃiile şi propunerile sindicatului, va fi supusă spre analiză şi 
avizare Primarului şi Consiliului Local al Sectorului 2. 
 Art. 60. (1) În situaŃia în care disponibilizările de personal nu 
pot fi evitate, conducerea unităŃii va comunica în scris fiecărui 
salariat al cărui post urmează a fi desfiinŃat dacă i se oferă sau nu 
un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de recalificare 
profesională în vederea ocupării unui post în aceeaşi unitate. 
 

CAPITOLUL 7 
Formarea profesională 

 
 Art. 61. (1) PărŃile înteleg: 

a) prin termenul de formare profesională, orice 
procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare 
atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberată în 
condiŃiile prevazute de Legea învăŃământului; 

b) prin termenul de formare profesională 
continuă, orice procedură prin care salariatul, având deja 
o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinŃele 
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profesionale, fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit 
domeniu al specialităŃii de bază, fie prin deprinderea unor 
metode sau procedee noi adoptate în domeniul 
specialităŃii lor. 

(2) Formarea profesională şi formarea profesională 
continuă cuprind şi teme din domeniul relaŃiilor de muncă, 
convenite între sindicate şi angajator. 

(3) PărŃile convin asupra necesităŃii şi obligativităŃii 
perfecŃionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaŃi, inclusiv 
a liderilor . 
 Art. 62. (1) Unitatea elaborează, anual, planul de pregătire 
profesională, cu consultarea reprezentanŃilor desemnaŃi de 
sindicat. 

(2) Planul anual de pregătire şi formare 
profesională face parte integrantă din Contractul colectiv de muncă 
aplicabil la nivelul unităŃii. 

(3) Valoarea sumelor necesare desfăşurării 
programelor de formare profesională, prevăzute în planul anual de 
pregătire şi formare profesională, vor fi cuprinse în bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale unităŃii şi vor fi negociate cu sindicatul, 
înainte, cu 30 zile, de aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli. 
 Art. 63. (1) În toate situaŃiile prevăzute expres de legislaŃia 
în vigoare, pregătirea profesională privind personalul  contractual, 
conducerea unităŃii se va consulta cu reprezentanŃii sindicatului. 

(2) Formarea profesională individualizată, durata şi 
periodicitatea acesteia vor fi menŃionate în mod expres în fişa 
postului.  
 Art. 64. (1) Selectarea salariaŃilor pentru participarea la 
cursurile, seminariile, simpozioanele, conferinŃele şi alte asemenea 
manifestări de specialitate, care se desfăşoară în străinătate, se va 
face de către conducerea unităŃii cu consultarea sindicatului. 
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(2) Criteriile minimale avute în vedere pentru 
selectarea salariaŃilor de a participa la manifestările prevăzute la 
alin.(1) sunt: tematica manifestării, atribuŃiile specifice ale 
salariatului propus, relevanŃa tematicii abordate în activitatea de 
serviciu, diversificarea, continuitatea, calificativele obŃinute. 
 Art. 65. (1) Programele de pregătire profesională vor fi 
aduse la cunoştinŃa tuturor salariaŃilor prin afişare la sediul unităŃii, 
în locuri adecvate şi uşor accesibile, în termen de 3 zile de la 
adoptare, dar cu cel puŃin 30 zile înainte de începerea primei forme 
de pregătire. 
 Art. 66. (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor 
cu pregătirea profesională vor fi prevăzute obligatoriu în bugetele 
unităŃii şi vor acoperi plata pregătirii a cel puŃin 50% din salariaŃi .  

(2) Criteriile de participare la pregătirea 
profesională continuă de scurtă sau lungă durată vor fi stabilite 
între reprezentanŃii desemnaŃi de sindicat şi conducerea unităŃii. 
 Art. 67. (1) Angajatorii suportă costul perfecŃtionării 
profesionale când cursurile se desfăşoară în urmatoarele situaŃii: 

a) organizate la iniŃiative ori în interesul 
autorităŃii sau instituŃiei publice; 

b) urmate la iniŃiativa salariaŃilor  în interesul 
autorităŃii sau instituŃiei publice; 

c) organizate de Institutul NaŃional de 
AdministraŃie, de centre regionale de formare 
continuă pentru administraŃie publică locală sau 
alte intituŃii specializate din Ńară sau din străinătate. 

 Art. 68. (1) Costul perfecŃionării profesionale  va fi suportat 
integral sau părŃial de către angajator în funcŃie de fondurile 
disponibile şi interesul instituŃiei publice faŃă de obiectul 
specializării . 
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(2) Sunt considerate cursuri de perfecŃionare 
profesională în interesul instituŃiei specializările postuniversitare, în 
specialitatea administraŃie publică sau pe profilul specialităŃii 
funcŃiei salariatului, precum şi orice curs organizat de instituŃii 
specializate în acest scop şi agreate de angajatori dacă sunt pe 
specialităŃile menŃionate mai sus. 

(3) Suportarea preŃului de către angajator este 
condiŃionată de semnarea de către salariatul beneficiar al unui 
angajament prin care se obligă că nu schimbă locul de muncă timp 
de trei ani de la absolvirea cursului. 

(4) Dacă salariatul beneficiar încetează raporturile 
de muncă cu instituŃia, la iniŃiativa acestuia, mai devreme de trei 
ani, va restitui contravaloarea cursului. 
 Art. 69. (1) SalariaŃii beneficiază de concediu de studii de 
până la 30 zile lucrătoare anual pentru continuarea studiilor 
postuniversitare .  

(2) În cazul în care un salariat identifică un curs de 
formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un 
terŃ, angajatorul va analiza cererea împreună cu sindicatul, 
ramânând la aprecierea angajatorului dacă şi în ce condiŃii va 
suporta contravaloarea cursului; 

CAPITOLUL 8 
Răspunderea juridică 

 
 Art. 70. (1) Angajatorul asigură informarea fiecărui salariat  
cu privire la continutul Regulamentului de Ordine Interioară. 

(2) Regulamentul de Ordine Interioară internă se 
afişează la sediul instituŃiei. 
 Art. 71. Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, 
având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancŃiuni disciplinare  
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salariaŃilor ori de câte ori constată ca aceştia au săvârşit abateri 
disciplinare. 
 Art. 72. SancŃiunile disciplinare pe care le poate aplica 
angajatorul, în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere 
disciplinară, sunt cele prevăzute de lege, cu respectarea 
procedurilor legale. 
 Art. 73. (1) PărŃile contractante răspund patrimonial, în 
temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, 
pentru pagubele materiale produse reciproc din vina şi în legătura 
cu munca lor. 

(2) Modul de stabilire a pagubei, dimensiunea 
răspunderii patrimoniale, modul şi termenele de recuperare a 
pagubelor sau a daunelor stabilite în sarcina părŃilor (contractante) 
sunt cele prevăzute de lege. 
 Art. 74. (1) Pentru faptele care constituie contravenŃie, 
conform legii, angajatorul suportă sancŃiunile prevăzute de lege. 

  (2) În situaŃia în care angajatorul comite fapte 
care, potrivit legii, constituie infracŃiuni, va suporta răspunderea 
penală, conform prevederilor legale. 
 Art. 75. Conflictele de muncă cu privire la încheierea, 
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea Contractului 
individual de muncă sau Contractului colectiv de muncă vor fi 
soluŃionate de instanŃele stabilite conform Codului de procedură 
civilă şi a Legii conflictelor de muncă. 
 

CAPITOLUL 9 
Măsuri cu privire la sindicat şi la protecŃia celor aleşi în organele 

de conducere ale sindicatului 
 

 Art. 76. (1) Fiecare angajator va repartiza sindicatului 
reprezentativ din unitate un spaŃiu cu mobilierul adecvat şi dotările 
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necesare pentru desfăşurarea activităŃii acestuia şi va asigura 
accesul permanent la telefon, fax, internet etc.  

(2) Cheltuielile de funcŃionare a acestui birou vor fi 
suportate de către instituŃie. 

(3) La cererea sindicatelor cotizaŃia sindicală lunară 
va fi reŃinută şi virată prin bancă de către serviciile contabile 
specializate . 
 Art. 77. (1) Membrilor aleşi în organele de conducere ale 
sindicatului nu li se poate modifica contractul individual de muncă, 
fără consimŃământul scris al sindicatului care i-a ales. 

(2) Membrilor aleşi în organele de conducere ale 
sindicatului nu vor fi obstructionaŃi, şicanaŃi, ameninŃaŃi pentru 
acŃiunile şi poziŃiile în activitatea sindicală pe care o desfăşoară 
sau în legatură cu aceasta.  

(3) La solicitarea preşedintelui de sindicat sau 
înlocuitorul de drept al acestuia, membrii aleşi în organele de 
conducere ale sindicatului au acces cu prioritate la Primar sau 
conducătorul instituŃiei, pentru probleme privind activitatea 
sindicală. 
 Art. 78. (1) La şedinŃele Consiliului Local al Sectorului 2 în 
care se discută probleme legate de salariaŃii instituŃiei cu privire la 
stabilirea organigramei şi a numărului de personal, salarizare, 
condiŃii de muncă, angajare, premierea personalului, preşedintele 
de sindicat sau înlocuitorul de drept al acestuia va fi informat 
privind ordinea de zi a şedinŃei şi invitat să participe cu cel puŃin 24 
de ore înainte. 
 Art. 79. (1) Sindicatul îşi va desemna reprezentanŃii în 
comisiile paritare, comisiile de disciplină, comisiile de angajare şi 
în comisiile de rezolvare a contestaŃiilor. 
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(2) Sindicatul are dreptul să se întruneasca în 
şedinŃe şi să organizeze manifestări culturale în sălile de şedinŃe 
ale instituŃiei în mod gratuit. 

(3) Baza materială cu destinaŃie cultural-sportivă, 
aflată în administrarea angajatorului va putea fi folosită, fără plată, 
pentru acŃiuni organizate de sindicate  

(4) Pentru accesul şi programarea folosinŃei acestor 
spaŃii sindicatele vor adresa o cerere administaratorului acestora 
care în baza prezentului contract va dispune.  
 Art. 80. (1) ReprezentanŃii aleşi ai organizaŃiilor sindicale cu 
personalitate juridică, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate 
de salariaŃi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 
până la 5 zile pentru activităŃi sindicale, fără a li se diminua 
drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiŃii normale. Plata 
acestora se va face în regimul salarial al celorlalŃi angajaŃi. 
 

CAPITOLUL 10 
Încetarea Contractului Colectiv 

 
 Art. 81. (1) Aplicarea contractului colectiv se suspendă în 
următoarele situaŃii: 

 a) în caz de forŃă majoră; 
 b) prin acordul de voinŃă al părŃilor, dacă măsurile 
stabilite nu mai pot fi realizate din cauza unor 
restricŃii financiare sau modificări legislative cu privire 
la drepturile ori obligaŃiile din domeniile prevăzute în 
contractul colectiv, intervenite ulterior încheierii 
acestora. 

(2) Contractul colectiv poate fi suspendat numai 
până la încetarea cauzelor care au determinat suspendarea. 
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 Art. 82. Contractul colectiv încetează: 
a) la împlinirea termenului pentru care a fost 
încheiat, dacă părŃile nu stabilesc altfel; 
b) la data desfiinŃării sau reorganizării 
autoritãŃii ori instituŃiei publice; 
c) prin acordul părŃilor; 
d) la data rămânerii definitive şi irevocabile a 
hotărârii instanŃei judecătoreşti privind 
constatarea nulităŃii acordului colectiv. 

 
CAPITOLUL 11 
DispoziŃii finale 

 Art. 83. Sumele necesare respectării prezentului Contract 
Colectiv de muncă se vor include în bugetul de venituri şi cheltuieli 
care se aprobă de către Consiliul Local al Sectorului 2, prin 
hotărâre. 
 Art. 84. PărŃile pot conveni înŃelegeri ulterioare semnării 
contractului cu măsuri de aplicare care se constituie anexe ale  
acestuia. 
 Art. 85. Drepturile individuale ale funcŃionarilor publici nu pot 
fi stabilite sub nivelul celor stabilite prin Contractul colectiv de 
muncă. 
 Art. 86. Prezentul Contract Colectiv de muncă intra în 
vigoare de la data înregistrării la Directia de Munca şi ProtecŃie 
Socială a Municipiului Bucureşti şi produce efecte pentru toŃi 
salariaŃii Directiei Venituri Buget Local Sector 2 indiferent de data 
angajării sau de afilierea la sindicat. 
 Art. 87. Prezentul Contract colectiv de muncă s-a încheiat 
astăzi ______________ în 3 exemplare, câte unul pentru  DirecŃia 
Venituri Buget Local Sector 2, Sindicatul Impozite şi Taxe Sector 2,  
DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Sociala a Municipiului Bucureşti. 
 

ReprezentanŃii conducerii 
DirecŃiei Venituri Buget Local 

S2 

ReprezentanŃii Sindicatului 
Impozite şi Taxe Sector 2 
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ANEXA 1 

 

Lista sediilor instituŃiilor din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 2 cu suprafaŃa locativă sau condiŃii de muncă improprii 

desfăşurării activităŃii 

 

 1 - Sediul din Str. Grigore Moisil nr. 12 – 121mp 

 2 – Sediul din Bd. Gării Obor 10 – 267 mp – SEDIU 

CENTRAL 

 3 – Sediul din Bd. Gării Obor 14 – 217 mp 

 4 – Sediul din Str. Maior Coravu nr. 17-23 – 62 mp 

 5 – Sediul din Str. Amiral Murgescu nr. 1-3 – 66 mp 

 6 – Sediul din Str. Teiul Doamnei nr. 7 – 87 mp 

 7 – Sediul din Şos. Colentina nr. 87 – 67 mp – SEDIU 

ARHIVĂ 

 8 – Sediul din Bd. Basarabiei nr. 28 – 220 mp – SEDIU 

ARHIVĂ 

 9 – Sediul din Str. Glinka nr. 7 – 215 mp 
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ANEXA 2 
 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
 
Încheiat şi înregistrat sub nr. ............/.............. în registrul general 

de evidenŃă a salariaŃilor 
 

A). PărŃile contractului: 
Angajator - persoana juridică / fizică 
......................................................................., cu sediul/domiciliul 
în ..................................................., înregistrată la registrul 
comerŃului/autorităŃile administraŃiei publice din ................. sub 
nr.............. ..... cod fiscal........................., 
telefon................................................, reprezentată legal prin 
....................................................., în calitate de ............................, 
 

şi 
salariatul / salariat domnul/ 
doamna........................................................domiciliat/domiciliată în 
localitatea ................................, str. ................................ nr. ...., 
judetul ......................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de 
identitate/pasaportului seria ........ nr. ....................., 
eliberat/eliberată de ............................... la data de .............., CNP 
......................., permis de muncă seria .............. nr. 
....................................... din data ..............., 
am incheiat prezentul contract individual de muncă în urmatoarele 
condiŃii asupra carora am convenit: 
 

B). Obiectul contractului: ...................................... 
C). Durata contractului: 
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a) nedeterminată, salariatul/salariata ....................... 
urmând să inceapă activitatea la data de ....................; 

b) determinată, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între 
data de .................... şi data de .................../pe perioada 
suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. 

D). Locul de muncă: 
1. Activitatea se desfăşoară la ................................. 
2. în lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfasura 

activitatea astfel: ............................... 
E). Felul muncii: 

FuncŃia/meseria ........................................ conform Clasificării 
ocupaŃiilor din România , studii cerute ………………în specialitatea 
………………….. 

F). AtribuŃiile postului: 
AtribuŃiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexa la contractul 
individual de muncă*). 

G). CondiŃii de muncă: 
1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1991. 
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiŃii 
normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurari 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

H). Durata muncii: 
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ...... 

ore/zi, ............ ore/săptămână. 
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 
.................... (ore zi/ore noapte/inegal). 
b) Programul de lucru se poate modifica în condiŃiile 
regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 



 73

2. O fracŃiune de normă de .......... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), 
.......... ore/săptămână. 
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 
..... (ore zi/ore noapte). 
b) Programul de lucru se poate modifica în condiŃiile 
regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de 
forŃă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii 
producerii unor accidente sau înlăturării consecinŃelor acestora. 

I). Concediul: 
Durata concediului anual de odihnă este de .................... zile 
lucrătoare, în raport cu durata muncii (norma întreagă, fracŃiune de 
normă). 
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ............  

J). Salariul: 
1. Salariul de bază lunar brut: ... lei 
2. Alte elemente constitutive: 
a) sporuri ...; 
b) indemnizaŃii ...; 
c) alte adaosuri ... . 
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de 
lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători 
legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un 
spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil 
sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii. 
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ......... 

K). Drepturi şi obligatii ale părŃilor privind securitatea şi 
sănătatea în muncă: 
a) echipament individual de protecŃie ...; 
b) echipament individual de lucru ...; 
c) materiale igienico-sanitare ...; 
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d) alimentaŃie de protecŃie ...; 
e) alte drepturi şi obligaŃii privind sănătatea şi securitatea în muncă 
 L). Alte clauze: 
a) perioada de probă este de .......................; 
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile 
lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau 
contractului colectiv de munca; 
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile 
calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau 
contractului colectiv de muncă; 
d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea 
în străinătate, informaŃiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual 
de muncă; 
e) alte clauze. 

M). Drepturi şi obligaŃii generale ale părŃilor: 
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la egalitate de sanse şi de tratament; 
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
f) dreptul la formare profesională, în condiŃiile actelor adiŃionale. 
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaŃii: 
a) obligaŃia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a 
îndeplini atribuŃiile ce îi revin conform fişei postului; 
b) obligaŃia de a respecta disciplina muncii; 
c) obligaŃia de fidelitate faŃă de angajator în executarea atribuŃiilor 
de serviciu; 
d) obligaŃia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a 
muncii în unitate; 
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e) obligaŃia de a respecta secretul de serviciu. 
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să dea dispoziŃii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub 
rezerva legalităŃii lor; 
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor 
de serviciu; 
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice 
sancŃiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de 
muncă aplicabil şi regulamentului intern. 
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaŃii: 
a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele 
individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 
din lege; 
b) să asigure permanent condiŃiile tehnice şi organizatorice avute 
în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiŃiile 
corespunzătoare de muncă; 
c) să informeze salariatul asupra condiŃiilor de muncă şi asupra 
elementelor care privesc desfăşurarea relaŃiilor de muncă; 
d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de 
salariat a solicitantului; 
e) să asigure confidenŃialitatea datelor cu caracter personal ale 
salariatului. 

N). DispoziŃii finale: 
Prevederile prezentului contract individual de muncă se 
completează cu dispoziŃiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale 
contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul 
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naŃional, înregistrat sub 
nr. ...../....... la DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Socială a 
judeŃului/municipiului .........................../Ministerul Muncii, 
SolidarităŃii Sociale şi Familiei. 
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Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul 
executarii contractului individual de muncă impune incheierea unui 
act adiŃional la contract, conform dispoziŃiilor legale. 

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în doua 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

O). Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, 
modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract 
individual de muncă sunt soluŃionate de instanŃa judecătorească 
competentă material şi teritorial, potrivit legii. 

 
Angajator, 

.......................................... 
Salariat, 

....................................... 
Reprezentant legal, 

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

Pe data de ................................... prezentul contract 
încetează în temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale. 
 
 

Angajator, 
................................................. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Directorului Executiv al DirecŃiei Venituri 

Buget Local Sector 2 de a negocia şi semna, împreună cu 

reprezentanŃii Sindicatului Impozite şi Taxe  Sector 2, Acordul 

colectiv de muncă pentru funcŃionarii publici la nivelul DirecŃiei 

Venituri Buget Local Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

împuternicirea Directorului Executiv al DirecŃiei Venituri Buget 

Local Sector 2 de a negocia şi semna, împreună cu reprezentanŃii 

Sindicatului Impozite şi Taxe Sector 2, Acordul colectiv de muncă 

pentru funcŃionarii publici la nivelul DirecŃiei Venituri Buget Local 

Sector 2; 

 Analizând : 

- Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al 

DirecŃiei Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de Directorul DirecŃiei Resurse 
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Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridică, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 72 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor 

publici, republicată; 

- Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, 

republicată; 

- Legea nr. 54/ 24.01.2003 privind sindicatele; 

- Contractul de muncă 2895/2006 la nivel naŃional pentru anii 

2007-2010; 

- art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind 

normele de organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective; 

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

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

modificările şi completările ulterioare;     

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 
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 Art. 1. (1) Se împuterniceşte Directorul Executiv al DirecŃiei 

Venituri Buget Local Sector 2 să negocieze şi să semneze, 

împreună cu reprezentanŃii Sindicatului Impozite şi Taxe Sector 2, 

Acordul colectiv de muncă pentru funcŃionarii publici la nivelul 

DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, conform anexei ce cuprinde 

un număr de 18 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu 

respectarea prevederilor legale şi cu încadrarea în bugetul de 

venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Sectorului 2, 

potrivit legii. 

 

 Art. 2. Prevederile Acordului colectiv de muncă, aprobat 

potrivit prezentei hotărâri,  se aplică de la data înregistrării acestuia 

la DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, respectiv, DirecŃia de 

Muncă şi ProtecŃie Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 3. Hotărârea se comunică DirecŃiei de Muncă şi 

ProtecŃie Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti.  
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PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 25/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa la HCL Sector 2 nr. 25 /2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acord colectiv de muncă încheiat la nivelul DirecŃiei Venituri Buget 

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL
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ACORD COLECTIV DE MUNCĂ 
LA NIVELUL  DIRECłIEI VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 

PE ANUL 2008 
 

Încheiat în conformitate cu prevederile Legii privind 
contractele colective de muncă nr. 130/1996, republicată şi 

modificată, Legea nr.188/1999 a funcŃionarilor publici, republicată, 
Legea 53/2003 de aprobare a Codului Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea sindicatelor nr. 54/2003 şi a 
Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel NaŃional pe Anii 

2007-2010. 
 
PĂRłILE CONTRACTANTE : 

În temeiul drepturilor garantate de ConstituŃia României şi 
a Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, 
republicată se încheie prezentul Acord colectiv de muncă la nivelul 
instituŃiei, între: 

1. DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, reprezentată de 
directorul executiv Cristian Atanasie DuŃu, în calitate de angajator;  

 
şi 
2. FuncŃionarii publici din DirecŃia Venituri Buget Local 

Sector 2, reprezentaŃi de liderul Sindicatului Impozite şi Taxe 
Sector 2 – Roxana Ivan, în calitate de angajaŃi. 
 

CAPITOLUL 1 
DispoziŃii generale. 

 
 Art. 1. (1) PărŃile contractante recunosc şi acceptă pe deplin 
că sunt egale şi libere în negocierea Acordului colectiv de muncă 
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la nivel de unităŃi şi se obligă să respecte în totalitate prevederile 
acestuia. 

(2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a 
dreptului sindical conform convenŃiilor internaŃionale pe care 
România le-a ratificat şi legilor naŃionale, precum şi libertatea de 
opinie a fiecărui angajat. 
 Art. 2. (1) Acordul colectiv de muncă la nivel  de unitati 
cuprinde drepturile şi obligaŃiile functionarilor publici cu privire la 
condiŃiile generale de muncă. 

(2) La angajare şi la stabilirea drepturilor 
individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de şanse şi tratament 
pentru toŃi angajaŃii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază 
de rasă, naŃionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca 
scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, 
folosinŃei sau exercitării drepturilor decurgând din acordurile 
colective de muncă. 
 Art. 3. (1) Clauzele acordurilor colective de muncă produc 
efecte pentru toŃi angajaŃii instituŃiei care au calitate de funcŃionari 
publici. 

(2) Angajatorul suportă toate cheltuielile legate de 
desfăşurarea în condiŃii optime a negocierii prezentului Acord 
colectiv de muncă. 
 Art. 4. (1) Prezentul Acord se aplică până la 31.12.2008. 

(2) Dacă nici una din părŃi nu denunŃă Acordul cu 30 
de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, 
valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou 
Acord dar nu mai mult de 12 luni. 
 Art. 5. (1) Orice cerere de modificare a prezentului Acord va 
face obiectul unei noi negocieri. 
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(2) PărŃile pot renegocia prezentul Acord înainte de 
aprobarea Bugetului local al Sectorului 2 pe fiecare an. 

(3) Cererea de renegociere se aduce la cunostinŃă, 
în scris, celeilalte părŃi cu cel puŃin 30 de zile înainte de data 
propusă pentru începerea negocierilor. 

(4) Cererile de renegociere vor fi depuse de către 
reprezentantul angajatorilor la organizaŃiile sindicale semnatare, iar 
cele ale organizaŃiilor sindicale la Primar. 

(5) Modificările aduse Acordului colectiv de muncă 
se comunică, în scris, organului la care se păstrează şi devin 
aplicabile de la data înregistrării sau de la o altă dată ulterioară, 
potrivit convenŃiei părŃilor. 

(6) Angajatorul şi Reprezentantul organizaŃiei 
sindicale convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care 
se fac modificări, cât şi în cazul denunŃării Acordului colectiv de 
muncă, să nu efectueze concedieri din motive neimputabile 
salariaŃilor şi, respectiv, să nu declanşeze greve. 
 Art. 6. Suspendarea şi încetarea Acordului au loc potrivit 
legii. 
 Art. 7. (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în 
aplicarea prevederilor prezentului Acord părŃile convin să instituie o 
comisie paritară. 

(2) CompetenŃa, componenŃa, organizarea şi 
funcŃionarea comisiei paritare sunt stabilite prin reglementarile 
legale. 

 
 Art. 8. (1) În situaŃiile în care, în privinŃa drepturilor ce 
decurg din prezentul Acord colectiv de muncă, intervin 
reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept 
din Acord. 
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CAPITOLUL 2 
Timpul de muncă 

 
 Art. 9. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore 
pe zi sau de 40 de ore pe săptămână. 

(2) Durata maximă legală a timpului de muncă nu 
poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, 
calculată pe o perioadă de 3 luni. 

(3) Muncă prestată în afara duratei normale a 
timpului de muncă saptamânal, prevazută la alin.1, este 
considerată muncă suplimentară. 

(4) În funcŃie de specificul unităŃii sau al muncii 
prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de 
muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de 
ore pe săptămână. 

(5) în cazurile în care durata normală a timpului de 
muncă se stabileşte potrivit prevederilor alin.6, durata timpului de 
muncă zilnic nu poate depăşi 10 ore. 

(6) La locurile de muncă unde, datorită specificului 
activităŃii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a 
timpului zilnic de lucru, pot fi stabilite forme specifice de organizare 
a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, 
program fracŃionat; locurile de muncă la care se aplică aceste 
forme specifice de organizare, precum şi modalităŃile concrete de 
organizare şi evidenŃă a muncii prestate se stabilesc prin 
Regulamentul intern stabilit cu consultarea sindicatelor. 

(7) Când munca se efectuează în schimburi, durata 
timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 
48 de ore pe săptămână, cu condiŃia ca media orelor de muncă, 
calculată pe o perioadă maximă de 3 săptămâni, să nu 
depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. 
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 Art. 10. (1) AngajaŃii care îşi desfăşoară activitatea în locuri 
de muncă cu condiŃii deosebite beneficiază de reducerea duratei 
normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiŃiile 
prevăzute de lege, şi nu pot fi solicitaŃi să efectueze ore 
suplimentare, cu excepŃia cazurilor justificate de prevederi exprese 
ale regulamentelor specifice activităŃii respective sau a unor situaŃii 
apărute fortuit. 

(2) Durata reducerii timpului normal de muncă şi 
categoriile de personal care beneficiază de acest program se 
stabilesc prin consultarea instituŃiilor abilitate prin lege să constate 
acest lucru la cererea uneia dintre părŃi. 

(3) La cererea uneia dintre părŃi, medicii de 
medicina muncii pot fi consultaŃi la modificarea duratei de lucru, 
acordarea de concedii suplimentare şi stabilirea condiŃiilor de 
muncă. 

(4) Decizia medicului de medicina muncii sau a 
instituŃiilor abilitate cu controlul condiŃilor de muncă sunt obligatorii 
pentru părŃi. 
 Art. 11. (1) Orele de începere şi terminare a programului vor 
fi stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară. 

(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este 
posibil, angajatorii şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa 
orare flexibile de lucru şi modalităŃi de aplicare a acestora. 

(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu 
afectează drepturile prevăzute în Acordul colectiv de muncă. 
 Art. 12. (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste 
programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare. 

(2) AngajaŃii pot fi chemaŃi să presteze ore 
suplimentare numai cu consimŃământul lor. 

(3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor 
calamităŃi naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de forŃă 
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majoră, angajaŃii au obligaŃia de a presta muncă suplimentară la 
solicitarea angajatorului. 
 Art. 13. (1) Muncă suplimentară prestată în afara 
programului normal de lucru va fi salarizată cu un spor la salariul 
de bază astfel: 

a. 75% din salariul de bază pentru primele două ore 
de depăşire a duratei normale de lucru; 

b. 100% din salariul de bază pentru următoarele ore; 
c. 100% din salariul de baza pentru orele lucrate în 

zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în 
care, în conformitate cu legea nu se lucrează. 
(2) Munca suplimentară se poate compensa prin 

ore libere plătite. 
 Art. 14. (1) Munca prestată în intervalul dintre orele 22 şi 6, 
cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus faŃă de 
aceste limite, este lucru în timpul nopŃii. 

(2) Pentru persoanele al căror program de lucru se 
desfăşoară pe timpul nopŃii, durata timpului de muncă este mai 
mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul 
zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă. 

(3) AngajaŃii care urmează să desfăşoare cel puŃin 
3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical 
gratuit înainte de începerea activităŃii şi după aceea, periodic. 

(4) AngajaŃii care desfăşoară muncă de noapte şi 
au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu 
aceasta vor fi trecuŃi la o muncă de zi pentru care sunt apŃi. 

(5) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează 
nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte. 
 Art. 15. (1) AngajaŃii care renunŃă la concediul legal pentru 
îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani beneficiază de 
reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără 
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să le fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă. La 
cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de 
începere a programului de lucru, dacă activitatea unităŃii permite. 

(2) Femeile care au în ingrijire copii de până la 6 
ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşă sau 
cămin, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de 
angajat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiŃii se 
consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă 
întreagă. 

(3) La cererea întemeiată a angajatelor gravide, 
angajatorul va permite efectuarea de controale medicale în timpul 
programului de lucru, conform recomandărilor medicului care 
urmăreşte evoluŃia sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale. 

(4) Angajata în cauză este obligată să prezinte 
adeverinŃa medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a 
învoit. 
 Art. 16. (1) AngajaŃii beneficiază la jumătatea programului 
de 15 minute libere pentru servirea mesei care nu se scad din 
durata timpului de muncă. 

(2) Pe timpul servirii mesei nu se lucrează cu 
publicul. 

(3) În durata normală a timpului de muncă nu intră 
timpii consumaŃi cu echiparea-dezechiparea la începutul şi sfârşitul 
programului. 
 

CAPITOLUL 3 
CondiŃiile de muncă, sănătate şi protecŃia muncii 

 
 Art. 17. (1) PărŃile se obligă să depună toate eforturile 
pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituŃionalizat prin legislaŃia 
în vigoare, în vederea ameliorării permanente a condiŃiilor de muncă. 
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(2) În scopul realizării obiectivului prevăzut la 
alineatul precedent, părŃile contractante vor asigura aplicarea 
măsurilor prevăzute de Legea nr. 319/2006 privind  protecŃia  
muncii, Normele specifice de protecŃia muncii pentru activitatea 
prestată de angajator şi instrucŃiuni proprii. 
 Art. 18. (1) La stabilirea măsurilor vizând condiŃiile de 
muncă, angajatorii vor lua următoarele măsuri;  

a. Identificarea unor noi locaŃii pentru 
desfăşurarea activităŃii unor servicii care în 
momentul de faŃă nu au asigurat spaŃiul necesar 
pentru numărul de personal angajat sau acesta 
necesită îmbunătăŃiri în vederea desfăşurării 
activităŃii. 

b. OrganizaŃiile sindicale vor prezenta în 
Anexa 1 la prezentul Acord lista sediilor unde 
suprafaŃa locativă sau condiŃiile de  muncă sunt 
improprii desfăşurării activităŃii. 

 Art. 19. Măsurile privind ameliorarea condiŃiilor de muncă 
vor fi stabilite împreună cu reprezentanŃii sindicali. 
 Art. 20. (1) AngajaŃii au obligaŃia să protejeze şi să utilizeze 
dotările conform destinaŃiei. 

(2) Orice degradare a bazei materiale cade în 
sarcina celui ce a cauzat  un  prejudiciu. 
 Art. 21. (1) Organizarea activităŃii prin stabilirea unei 
structuri organizatorice raŃionale, repartizarea tuturor angajaŃilor pe 
locuri de muncă cu precizarea atribuŃiilor şi răspunderilor lor, 
precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a 
obligaŃiilor de serviciu de către angajaŃi sunt de competenŃa 
exclusivă a celor care angajează. 

(2) Compartimentele de muncă vor fi constituite cu 
un număr corespunzător de angajaŃi care să facă faŃă necesităŃilor 
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cerute în Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare şi activităŃilor 
curente . 

(3) Dacă se constată că sunt compartimente de 
muncă suprasolicitate cu personal insuficient care să acopere în 
durata normală de muncă atribuŃiile specifice, angajatorul cât şi 
organizaŃiile sindicale pot cere redistribuirea posturilor pe unitate 
sau redimensionarea acestora după necesităŃi . 

(4) OrganizaŃiile sindicale vor prezenta propunerea 
conducătorului instituŃiei care o va analiza şi dacă este cazul va 
dispune măsurile necesare. 

(5) Primarul Sectorului 2 va analiza situaŃia 
prezentată şi va întreprinde demersurile legale pe lângă Consiliul 
Local al Sectorului 2 pentru modificarea statului de funcŃii, dacă 
este cazul. 
 Art. 22. (1) FuncŃionarii publici din DirecŃia Venituri Buget 
Local Sector 2 vor purta în relaŃiile cu cetăŃenii o Ńinută demnă şi 
conformă cu statulul de autoritate publică. 

(2) Pentru procurarea unei Ńinute corespunzătoare 
în relaŃiile cu cetăŃenii funcŃionarii publici ai instituŃiei semnatare a 
prezentului Acord colectiv de muncă beneficiază, trimestrial, de 
decontarea cheltuielilor făcute pentru procurarea Ńinutei. Modul de 
acordare, precum si cuantumul acestei sume vor fi reglementate 
prin Regulament de Ordine Internă, stabilit cu consultarea 
sindicatelor. 
 Art. 23. Fondurile necesare pentru achiziŃionarea Ńinutei 
prevăzută în articolul 22 vor fi prevăzute în bugetul instituŃiei şi vor 
fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 2 la prima 
rectificare sau aprobare de buget de după intrarea în vigoare a 
prezentului Acord Colectiv de Muncă . 
 Art. 24. (1) Angajatorul va organiza la angajare şi, ulterior, o 
data pe an, examinarea medicală a angajaŃilor, în scopul de a 
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constata dacă sunt apŃi pentru desfăşurarea activităŃii în posturile 
pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea 
medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se 
vor suporta conform legii. 

(2) ModalităŃile examinării medicale precum şi 
termenii contractului cu instituŃia medicală care efectuează 
prestaŃia medicală se aduc la cunoştinŃă obligatoriu, din timp, 
organizaŃiilor sindicale reprezentative sau reprezentanŃilor 
angajaŃilor. 

(3) AngajaŃii sunt obligaŃi să se supună examenelor 
medicale în condiŃiile organizării potrivit prevederilor alin.1. Refuzul 
salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie 
abatere disciplinară. 

(4) Examinarea medicală a funcŃionarilor publici la 
angajare şi, ulterior, o dată pe an, se face de către medicul de 
medicina muncii.  
 Art. 25. (1) La cererea uneia dintre părŃi, medicii de medicina 
muncii şi inspectorii de protecŃia  muncii vor fi consultaŃi la modificarea 
duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare. 
 Art. 26. (1) Angajatele gravide, începand cu luna a V-a de 
sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la 
muncă de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi 
trimise în deplasare şi nu vor putea fi detaşate decât cu acordul 
lor. 

(2) La solicitarea Comitetului de sănătate şi 
securitate a muncii, angajatorul are obligaŃia să evalueze riscurile 
pe care le presupune locul de muncă al angajatei care anunŃă că 
este însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează, şi să le 
informeze cu privire la acestea. 
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 Art. 27. (1) Angajatorul nu va refuza angajarea sau, după 
caz, menŃinerea în muncă a persoanelor handicapate, în cazurile 
în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaŃiilor de serviciu 
aferente posturilor existente. 
 Art. 28. (1) În cazul recomandărilor medicale, angajatorul va 
asigura trecerea funcŃionarilor publici în alte locuri de muncă si, 
după caz, recalificarea acestora, în funcŃie de posibilităŃile fiecărei 
unităŃi, care vor fi stabilite împreună cu sindicatele. 
 Art. 29. (1) În vederea îmbunătăŃirii condiŃiilor de muncă, în 
fiecare instituŃie cu cel putin 50 de salariaŃi se va constitui un 
Comitet de securitate şi sănătate în muncă, având atribuŃiile 
stabilite prin Regulamentul său de funcŃionare întocmit în baza 
Regulamenului cadru aprobat prin ordin al ministrului muncii, 
solidarităŃii sociale şi familiei. 

(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va 
fi constituit conform legislaŃiei în vigoare. 

(3) Timpul de muncă afectat activităŃii în comitetele 
de securitate şi sănătate în muncă se consideră timp de lucru efectiv 
prestat şi va fi prevăzut în contractul colectiv de muncă la nivel de 
unitate. 

(4) Activitatea comitetelor de securitate şi sănătate 
în muncă se va desfaşura în baza regulamentelor proprii . 
 

CAPITOLUL 4 
Salarizarea şi alte drepturi băneşti 

 
 Art. 30. (1) Pentru munca prestată în condiŃiile prevăzute în 
contractul individual de muncă, fiecare angajat are dreptul la un 
salariu în bani convenit la încheierea Acordului de muncă. 

(2) Salariul cuprinde salariul de bază, 
indemnizaŃiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.   
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(3) Salariul de bază se stabileşte în funcŃie de 
pregătirea profesională, răspunderea şi complexitatea muncii 
îndeplinite, respectând grilele de salarizare, conform legislaŃiei în 
vigoare. Salariul de bază nu poate fi mai mic decât salariul minim 
pe economie. 
 Art. 31. (1) Angajatorul are obligaŃia comunicării lunare a 
drepturilor băneşti ale fiecărui angajat. Documentul prin care se 
comunică drepturile salariale trebuie să conŃina cuantumul sumelor 
din care se compune salariul net cât şi cel brut precum şi reŃinerile. 
 Art. 32. (1) Fiecare instituŃie semnatară va include în bugetul 
propriu sume pentru achiziŃionarea de programe informatice 
necesare evidenŃei salarizării angajatilor. 
 Art. 33. (1) Nerespectarea obligaŃiei comunicării drepturilor 
băneşti constituie abatere disciplinară şi se sancŃionează, conform 
legii, de către şeful ierarhic superior al persoanei responsabile sau 
instanŃa de judecată competentă la sesizarea oricărei persoane 
interesate. 
 Art. 34. (1) SalariaŃii vor beneficia de următoarele sporuri: 

a) spor de vechime în muncă, calculat la salariul de 
bază corespunzător timpului lucrat în program 
normal de lucru, după cum urmează: 

- de la 3 la 5 ani       - un spor de 5%; 
- de la 5 la 10 ani     - un spor de 10%; 
- de la 10 la 15 ani   - un spor de 15%; 
- de la 15 la 20 ani   - un spor de 20%; 
- peste 20 ani           - un spor de 25%. 

b) spor pentru munca prestată în timpul nopŃii de 
25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat 
reprezintă cel puŃin jumătate din programul 
normal de lucru. 
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c) spor pentru titlul ştiinŃific de ”doctor” de 15% 
din salariul de bază, dacă funcŃionarul public îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul pentru care 
posedă titlul ştiinŃific respectiv. 
d) spor pentru condiŃii vătămătoare de muncă de 
până la 15% din salariul de bază. 
e) alte sporuri prevăzute de actele normative în 
vigoare. 

 Art. 35. (1) Pentru rezultate deosebite obŃinute în activitatea 
desfăşurată, funcŃionarii publici pot beneficia de un salariu de merit 
lunar în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare 
funcŃiilor publice, prevăzut în statul de funcŃii. 

(2) Salariul de merit va fi în cuantum de maxim 
15% din salariul de bază, face parte din salariul de bază şi 
constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se 
acordă în raport cu salariul de bază. 

(3) Salariile de merit se acordă anual funcŃionarilor 
publici încadraŃi pe funcŃii publice de execuŃie în proporŃie de cel 
puŃin două treimi din numărul total al funcŃiilor publice. 

(4) Ordonatorul de credite va stabili, cu consultarea 
sindicatului, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de 
merit, în afara celor prevăzute în lege. 

 Art. 36. (1) Pe parcursul anului calendaristic funcŃionarii 
publici beneficiază de premii şi facilităŃi, după cum urmează: 

a) un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de 
bază realizat în anul pentru care se face 
premierea, calculat conform legislaŃiei în vigoare. 
Plata acestuia se va face în luna ianuarie a anului 
următor; 
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b) premii în limita a 10% din cheltuielile cu salariile. 
Premiile individuale se stabilesc de către 
ordonatorul de credite cu avizul sindicatului; 
c) angajatorul va suporta plata contravalorii 
cheltuielilor transportului efectuate în interesul şi 
timpul serviciului, la şi de la locul de muncă de 
către angajaŃi, în sumă egală cu contravaloarea 
unui abonament RATB lunar pe toate liniile. 
d) conducerea unităŃii are obligaŃia să asigure 
funcŃionarilor publici protecŃie împotriva 
ameninŃărilor, calomniilor şi violenŃelor cărora ar 
putea fi victime în exercitarea funcŃiei sau în 
legătură cu aceasta, prin organele de pază şi 
ordine publică şi prin asistenŃa juridică de către 
consilierii juridici ai instituŃiei, în mod gratuit; 
e) angajatorul va acorda tichete  cadou pentru 
următoarele evenimente : 

- Paşte; 
- Crăciun; 
- 8 Martie; 
- 1 Mai; 
- 1 Decembrie; 
- Ziua de naştere a angajatului; 
- Concediu de odihnă; 

      -  Pentru fiecare dintre cele două 
sărbători religioase anuale, declarate astfel de 
cultele religioase legale, altele decât cele creştine, 
pentru persoane aparŃinând acestora. 
f) alte premii prevăzute de legislaŃia în vigoare. 
(2) Tichetele cadou se asigură integral din costuri 

de către angajator şi se vor acorda angajaŃilor ca şi cheltuieli 
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sociale. Valoarea unui tichet cadou este de 10 lei. Pentru fiecare 
eveniment se vor acorda între 35 şi 60 de tichete cadou. 

(3) Criteriile de selecŃie privind stabilirea salariaŃilor 
care primesc tichete cadou se vor stabili prin Regulament intern de 
acordare a tichetelor cadou. 
 Art. 37. (1) Toate drepturile băneşti cuvenite funcŃionarilor 
publici se plătesc înaintea oricăror obligaŃii pecuniare ale unităŃii. 
 Art. 38. (1) Întârzierea nejustificată a plăŃii salariului sau 
neplata acestuia determină obligarea angajatorului la plata de 
daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat salariatului. 
Prejudiciul cauzat şi vina angajatorului vor fi stabilite de către 
instanŃa judecatorească. 

(2) ReŃinerile cu titlu de daune cauzate 
angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria funcŃionarului 
public este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca 
atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

(3) Acceptarea fără rezerve a unei părŃi din 
drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de 
situaŃii nu poate avea semnificaŃia unei renunŃări din partea 
angajatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor. 
 Art. 39. (1) SalariaŃii unitatilor trimisi în delegatie în Ńară vor 
beneficia de următoarele drepturi: 

a. decontarea cheltuielilor de transport şi a costului 
cazăarii, potrivit condiŃiilor stabilite prin actele 
normative. 
b. diurna de deplasare, al cărei cuantum este stabilit 
prin lege. 

 Art. 40. (1) Angajatorii vor Ńine o evidenŃă în care să se 
menŃioneze activitatea desfaşurată, funcŃia publică deŃinută, 
specialitatea cerută ocupării funcŃiei în baza fişei postului, 
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drepturile de care angajaŃii au beneficiat şi vor elibera dovezi 
despre acestea. 

 
CAPITOLUL 5 

Concedii şi zile libere 
 
 Art. 41. (1) În fiecare săptămână, salariatul are dreptul, de 
regulă, la 2 zile consecutive de repaus săptămânal. 

(2) Repausul săptămânal se acorda, de regulă, 
sâmbăta şi duminica. 

(3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, 
în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă, prin 
Regulamentul  de Organizare Internă la nivel de unitate se vor 
stabili condiŃiile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate 
şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o perioadă mai mare. 
 Art. 42. (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se 
lucrează sunt: 

- 1 şi 2 ianuarie; 
- prima şi a doua zi de Paşti; 
- 1 Mai; 
- 1 Decembrie; 
- prima şi a doua zi de Crăciun; 
- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sărbători 
religioase anuale, declarate astfel de cultele 
religioase legale, altele decat cele creştine, pentru 
persoanele aparŃinând acestora. 
(2) Acordarea zilelor libere se face de către 

angajator. 
 Art. 43. (1) AngajaŃii pot solicita, în mod justificat, decalarea 
programului de lucru. AdministraŃia va analiza cererea şi o va 
aproba în funcŃie de posibilităŃi. 
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 Art. 44. (1) AngajaŃii au dreptul în fiecare an calendaristic la 
un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare 
astfel: pentru vechime de 0 – 10 ani se acordă 21 de zile 
lucrătoare iar pentru vechime de peste 10 ani se acordă 25 de zile 
lucrătoare. 

(2) AngajaŃii care îşi desfăşoară activitatea în 
condiŃii deosebite pot beneficia de concedii de odihna suplimentare 
de minimum 3 zile pe an cu avizul instituŃiilor abilitate. 
 Art. 45. (1) Pe durata concediului de odihnă, AngajaŃii vor 
primi o indemnizaŃie conform dispozitiilor legale. 

(2) Orice convenŃie prin care se renunŃă total sau în parte 
la dreptul la concediul de odihnă este interzisă. 
 Art. 46. (1) Concediul anual de odihnă va putea fi fracŃionat 
la solicitarea angajatului; una din fracŃiuni va trebui să fie de cel 
putin 15 zile lucrătoare. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată 
până la sfarşitul anului în curs. 

(2) Când din motive neimputabile angajatului 
acesta nu şi-a efectuat integral concediul de odihnă pe anul în 
curs, restul de concediu se va acorda până la sfârşitul anului 
urmator, în perioada solicitată de angajat. 
 Art. 47. (1) AngajaŃii au dreptul la zile libere plătite pentru 
evenimente deosebite în familie, sau pentru alte situaŃii, după cum 
urmează: 

a) căsătoria salariatului - 5 zile; 
b) căsătoria unui copil – 3 zile; 
c) naşterea sau adopŃia unui copil – 3 zile; 
d) decesul soŃului, copilului, părinŃilor sau unei rude 
până la gradul al II-lea - 3 zile lucrătoare ; 
e) donatorii de sânge - conform legii; 
f) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi 
unităŃi, cu mutarea domiciliului în altă localitate - 5 zile. 
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(2) AngajaŃii au dreptul la 30 de zile concediu fără 
plată, acordat o singură data, pentru pregătirea şi susŃinerea 
lucrarii de diplomă în invăŃământul superior, seral şi fără frecvenŃă. 

(3) Pentru rezolvarea unor situaŃii personale, 
angajaŃii au dreptul la concedii fără plată. 
 Art. 48. (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea 
copiilor în vârstă de până la doi ani, angajata poate beneficia de 
înca un an concediu fără plată. 

(2) Pe perioada în care salariata se află în 
concediul prevazut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul de 
muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, 
decat cu contract de muncă pe durata determinată. 
 

CAPITOLUL 6 
Încadrarea funcŃionarilor publici 

 
 Art. 49. (1) FuncŃionarii publici sunt încadraŃi în condiŃiile 
legii prin decizie de încadrare 

(2) Decizia de încadrare este actul administrativ de 
investire emis de o autoritate publică prin care un funcŃionar public 
este numit pe funcŃia publică remunerată conform legii şi care 
naşte un raport de serviciu. 

(3) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi 
obligaŃiilor angajaŃilor, angajarea se face conform fişei postului. 

(4) Fişa postului va conŃine obligatoriu funcŃia şi 
specialitatea cerută pentru ocuparea postului. 

(5) Decizia de încadrare însoŃită de fişa postului se 
întocmeşte în cel puŃin două exemplare şi se comunică 
funcŃionarului public în termen de 15 zile de la emitere. 
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(6) Partea interesată poate contesta conform legii 
în termen de 15 zile de la comunicare actul de modificare a 
raportului de serviciu. 
 Art. 50. (1) Angajatorul se obligă să aducă la cunoştinŃa 
angajaŃilor şi reprezentanŃilor sindicali posturile disponibile şi 
condiŃiile de ocupare a lor cel puŃin cu 30 zile înainte de 
organizarea concursului. 
 Art. 51. (1) Încheierea raportului de serviciu se va face pe 
perioada nedeterminată. Dacă angajatul solicită asistenŃă din 
partea organizaŃiei sindicale, aceasta se poate acorda. 

(2) Raportul de serviciu se poate încheia şi pe 
durată determinată, în cazurile şi în conditiile prevazute de lege. 

 (3) Delegarea şi detaşarea angajaŃilor se fac în 
condiŃiile prevăzute de lege, cu drepturile prevăzute în prezentul 
contract. 
 Art. 52. (1) Executarea raportului de serviciu se suspendă în 
cazurile prevăzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada 
exercitării unei funcŃii eligibile remunerate de organizaŃia în care 
angajatul îşi desfăşoară activitatea pe timpul mandatului. 
 Art. 53. (1) Încetarea raportului de serviciu poate avea loc - 
în condiŃiile prevăzute de lege – prin unul din următoarele moduri: 

a) de drept; 
b) ca urmare a convenŃiei părŃilor, la data convenită 
de acestea; 
c) ca urmare a voinŃei unilaterale a uneia dintre 
părŃi, în cazurile şi condiŃiile limitative prevăzute de 
lege. 
(2) în cazurile în care unitatea este obligată, potrivit 

legii, să acorde un preaviz la încetarea raportului de servici, durata 
preavizului va fi de 30 de zile lucrătoare. 
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(3) în perioada preavizului, angajaŃii au dreptul la 
patru ore libere pe zi de la programul unităŃii, pentru a-şi căuta un 
loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte 
drepturi. Orele libere se pot acorda prin cumul, în condiŃiile stabilite 
de angajator. 
 Art. 54. (1) Desfăşurarea activităŃii sindicale, precum şi 
apartenenŃa la un sindicat nu pot constitui motive pentru încetarea 
raportului de serviciu din iniŃiativa unităŃii. 

(2) În cazul în care intentionează să dispună o 
măsură disciplinară împotriva unui angajat, cu excepŃia cazului în 
care măsura disciplinară constă intr-un avertisment verbal, 
angajatorul este obligat să efectueze o anchetă prealabilă. 

(3) Salariatul are dreptul de a fi informat cu privire 
la fapta ce i se impută şi dreptul de a se apăra, iar unitatea are 
obligaŃia de a-l asculta şi de a verifica susŃinerile facute de acesta 
în apărare. 

(4) Ancheta disciplinară este efectuată de Comisia 
de disciplină conform legii. 

(5) La stabilirea sancŃiunii se va Ńine seama de 
cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurările în care a fost 
săvârşită, de gradul de vinovăŃie al angajatului, de urmările abaterii 
şi de alte împrejurări. 
 Art. 55. (1) În cazul în care unitatea este pusă în situaŃia de 
a efectua reduceri de personal ca urmare a restrângerii activităŃii, 
informatizării, etc., angajatorii, în mod obligatoriu, vor redistribui 
angajaŃii afectaŃi de măsură în posturi libere din unităŃile 
subordonate Consiliului Local al Sectorului 2. 

 
CAPITOLUL 7 

Formarea profesională 
 Art. 56. (1) PărŃile inteleg: 
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a) prin termenul de formare profesională, orice 
procedură prin care un salariat dobândeşte o 
calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă 
eliberată în condiŃiile prevăzute de Legea 
învăŃământului; 
b) prin termenul de formare profesională continuă, 
orice procedură prin care salariatul, având deja o 
calificare ori o profesie, îşi completează 
cunoştinŃele profesionale, fie prin aprofundarea 
studiilor într-un anumit domeniu al specialităŃii de 
bază, fie prin deprinderea unor metode sau 
procedee noi adoptate în domeniul specialităŃii lor. 
(2) Formarea profesională şi formarea profesională 

continuă cuprind şi teme din domeniul relaŃiilor de muncă, 
convenite între sindicate şi patron. 

(3) PărŃile convin asupra necesităŃii şi obligativităŃii 
perfecŃionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaŃi, inclusiv 
a liderilor sindicali. 
 Art. 57. (1) Unitatea elaborează, anual, planul de pregătire 
profesională, cu consultarea reprezentanŃilor desemnaŃi de 
sindicat, program care este aprobat de către comisia paritară din 
cadrul unităŃii. 

(2) Planul anual de pregătire şi formare 
profesională se constituie ca anexă la prezentul document şi face 
parte integrantă din Acordul colectiv de muncă aplicabil la nivelul 
unităŃii . 

(3) Valoarea sumelor necesare desfăşurării 
programelor de formare profesională, prevăzute în planul anual de 
pregătire şi formare profesională, vor fi cuprinse în bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale unităŃii şi vor fi negociate cu sindicatul 
înainte cu 30 zile de aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli. 
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(4) Cheltuirea sumelor destinate programelor de 
pregătire şi formare profesională, prevăzute în bugetele de venituri 
şi cheltuieli se va face cu aprobarea comisiei paritare. 
 Art. 58. (1) Programele de pregătire profesională vor fi 
aduse la cunoştinŃa tuturor funcŃionarilor publici prin afişare la 
sediul unităŃii, în locuri adecvate şi uşor accesibile, în termen de 3 
zile de la adoptare, dar cu cel puŃin 30 zile înainte de începerea 
primei forme de pregătire. 
 Art. 59. (1) Angajatorii pot suporta costul perfecŃionării 
profesionale când cursurile se desfaşoară în următoarele situaŃii: 

a. organizate la iniŃiativa ori în interesul 
autorităŃii sau instituŃiei publice; 
b. urmate la iniŃiativa funcŃionarului public în 
interesul autorităŃii sau instituŃiei publice; 
c. organizate de Institutul National de 
AdministraŃie, de centre regionale de formare 
continuă pentru administraŃie publică locală 
sau alte intituŃii specializate din Ńară sau din 
străinatate. 

 Art. 60. (1) Costul perfecŃionării profesionale  poate fi 
suportat integral sau parŃial de către angajator în funcŃie de 
fondurile disponibile şi interesul instituŃiei publice faŃă de obiectul 
specializării. 

(2) Sunt considerate cursuri de perfecŃionare 
profesională în interesul instituŃiei specializările postuniversitare, în 
specialitatea administraŃie publică sau pe profilul specialităŃii 
funcŃiei angajatului, precum şi orice curs organizat de instituŃii 
specializate în acest scop şi agreate de angajatori dacă sunt pe 
specialităŃile menŃionate mai sus. 

(3) Suportarea preŃului de către angajator este 
condiŃionată de semnarea de către angajatul beneficiar al unui 
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angajament prin care se obligă sa nu schimbe locul de muncă timp 
de un an de la absolvirea cursului. 

(4) Dacă angajatul beneficiar îşi schimbă locul de 
muncă mai devreme de un an va restitui contravaloarea cursului. 
 Art. 61. (1) FuncŃionarii publici care îşi continuă studiile 
beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care 
conducătorul instituŃiei publice apreciază că studiile sunt utile 
instituŃiei publice în care functionarul public îşi desfăşoară 
activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 
de zile lucrătoare anual, funcŃionarului public respectiv i se plătesc 
salariul de baza corespunzator funcŃiei publice deŃinute şi, după 
caz, sporul de vechime.  

(2) În cazul în care un angajat identifică un curs de 
formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un 
terŃ, angajatorul va analiza cererea împreună cu sindicatul, 
ramânând la aprecierea angajatorului dacă şi în ce condiŃii va 
suporta contravaloarea cursului. 

 
CAPITOLUL 8 

Răspunderea juridică 
 

 Art. 62. (1) Angajatorul asigură informarea fiecărui angajat  
cu privire la conŃinutul Regulamentului de Organizare Internă. 

(2) Regulamentul de Organizare Internă se 
afişează la sediul instituŃiei. 
 Art. 63. Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, 
având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancŃiuni disciplinare  
angajaŃilor ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit abateri 
disciplinare. 
 Art. 64. SancŃiunile disciplinare pe care le poate aplica 
angajatorul, în cazul în care  salariatul a săvârşit o abatere 
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disciplinară, sunt cele prevăzute de lege, cu respectarea 
procedurilor legale. 
 Art. 65. (1) PărŃile contractante răspund patrimonial, în 
temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, 
pentru pagubele materiale produse reciproc din vina şi în legătură 
cu muncă lor. 

(2) Modul de stabilire a pagubei, dimensiunea 
răspunderii patrimoniale, modul şi termenele de recuperare a 
pagubelor sau a daunelor stabilite în sarcina părŃilor (contractante) 
sunt cele prevazute de lege. 
 Art. 66. Conflictele de muncă cu privire la încheierea, 
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de 
serviciu sau acordului colectiv de muncă vor fi soluŃionate de 
instanŃele stabilite conform Codului de procedură civilă şi a Legii 
conflictelor de muncă. 

 
CAPITOLUL 9 

Comisia paritară. Comisia de disciplină 
 

 Art. 67. Comisia paritară participă la stabilirea măsurilor 
privind condiŃiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii, 
formulând propuneri care privesc: 

a) organizarea eficientă a timpului de  muncă 
al angajaŃilor; 

b) formarea profesională; 
c) măsuri de protecŃie a muncii; 
d) măsuri de eficientizare a activităŃii 

angajaŃilor; 
 Art. 68. Se vor constitui comisii  paritare, conform legii, la 
nivelul DirecŃiei Venituri Buget Local. 
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 Art. 69. Comisia paritară acordă aviz în problemele în care 
este consultată în scris şi motivat. Avizul comisiei paritare are 
caracter consultativ. 
 Art. 70. Comisia de disciplină, constituită la nivelul instituŃiei, 
cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată, 
întocmind rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizată 
şi le înaintează angajatorului cu propunerile sale (fie sancŃiune 
aplicabilă, fie clasarea cauzei). 
 Art. 71. Angajatorul emite dispoziŃia de sancŃionare a 
angajatului, pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de 
disciplină, neputând aplica o sancŃiune mai gravă decât cea 
propusă de comisia de disciplină. 
 

CAPITOLUL 10 
Măsuri cu privire la sindicat şi la protecŃia celor aleşi în organele 

de conducere ale sindicatului 
 

 Art. 72. (1) Fiecare angajator va repartiza sindicatului 
reprezentativ din unitate un spaŃiu cu mobilierul adecvat şi dotările 
necesare pentru desfăşurarea activităŃii acestuia şi va asigura 
accesul permanent la telefon, fax, internet etc.  

(2) Cheltuielile de funcŃionare a acestui birou vor fi 
suportate de către instituŃie. 

(3) La cererea sindicatelor cotizaŃia sindicală lunară 
va fi reŃinută şi virată prin bancă de către serviciile contabile 
specializate. 
 Art. 73. (1) Membrilor aleşi în organele de conducere ale 
sindicatului nu li se poate modifica contractul individual de muncă, 
fără consimŃământul scris al sindicatului care i-a ales. 

(2) Membrilor aleşi în organele de conducere ale 
sindicatului nu vor fi obstructionaŃi, şicanaŃi, ameninŃaŃi pentru 
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acŃiunile şi poziŃiile în activitatea sindicală pe care o desfăşoară 
sau în legatură cu aceasta.  

(3) La solicitarea preşedintelui de sindicat sau 
înlocuitorul de drept al acestuia, membrii aleşi în organele de 
conducere ale sindicatului au acces  cu prioritate la Primar sau 
conducătorul instituŃiei, pentru probleme privind activitatea 
sindicală. 
 
 Art. 74. (1) La şedinŃele Consiliului Local al Sectorului 2 sau 
a consiliilor de administraŃie ale instituŃiilor subordonate acestuia în 
care se discută probleme legate de salariaŃii instituŃiei cu privire la 
stabilirea organigramei şi a numărului de personal, salarizare, 
condiŃii de muncă, angajare, premierea personalului, preşedintele 
de sindicat sau înlocuitorul de drept al acestuia va fi informat 
privind ordinea de zi a şedinŃei şi invitat să participe cu cel putin 24 
de ore înainte. 
 Art. 75. (1) Sindicatul îşi va desemna reprezentanŃii în 
comisiile paritare, comisiile de disciplină, comisiile de angajare şi 
în comisiile de rezolvare a contestaŃiilor. 

(2) Sindicatul are dreptul să se întruneasca în 
şedinŃe şi să organizeze manifestări culturale în sălile de şedinŃe 
ale instituŃiei în mod gratuit. 

(3) Baza materială cu destinaŃie cultural-sportivă, 
proprietatea unităŃilor va putea fi folosită, fără plată, pentru acŃiuni 
organizate de sindicate  

(4) Pentru accesul şi programarea folosinŃei acestor 
spaŃii sindicatele vor adresa o cerere administaratorului acestora 
care în baza prezentului contract va dispune accesul.  
 Art. 76. (1) ReprezentanŃii aleşi ai organizaŃiilor sindicale cu 
personalitate juridică, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate 
de salariaŃi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 
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până la 5 zile pentru activităŃi sindicale, fără a li se diminua 
drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiŃii normale. Plata 
acestora se va face în regimul salarial al celorlalŃi angajaŃi. 

 
CAPITOLUL 11 

Încetarea Acordului Colectiv 
 Art. 77. (1) Aplicarea acordului colectiv se suspendă în 
următoarele situaŃii: 

 a) în caz de forŃă majoră; 
 b) prin acordul de voinŃă al părŃilor, dacă măsurile 
stabilite nu mai pot fi realizate din cauza unor 
restricŃii financiare sau modificări legislative cu 
privire la drepturile ori obligaŃiile din domeniile 
prevăzute în acordul colectiv, intervenite ulterior 
încheierii acestora. 
(2) Acordul colectiv poate fi suspendat numai până 

la încetarea cauzelor care au determinat suspendarea. 
 Art. 78. Acordul colectiv încetează: 

a. la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, 
dacã părŃile nu stabilesc altfel; 
la data desfiinŃării sau reorganizării autorităŃii ori 
instituŃiei publice; 
b. prin acordul părŃilor; 
c. la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii 
instanŃei judecătoreşti privind constatarea nulităŃii 
acordului colectiv. 

 
CAPITOLUL 12 
DispoziŃii finale 

 
 Art. 79. Sumele necesare respectării prezentului Acord 
Colectiv de Muncă se vor include în bugetul de venituri şi cheltuieli 
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care se aproba de catre Consiliul Local al Sectorului 2, prin 
hotărâre. 

 
 Art. 80. PărŃile pot conveni înŃelegeri ulterioare semnării 
Acordului precum şi măsuri de aplicare care se constituie anexe 
ale acestuia. 
 Art. 81. Drepturile individuale ale funcŃionarilor publici nu pot 
fi stabilite sub nivelul celor stabilite prin aAcordul colectiv de 
muncă. 
 Art. 82. Prezentul Acord Colectiv de Muncă intra în vigoare 
de la data înregistrării la DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Socială a 
Municipiului Bucureşti şi produce efecte pentru toti functionarii 
publici din DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 indiferent de data 
angajării sau de adeziunea la sindicat  
 Art. 83. Prezentul Acord Colectiv de Muncă s-a incheiat 
astăzi --------------- în trei exemplare, câte unul pentru angajator, 
organizaŃia sindicală semnatară şi DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie 
Socială a Municipiului Bucureşti. 

 
ReprezentanŃii conducerii 

DirecŃiei Venituri Buget Local 
S2 

ReprezentanŃii Sindicatului 
Impozite şi Taxe Sector 2 
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ANEXA 1 

 

Lista sediilor instituŃiilor din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 2 cu suprafaŃa locativă sau condiŃii de muncă improprii 

desfăşurării activităŃii 

 

1- Sediul din Str. Grigore Moisil nr. 12 – 121 mp 

2- Sediul din Bd. Garii Obor 10 – 267 mp. – SEDIU CENTRAL 

3- Sediul din Bd. Garii Obor 14 - 217 mp 

4- Sediul din Str. Maior Coravu nr. 17-23 – 62 mp 

5- Sediul din Str. Amiral Murgescu nr. 1-3 – 66 mp 

6- Sediul din Str. Teiul Doamnei  nr. 7 – 87 mp 

7- Sediul din Şos. Colentina nr. 87 – 67 mp. – SEDIU ARHIVĂ 

8- Sediul din Bd. Basarabiei nr. 28 – 220 mp. – SEDIU ARHIVĂ 

9- Sediul din Str. Glinka nr. 7 – 215 mp 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 131 / 2006 privind aprobarea contractului de 

parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca 

obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona PiaŃa Obor” 

precum şi transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului aferent 

obiectivului de investiŃii şi pentru aprobarea unui Act adiŃional la 

Contractul de parteneriat public privat  pentru „Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri – PiaŃa Obor” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

131 / 2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-

privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri – Zona PiaŃa Obor” precum şi transmiterea 

în folosinŃă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiŃii şi 

pentru aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de parteneriat 
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public privat  pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa 

Obor”; 

 Având în vedere: 

- litigiul ce face obiectul Dosarului nr. 47348/3/2007 aflat pe rolul 

Tribunalului Bucureşti, SecŃia a IX-a Contencios Administrativ şi 

Fiscal, promovat de Prefectul Municipiului Bucureşti; 

 Analizând:  

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Nota de Fundamentare a Directorului General al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 

- Adresa înregistrată la Registratura Primăriei Sectorului 2 sub 

numărul 21417/20.03.2008, emisă de SC PiaŃa Obor Market & 

Complex  Comercial SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Ion 

Oteteleşanu nr. 2, Sector 1; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Legea 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii prevăzute în OrdonanŃa de Urgenta a Guvernului nr. 
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34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/2006 privind 

aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru 

concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii 

de afaceri – Zona PiaŃa Obor” precum şi transmiterea în folosinŃă 

gratuită a terenului aferent obiectivului de investiŃii, astfel cum a 

fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 1/2007 privind 

prorogarea unui termen, H.C.L. Sector 2 nr. 50/2007 privind 

reglementarea regimului juridic al unor obiective de investiŃii şi 

H.C.L. Sector 2 nr. 117/2007 privind aprobarea Actului adiŃional la 

Contractul de parteneriat public – privat pentru dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri – PiaŃa Obor; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. I. Începând cu data prezentei,  Hotărârea Consiliului 

Local Sector 2 nr. 131/2006 - privind aprobarea contractului de 

parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca 
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obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona PiaŃa Obor” 

precum şi transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului aferent 

obiectivului de investiŃii, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 1/2007 privind prorogarea unui termen, 

H.C.L. Sector 2 nr. 50/2007 privind reglementarea regimului juridic 

al unor obiective de investiŃii şi H.C.L. Sector 2 nr. 117/2007 

privind aprobarea Actului adiŃional la Contractul de parteneriat 

public – privat pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa 

Obor,  se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (2) al Articolului 1 se revocă; 

2. Alineatul (4) al Articolului 1 va avea următorul cuprins:  

       „(4) În contrapartida lucrărilor executate, investitorul menŃionat 

în contractul prevăzut la alin. (1) primeşte dreptul de exploatare  

asupra terenului, situat în Bucureşti, sector 2, str. Ziduri Moşi nr. 4, 

în suprafaŃă de 39.177,33 mp, cu plata corespunzătoare a 

redevenŃei, reglementată în cuprinsul Contractului de parteneriat 

public privat, precum şi dreptul exclusive de exploatare/operare 

asupra construcŃiilor menŃionate la alin. (3). “ 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 131/2006 astfel 

cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 1/2007 

privind prorogarea unui termen, H.C.L. Sector 2 nr. 50/2007 privind 

reglementarea regimului juridic al unor obiective de investiŃii şi 

H.C.L. Sector 2 nr. 117/2007 privind aprobarea Actului adiŃional la 

Contractul de parteneriat public – privat pentru dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri – PiaŃa Obor, îşi păstrează valabilitatea. 
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 Art. III. Se aprobă Actul adiŃional nr. 2 la Contractul de 

parteneriat public - privat privind Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri - PiaŃa Obor, contract aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 2 nr. 131/2006, potrivit anexei ce conŃine 2 file şi care 

face parte integrantă din prezenta Hotărâre, în condiŃiile legii.  

 

 Art. IV. Se mandatează Directorul General al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat in subordinea 

Consiliului Local Sector 2, să semneze in numele Consiliului Local 

Sector 2 Actul adiŃional nr. 2 la Contractul de parteneriat public-

privat pentru Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - PiaŃa Obor.  

 

 Art. V. Se împuterniceşte AdministraŃia PieŃelor Sector 2,  

serviciu public de interes local aflat in subordinea Consiliului Local 

Sector 2,  să înregistreze in evidenŃele proprii Actul adiŃional nr. 2 

la Contractul de parteneriat public - privat pentru Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri - PiaŃa Obor şi să urmărească executarea 

acestuia. 

 

 Art. VI. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 Bucureşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 Art. VII. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti.  
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PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

      

Nr. 26/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa   
a H.C.L.S 2 nr. 26/2008 

Consiliul Local Sector 2 
Bucureşti 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 
 
Nr. ________/______2008 

SC PiaŃa Obor 
Market&Complex Comercial 

SRL 
 

Nr._____________/______
_____2008  

 
ACT ADIłIONAL NR. 2 

la Contractul de Parteneriat Public-Privat 
privind dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa Obor 

 
PĂRłILE CONTRACTANTE : 
(1) Consiliul Local Sector 2, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 
nr. 11 - 13, reprezentat în baza H.C.L.S.2 nr. 131/2006 de 
Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu 
public de interes local, cu personalitate juridică, aflat sub 
autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Ziduri Moşi nr. 4, sector 2, 
cod fiscal R4266235, denumit în cele ce urmează „AUTORITATEA 
PUBLICĂ” pe de o parte 

şi     
(2) S.C. PRACTIC SA, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Oteleseanu 
nr. 2, sector 1, înregistrată in Registrul ComerŃului sub nr. 
J40/611/1991 având cod unic de înregistrare - 2774512, atribut 
fiscal R, reprezentat prin _____________ 
__________________________________,    
 
(3) S.C. PROCEMA - Institut de Cercetare, Proiectare şi 
ProducŃie Experimentală în Domeniul ConstrucŃiilor şi al 
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Materialelor de ConstrucŃii S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea 
GriviŃei nr.136, sector 1, înregistrată in Registrul ComerŃului sub nr. 
J40/171/1991 având cod unic de înregistrare-1556536, atribut 
fiscal R, reprezentat prin 
_______________________________________________, 
(4) S.C. BĂNEASA INVESTMENTS SA , cu sediul în Bucureşti, 
str. C.A. Rosetti nr. 5. sector 1, înregistrată in Registrul ComerŃului 
sub nr. J40/31984/22.12.1992, având cod unic de înregistrare -
6039301, atribut fiscal R, reprezentat prin 
_____________________________________________________ 
(5) S.C. COMNORD SA , cu sediul în Bucureşti, Calea GriviŃei 
nr.136, sector 1, înregistrată in Registrul ComerŃului sub nr. 
J40/493/1991, având cod unic de înregistrare -1590368, atribut 
fiscal R, reprezentat prin  
________________________________________________,  
(6) S.C. PIAłA OBOR MARKET & COMPLEX COMERCIAL SRL, 
menŃionată în cuprinsul contractului şi SOCIETATEA, cu sediul în 
Bucureşti, str. Ion Oteleseanu nr. 2, camera M1, sector 1, 
înregistrată în Registrul ComerŃului sub nr. J40/21135/18.12.2006, 
având cod unic de înregistrare -19989486, atribut fiscal R, 
reprezentat prin domnul Lucian Hoancă, având funcŃia de 
Administrator. 
 În temeiul Art. 37 din Contract, de comun acord au hotărât 
încheierea prezentului act adiŃional, pentru clarificarea unor 
prevederi contractuale, necesare pentru corelarea clauzelor 
contractuale cu actele normative în vigoare şi pentru eliminarea 
unor interpretări care ar putea aduce atingerea prevederilor  
prevederile Legii 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, după 
cum urmează: 
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 Art. I. În cuprinsul Contractului de parteneriat public - privat 
pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa Obor”,  
sintagma „transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului” se 
înlocuieşte cu sintagma „dreptul de exploatare a terenului, cu plata 
corespunzătoare a redevenŃei, astfel cum aceasta este 
reglementată în cuprinsul Contractului de parteneriat public - 
privat”. 
 Art. II. În cuprinsul Contractului de parteneriat  public – 
privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa Obor”,  
Ńinând cont de regimul de proprietate publică a terenului definit la 
art. (pct.)  2.30 din Capitolul II „DefiniŃii şi Interpretare” din 
Contract, clauzele contractuale se interpretează în sensul că 
terenul  nu poate fi supus executării silite şi asupra lui nu se poate  
înscrie nici o ipotecă şi nu se pot constitui alte garanŃii reale. 
 Art. III. Celelalte clauze contractuale îşi păstrează 
valabilitatea. 
Încheiat astăzi _____/______2008  la Bucureşti, în 7 exemplare, 
din care 2 exemplare pentru Autoritatea Publică şi 5 exemplare 
pentru Investitor, toate exemplarele având aceeaşi valoare juridică. 
 

Consiliul Local Sector 2 
prin 

1. S.C. PRACTIC SA, 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 2. S.C. PROCEMA S.A., 
Director General S.C. BĂNEASA 

INVESTMENTS SA 
Daniel Ion Popescu 4. S.C. COMNORD SA 

 5. S.C. PIAłA OBOR 
MARKET & COMPLEX 
COMERCIAL 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea terenului în suprafaŃă de 1642 mp. situat în 

Bucureşti, Intrarea Casmalei, nr. 3, sector 2, din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea PoliŃiei 

Comunitare Sector 2 în vederea realizării unui sediu administrativ 

de poliŃie 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea terenului în suprafată de 1642 mp. situat în Bucureşti, 

Intrarea Casmalei, nr. 3, sector 2, din administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 în administrarea  PoliŃiei Comunitare Sector 2 

în vederea realizării unui sediu administrativ de poliŃie; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate al PoliŃiei Comunitare Sector 2 Bucureşti, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  
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- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului precum şi Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în :  

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

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/17.12.2004 privind 

înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

87/2008 privind transmiterea terenului în suprafaŃă de 1642 mp, 

situat în Bucureşti, Intrarea Casmalei nr. 3, sector 2, aparŃinând 

domeniului privat al Municipiului Bucureşti, în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2, în vederea construirii unui sediu al 

PoliŃiei Comunitare a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. f) şi 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 
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 Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea terenului în suprafaŃă de 

1642 mp situat în Bucureşti, Intrarea Casmalei, nr.3, sector 2, din 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea 

PoliŃiei Comunitare Sector 2 în vederea realizării unui sediu 

administrativ de poliŃie.   

          (2) Terenul prezentat la alin. (1) se identifică potrivit 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Schimbarea destinaŃiei terenului fără acordul 

Consiliului Local atrage revocarea de drept a prezentei hotărâri.  

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Directorul General al PoliŃiei Comunitare Sector 2 şi AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 2, vor asigura ducerea  la îndeplinire a 

prevederilor prezentei  hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

         (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 
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Nr. 27/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 transmiterea în administrarea  

DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 a unor imobile situate în 

Bucureşti, Str. Olari nr.11-13, Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2  a unor  imobile situate în 

Bucureşti, Str. Olari nr.11-13, Sector 2; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare prezentate 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local  al Sectorului 2; 
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- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului precum şi Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte 

Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

- H.G.R. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul cadru de 

organizare şi funcŃionare a DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi protecŃia copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 2 nr. 5/13.01.2005 privind  darea în folosinŃă 

gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, a imobilului 

situat în Bucureşti, Str. Olari nr.11-13, corp clădire „B”, sector 2; 

- H.C.L. Sector 2 nr. 8/21.01.2005 privind  darea în folosinŃă 

gratuită , pe o perioadă de 5 ani, către PoliŃia Comunitară  Sector 

2, a imobilului situat în Bucureşti, Str. Olari nr.11-13, corp de 

clădire „E”, sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) precum şi art. 81 alin (2) lit. n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea 

Consiliului Local Sector 2  în administrarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, a imobilelor 

situate în Bucureşti, str. Olari nr. 11-13, sector 2 având datele de 

identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care cuprind 2 file şi 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 va utiliza spaŃiul transmis în 

administrare ca sediu administrativ, în vederea realizării pe raza 

Sectorului 2  a măsurilor privind protecŃia copilului, protecŃie 

socială, recuperare şi reabilitare persoane cu handicap, îngrijire şi 

asistenŃă. 

 

 Art. 2. Sediul administrativ al DirecŃiei Generale AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 este situat în Str. Olari nr. 

11-13, Sector 2, Bucureşti. 

 

 Art. 3. Predarea – primirea imobilelor menŃionate la art. 1 

se va face pe bază de Protocol încheiat între Primăria Sectorului 

2 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2. 
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 Art. 4. Schimbarea destinaŃiei spaŃiului transmis în 

administrare, fără acordul Consiliului Local Sector 2,  atrage 

revocarea prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr.5/13.01.2005 şi  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 

nr.8/26.01.2005 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei Hotărâri.  

 

 Art. 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, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 28/31.03.2008 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

12/26.01.2006 privind aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a metodologiilor de 

acordare a unor ajutoare de urgenŃă persoanelor şi  

familiilor, în vederea depăşirii unor situaŃii de dificultate care 

 pot duce la marginalizare şi excluziune socială  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi  ProtecŃia Copilului Sector 2  a unor  imobile situate în 

Bucureşti, Str. Olari nr.11-13, Sector 2; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate si Nota de Fundamentare prezentate de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 2; 
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- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu 

AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

şi completările ulterioare  

- H.G.R. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/ 2002, privind prevenirea si combaterea 

marginalizării sociale;  

- H.G.R. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale;  

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 12/26.01.2006 privind aprobarea 

metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor 

marginalizate social şi a metodologiilor de acordare a unor 

ajutoare de urgenŃă persoanelor şi familiilor, în vederea depăşirii 

unor situaŃii de dificultate care pot duce la marginalizare şi 

excluziune socială, conform anexei, care cuprinde un număr de 2 

file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 93/12.07.2007 îşi încetează aplicabilitatea.  

 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 12/26.01.2006 rămân aplicabile.  

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.  
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 Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 29/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa 
la H.C.L. Sector 2 nr. 29/2008 

 
A. Metodologie de acordare a unor ajutoare de urgenŃă pentru 

plata chiriei  
pentru persoane adulte fără adăpost, în scopul reintegrării 

sociale 
 

 Primăria Sectorului 2, prin serviciile de specialitate, va avea 
în vedere următoarele etape pentru acordarea ajutorului de 
urgenŃă pentru plata chiriei:  

1. SolicitanŃii se vor adresa cu o cerere scrisă Primăriei 
Sectorului 2 – DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Sector 2, însoŃită de următoarele documente:  

a. copiile actelor de identitate valabile (B.I., C.I., C.N., 
C.I.P. etc.) ale solicitantului şi ale membrilor familei, 
acolo unde este cazul; 
b. declaraŃia pe proprie răspundere a solicitantului 
ajutorului că va folosi banii acordaŃi cu titlu de ajutor 
numai în scopul plăŃii chiriei; 
c. dovezile de venit (adeverinŃă de venit, talon de 
pensie, declaraŃie pe propria răspundere privind 
veniturile etc.) ale solicitantului şi ale membrilor familei, 
acolo unde este cazul;  
d. acte medicale (dacă este cazul);  
e. angajamentul solicitantului de a raporta în scris, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaŃiei, orice 
schimbare intervenită, de natură să modifice condiŃiile 
care au stat la baza acordării compensaŃiei pentru plata 
chiriei;  
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f. acordul de principiu al proprietarului locuinŃei de la 
adresa la care solicitantul şi familia sa locuiesc cu chirie; 
g. adeverinŃă din care să rezulte că solicitantul a 
beneficiat de servicii sociale, acordate de 
compartimentele de specialitate din subordinea 
D.G.A.S.P.C. Sector 2 (în cazul persoanelor beneficiare 
de servicii de adăpostire în regim de urgenŃă, în cel al 
tinerilor proveniŃi din centrele de plasament şi din 
centrele de primire a copilului, precum şi în cel al 
mamelor beneficiare de servicii ale centrelor pentru 
mamă şi copil); 
h. copia sentinŃei legalizate (cu menŃiunea definitivă şi 
irevocabilă) cu privire la evacuare şi procesul-verbal 
care atestă acordul părŃilor în privinŃa evacuării sau 
copia sentinŃei legalizate şi investită cu formulă 
executorie cu privire la evacuare sau copia procesului-
verbal de evacuare, încheiat de executorul judecătoresc 
(în cazul persoanelor sau familiilor evacuate). 

2. Personalul de specialitate din cadrul DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 verifică şi 
confruntă datele înscrise în cereri cu actele doveditoare, prin 
efectuarea de anchete sociale la adresele la care locuiesc în fapt 
solicitanŃii ajutorului de urgenŃă. În cazul în care solicitanŃii sau 
membrii familiei acestuia refuză să furnizeze actele necesare 
întocmirii dosarului sau informaŃiile necesare pentru realizarea 
anchetei sociale, se consideră că persoana/familia nu îndeplineşte 
condiŃiile de acordare a ajutorului de urgenŃă;  

3. Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 2 va analiza 
fiecare dosar şi va face propuneri Primarului Sectorului 2 de 
aprobare a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgenŃă. 
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B. Criterii de acordare a unor ajutoare de urgenŃă pentru 
 plata chiriei 

1. Ajutoarele de urgenŃă pentru plata chiriei se acordă 
numai persoanelor singure şi familiilor care au domiciliul sau 
reşedinŃa pe raza sectorului 2. 

2. Categoriile de persoane care pot beneficia de ajutoare 
de urgenŃă pentru plata chiriei sunt următoarele: 

a) tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani, proveniŃi 
din centrele de plasament şi din centrele de primire a 
copilului din cadrul serviciilor publice specializate de pe 
raza administrativ-teritorială a Sectorului 2; 
b) mamele cu copii, care au beneficiat prin centrele 
maternale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, până la 
data solicitării ajutorului financiar, de servicii, asistenŃă şi 
sprijin pentru prevenirea situaŃiilor ce pun în pericol 
securitatea şi dezvoltarea copilului; 
c) persoanele adulte fără adăpost, care au beneficiat, până 
la data solicitării ajutorului financiar, de servicii sociale de 
adăpostire, acordate în regim de urgenŃă, prin 
compartimentele specializate din subordinea D.G.A.S.P.C. 
Sector 2; 
d) persoanele sau familiile evacuate, ca urmare a aplicării 
prevederilor legale cu privire la retrocedarea unor imobile, 
preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 – 
22 decembrie 1989, conform Legii nr. 10/2001 sau ca 
urmare a prevederilor Legii nr. 112/1995, în urma unor 
acŃiuni de revendicare imobiliară. 
3. Ajutorul de urgenŃă pentru plata chiriei se acordă în 

limita sumei de 900 lei pe lună, pe o perioadă de maximum 2 ani. 
4. Prin excepŃie de la prevederile punctului 3, perioada de 

2 ani poate fi depăşită, în situaŃii deosebite, generatoare de 
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marginalizare sau excluziune socială, până la 3 ani, în condiŃiile 
legii. 

5. Sumele acordate cu titlul de ajutor de urgenŃă pentru 
plata chiriei se vor plăti direct beneficiarilor în tranşe 
lunare/trimestriale. 

6. În cazul în care compensaŃiile nu au fost utilizate în 
scopul pentru care au fost acordate, acestea vor fi recuperate în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea  Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, actualizată, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor de la bugetul de 

stat pentru construirea de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 51/2006 

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii 

de locuinŃe proprietate personală, actualizată, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Comisia pentru analizarea 

cererilor de acordare a subvenŃiei pentru construirea unei locuinŃe 
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proprietate personală prin credit ipotecar constituită, prin DispoziŃia 

nr. 2346/23.11.2006 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naŃional privind 

sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinŃe proprietate 

personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 166/216/2007 al ministrului internelor şi reformei 

administrative şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 

locuinŃelor, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală; 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 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 lista nominală cu persoanele prevăzute în 

anexa ce cuprinde un număr de 23 poziŃii şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în vederea acordării subvenŃiilor 
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de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2, Comisia pentru analizarea 

cererilor de acordare a subvenŃiei pentru construirea unei locuinŃe 

proprietate personală prin credit ipotecar şi DirecŃia Economică vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 30/31.03.2008 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea fondului de locuinŃe destinat închirierii 

persoanelor evacuate ca urmare a aplicării legilor de restituire 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

constituirea fondului de locuinŃe destinat închirierii  persoanelor 

evacuate ca urmare a aplicării legilor de restituire; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia RelaŃii Comunitare 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi 

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în : 

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legea nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei 

cuprinzând 345 de obiective de investiŃii din cadrul programului 

„38.000 de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin 

intermediul AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri 

pentru dezvoltarea activităŃii în domeniul construcŃiilor de locuinŃe 

prin programe la nivel naŃional, aprobată prin Legea nr. 515/2006;  

- OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi 

stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/18.11.2002 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către AgenŃia NaŃională pentru 

LocuinŃe a terenului situat în Bucureşti, str. Maior Vasile Băcilă, 

Sector 2, în vederea realizării de locuinŃe pentru tineri; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2007 privind 

transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în 

administrarea DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unui imobil de locuinŃe pentru 

tineri, destinate închirierii;  
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 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 constituirea fondului de locuinŃe 

destinat închirierii, necesar pentru aplicarea prevederilor art. 15 din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecŃia 

chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃia de 

locuinŃe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/2001. 

(2) Constituirea fondului de locuinŃe destinat 

închirierii se face prin distribuirea a 20% din numărul de locuinŃe 

construite în zona Maior Vasile Băcilă Sector 2, conform 

prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin Programul de construcŃii de locuinŃe pentru tineri, 

destinate închirierii, la data finalizării şi punerii în funcŃiune a 

acestora. 

 

 Art. 2. Potrivit prevederilor art. 1, din cele 249 de unităŃi 

locative compuse din 135 apartamente cu 2 camere şi 114 

garsoniere, ce urmează a fi finalizate în zona Maior Vasile Băcilă 

Sector 2, 20% din numărul locuinŃelor, respectiv 27 apartamente 

cu 2 camere şi 22 garsoniere, se vor atribui persoanelor evacuate 
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ca urmare a aplicării legilor de restituire şi care sunt cuprinse în 

ordinea de prioritate valabilă pentru anul în curs. 

 

 Art. 3. Repartizarea locuinŃelor se va face după preluarea 

imobilelor de la AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe pe baza ordinii 

de repartizare stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al 

Sectorului 2 prin preluarea din ordinea de prioritate pentru 

acordarea de locuinŃe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru 

anul în curs, a persoanelor şi/ sau familiilor ce au fost evacuate din 

locuinŃe naŃionalizate retrocedate, respectându-se poziŃia stabilită 

şi structura locuinŃei pentru fiecare solicitant.  

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei RelaŃii Comunitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 
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Nr. 31/31.03.2008 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2008 în 

repartizarea locuinŃelor pentru tineri – medici rezidenŃi,  

destinate închirierii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2008 în repartizarea 

locuinŃelor pentru tineri – medici rezidenŃi, destinate închirierii; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia RelaŃii Comunitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi 

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei 

cuprinzând 345 de obiective de investiŃii din cadrul programului 

„38.000 de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin 

intermediul A.N.L.; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.  48 /2006 privind 

aprobarea Criteriilor cadru la stabilirea ordinii de prioritate în 

repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, 

modificată şi completată cu H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 şi H.C.L. 

Sector 2 nr. 51/2007; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 144/2006 privind 

transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în 

administrarea DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului „Ansamblul de locuinŃe 

pentru tineri – medici rezidenŃi, destinate închirierii – zona Spitalul 

Colentina”; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 
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 Art. 1. Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 

2008, conform criteriilor cadru prevăzute în Hotărârea Consiliului 

Local al sectorului 2 nr. 48/2006, modificată şi completată prin 

H.C.L. nr. 84/2006 şi  H.C.L. nr. 51/2007 pentru tinerii – medici 

rezidenŃi care au depus dosare până la data de 31 decembrie 

2007 în vederea obŃinerii de locuinŃe pentru tineri destinate 

închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

 Art. 2. Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de 

locuinŃe pentru tineri – medici rezidenŃi situate în incinta Spitalului 

Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform anexei, după cum urmează: 

 Anexa – locuinŃe pentru tineri – medici rezidenŃi, destinate 

închirierii  

 1 cameră – 209 poziŃii 

 2 camere –   20 poziŃii 

       Total – 229 poziŃii  

 

 Art. 3. ContestaŃiile cu privire la stabilirea accesului la 

locuinŃe, precum şi la acordarea priorităŃilor în soluŃionarea 

cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile 

de la afişarea listelor. Primarul va asigura soluŃionarea 

contestaŃiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiŃiile legii. 
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 Art. 4. Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce 

efecte de la data aducerii la cunoştinŃa publică prin afişare. 

Aducerea la cunoştinŃa publică se va face în termen de 5 zile de la 

data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către Secretarul 

Sectorului 2 către InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti.  

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 2, Comisia Socială şi DirecŃia 

RelaŃii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 32/31.03.2008 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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   Anexa 1 la HCLS 2 32/2008 

 
STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN REPARTIZAREA LOCUINłELOR PENTRU TINERII MEDICI REZIDENłI 

DESTINATE ÎNCHIRIERII, VALABILE PENTRU ANUL 2008 

      

 Structura                                      I camera  Anexa 
Nr. 
Crt. Numele şi prenumele Adresa de domiciliu Nr  inreg 

Anul/luna/ 
ziua 

Total 
punctaj 

      

1 DINU MUREŞ MUGUREL 
Sos. Pantelimon nr. 358-362,bl 
15ABC, ap.75 14517 20050302 50 

2 DĂSCĂLIłA ANA MARIA 
Mun.Roman,jud.Neamt str.Rahovei 

bl.5,ap.79 1263 20060111 49 

3 LINTE LAURENłIU ADRIAN 
Str.Gh.Ionescu Ion nr.1, 
bl.N1,ap.17,Piteşti 73648 20061214 48 

4 GHIłĂ RODICA IOANA Str.Industriei nr.11,bl. 30,ap.15,Brăila 75263 20061221 48 

5 PAHONłU MARIUS NICOLAE 
Str.Splaiul IndependenŃei nr. 204, 
camin E,Buc. 7075 20070201 48 

6 PLOTNICU ANA RAMONA 
Str.Lunei bl. L 2, ap.15, 
Timişoara.jud.Timiş 10214 20070214 48 

7 BULBUZAN DANIELA Str.Patriei bl.8, ap.16, Buzău 13049 20070226 48 

8 MICU MIRELA GABRIELA 
Mun.Piteşti jud.Argeş str.Alunului 
bl.B23,ap.9 20030 20060403 46 

9 SLAVNEA ALINA MARIANA 
Str.Nicolae Titulescu 
bl.14,ap.72,Roman,NeamŃ 73886 20061215 46 

10 BĂLĂCEANU VERONICA 
Str.Ştefan cel Mare nr.81, 
bl.M25,ap.2,ConstanŃa 1075 20070109 46 

11 IANCU NICULINA FLORENłA 
Str.Dunării  nr.1602, sc.A, 
et.3,ap.14,Alexandria 1627 20070111 46 

12 DOBRE GEORGE EUGEN 
Str.Brădet bl.B20,sc.E,ap.19,Piteşti 
Argeş 3435 20070118 46 
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13 SIRETEANU GEORGHE PETRUł 
Str.Opanez nr.11, bl.C7,ap.1, 
Craiova 4050 20070122 46 

14 IORDACHE ELENA LELIA Bd.Unirii bl.U7,ap.10,Mun.Slobozia 5992 20070129 46 

15 ZAHARIA GEORGETA 
Str.Dimitrie Bolintineanu nr.9, 
ap.10,sector 3,Buc 6019 20070129 46 

16 CURELARIU OANA 
Splaiul IndependenŃei nr.204 bl.B2, 
ap.005 7055 20070201 46 

17 STAN DENISA ELISABETA Str.ExerciŃiu bl.7bis,et.3,ap.10,Piteşti 8278 20070207 46 

18 DOBRE AMALIA 
Str.Toamnei , Râmnicul Sărat , 
Buzău 8283 20070207 46 

19 BOBARU CRISTINA 
Balş, jud Olt, str.N.Bălcescu nr.171, 
bl.L2,ap.50 9738 20070212 46 

20 ROADEVIN NICOLAE 
Str.Freziei bl.32, ap.10, Codlea, 
Braşov 12069 20070221 46 

21 VASILE CLAUDIU IONUł 
Str.Saturn 
nr.24,bl.D3,et.2,ap.32,Mun.GalaŃi 13742 20070228 46 

22 POLOCOSER SIMONA MARIANA 
Str.StaŃiunii nr.7, bl.E 6, et.2, ap.8, 
Suceava 15710 20070308 46 

23 AZAMFIREI ADRIAN FLORIN 
Str.dr.N.Alexandrescu nr.5, bl.C 2B, 
ap.1,GalaŃi 16483 20070312 46 

24 LICA RALUCA ELIZA 
Str.Făgăraş nr.6, bl.E 7, ap.13, 
jud.Argeş 17536 20070315 46 

25 PODEA IULIANA 
Al.Papiu nr.7, bl.C4, ap.8, 
mun.Piteşti, jud.Argeş 30363 20070509 46 

26 BUZDUGĂ CRISTINA 
Splaiul IndependenŃei nr.204, 
bl.B2,ap.407 49884 20070808 46 

27 DENEŞ TUDOR IULIAN 
B-dul Republicii nr.191, bl.3 A, ap.3, 
Ploieşti, Prahova 76546 20071129 46 

28 NEAMłU VASILESCU MIHAELA 
Str.Cpt.Corneliu Stoenescu nr.4, bl.4, 
ap.12, Mun.Focşani, jud.Vrancea 80949 20071217 46 

29 RADU ANCA IRINEL Al.Dobrogei nr.1, ap.39,mun.Baia 11041 20050216 45 
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Mare, Maramureş 

30 JALBA PAVEL 
Str.Mihai Sadoveranu 
nr.4/1,ap.291,Chişinău 75288 20061221 45 

31 URUCU MIHAELA FELICIA 
Str.Dunării nr.222, 
bl.819,et.3,ap.27,Alexandria 8165 20070207 45 

32 MILITARU MARIUS MUGUREL 
B-dul N. Titulescu nr.17, bl.I 5ab, 
ap.4, Dolj 10129 20070213 45 

33 SPOIALĂ AFILIPOAIE ELENA 
Str.Ecoului nr.14, Oraş Comăneşti, 
jud.Bacău 23838 20070410 45 

34 CHIRTEŞ ELENNA CARMEN 
Str.Victoriei bl.A18,et.3,ap.12,Curtea 
de Argeş 74011 20061215 44 

35 IFRIM ELENA 
Str.Dr.Telemac nr.2, bl.2, et.2, 
ap.11,jud.Vrancea 10675 20070215 44 

36 POPA ROXANA MARIA 
Str.Lalelelor nr.2, bl.D 5, sc.1, ap.12, 
Craiova 11378 20070219 44 

37 CIOCĂNARU MIHAELA Str.Olteni nr.11, mun.Craiova, Dolj 12117 20070221 44 

38 RADU DANIEL 
Sat Coşereni, 
Com.Coşereni,jud.IalomiŃa 12202 20070222 44 

39 CHINCEANU CRISTINA ELENA 
Str.Cuza Vodă 
bl.A9,ap.64,Mun.Curtea de Argeş 13873 20070228 44 

40 GOGOI GABRIELA 
Bd.Unirii bl.72, sc.A,ap.8, 
Târgovişte,.DâmboviŃa 14028 20070301 44 

41 BUCUR ELENA LAURA Sat Rucăr ,Comuna Rucăr, jud.Argeş 15144 20070306 44 

42 MOŞTEANU MARIA ELENA 
Str.Cuza Vodă nr.7, bl.7, 
ap.6,Slatina, Olt 15691 20070308 44 

43 MATCAS HORIA Str.Jiului nr.6, Calafat, jud.Dolj 15713 20070308 44 

44 LAZĂR JENICA 
B-dul 1 Decembrie nr.80, bl.T 7, 
ap.5,Călăraşi 19519 20070322 44 

45 NEAGU ANCA RALUCA 
Str.Dimitrie Bolintineanu 
nr.9,ap.104,sect.3 20689 20070327 44 
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46 PUŞCOIU CAMELIA GINA Str.Sebeşului bl.B, ap.31, Brăila 22670 20070403 44 

47 JDIREA ALINA 
B-dul Lăpuşneanu nr.97, bl.LV 32, 
ap.49, ConstanŃa 24509 20070412 44 

48 BOROANCĂ FLORIN CĂTĂLIN 
Str.Rapsodiei nr.33, bl.H 7, 
ap.9,Vâlcea 24742 20070413 44 

49 ONCIOIU CONSTANTIN 
Cartier DorobanŃi nr.1, bl.26/6, ap.3, 
Buzău 24745 20070413 44 

50 FARMATHY ANDREEA MONICA 
Str.Alex.VlahuŃă nr.48, bl.M 48, 
ap.79, sect.3 25855 20070418 44 

51 PLAI ANCUłA VASILICA 
Sat Valea Mare,Comuna 
Runcu,Jud.Gorj 26536 20070420 44 

52 GÂSCAN MARIA MAGDALENA 
Str.Tudor Vladimirescu nr. 118, 
Alexandria,Teleorman 27204 20070424 44 

53 UMBRĂNESCU ELENA Str.Alecu Russo nr.39, ap.14, Bacău 27328 20070425 44 

54 APETROAIEI SUZANA 
Intr.Apelor nr.2, sc.A, et.3, ap.13, 
Timişoara 27947 20070427 44 

55 IVAN GRIGORE ELENA 
Str.Pictor Ghe.Tăttărescu nr.8, 
Râmnicu Vâlcea 28111 20070427 44 

56 SUCIU CLAUDIA SABINA 
Sos.Fundeni nr.258, camin 1, 
ap.12,sector 2 29341 20070507 44 

57 VASILE GABRIELA 
Str.Industriei nr.202, bl.9, sc.1, et.3, 
ap.15 29429 20070507 44 

58 DOBRE CRISTINA 
Com.Drăgăneşti Vlasca, 
jud.Teleorman 30709 20070510 44 

59 AVRAM FLORENTINA LAURA 
Str.Fântânii bl.D 25, ap.4, Piteşti, 
jud.Argeş 32370 20070517 44 

60 MOLDOVAN CRISTIAN MIHAI 
Str.Dimitrie Bolintineanu nr.9,cam. 
408, sect. 3 34106 20070525 44 

61 BOROGHINĂ ELENA GRAłIELA 
Str.Vlad łepeş bl.E17, Curtea de 
Argeş, jud.Argeş 38975 20070615 44 

62 STANCIU VLAD IONUł Str.Ion C.Brătianu nr.24, bl.A1, 43931 20070709 44 



 153

ap.18, jud.Argeş 

63 MACOVEI MĂDĂLINA 
Str.Gării nr.10, bl.5, ap.25, 
Mun.Tulcea 53295 20070824 44 

64 BRAGĂU MARIA Str.Bazalt nr. 2 bis, jud.Buzău 69749 20071105 44 

65 ASLAN DENIS 
Str.Soveja nr.74 A, bl.FT 12, ap.16, 
ConstanŃa 81238 20071217 44 

66 CHIVARAN MIRELA Str.Ozana nr.1, bl.I30, ,sc.1,ap.8 6859 20070201 43 

67 BĂLĂCEANU ANCA MARIA Sat Matău,com.Mioarele, jud.Argeş 10672 20070215 43 

68 MUNTEANU ADINA 
Str.Pârâului nr.24, bl.E 17, ap.15, 
Braşov 13865 20070228 43 

69 PETRIŞ RODICA 
Str.Braşov 
nr.20,bl.OD1,et.8,ap.193,Oraş Videle 14165 20070301 43 

70 NEMłEANU ALINA 
Al.Nicole Iorga 
bl.A36,sc.1,et.2,ap.8,Mun.Craiova 14874 20070305 43 

71 HOLBAN TEODORA Jud.Buzău Sat Plevna Com.Grebanu 21211 20070328 43 

72 PÎRVULESCU CORINA ELENA 
Sat Păuşeşti Com.Păuşeşti 
jud.Vâlcea 21612 20070329 43 

73 STAN GABRIEL 
Al.Al.Odobescu nr.1,bl.8,ap.3,Lehliu, 
jud.Călăraşi 23905 20070411 43 

74 PETRESCU BEATRICE LAURA 
Str.Secuilor nr.5, bl.B29,sc.1,parter, 
ap.50 28310 20070502 43 

75 MANOLE CĂTĂLIN GABRIEL 

Bd.I.Gh.Duca nr.81, 
bl.L44,sc.B,et.5,ap.67, 
Mun.ConstanŃa, jud.ConstanŃa 82974 20071227 43 

76 COSTĂCHESCU ANA CRISTINA 
Str.Victoriei nr.13, bl.E12, 
et.2,ap.5,Suceava 72186 20061208 42 

77 HUIAN MARIA CRISTINA 
Şos.Iancului nr.4,bl.113,ap.4,sect. 
2,Buc. 353 20070104 42 

78 IAMANDI CRISTINA MARILENA 
Str.Sold.Nicolae Arhip 
nr.7A,bl.M7,Mun.Ploieşti 5214 20070125 42 
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79 ROCA MARIA MARINELA 
Str.Petrochimiştilor 
bl.B14,sc.D,et.2,ap.5,Piteşti 7892 20070206 42 

80 CIUTACU GEORGIANA 
Str.Bărăganului nr.8, 
bl.L43,ap.9,Mun.Călăraşi 8719 20070208 42 

81 PETRI GHEOLD IOANA ADELINA 
Str.Liviu Rebreanu nr.4, bl.B13, ap.7, 
Piteşti 12370 20070222 42 

82 ORAŞ ANCA DIANA 
Str.Olteniei nr.1, ap.37, Mun.Baia 
Mare 12422 20070222 42 

83 SORESCU MIHAELA CLAUDIA 
Intr.Căminelor nr.1, bl.27 B, 
et.3,ap.13, Ploieşti 12439 20070222 42 

84 SURGHIE RALUCA 
Str.Bogdan Vodă bl.B5, ap.49,Eforie 
Nord,ConstanŃa 41405 20070627 42 

85 LUPAŞCU DIANA 
Str.Drumul Taberei nr.63, bl.TD46, 
et.3, ap.19 63895 20071010 42 

86 GHEORGHIU FLORENTINA OANA 
Mun.Călăraşi,jud.Călăraşi, 
Str.Bărăganului nr.20 10760 20060221 41 

87 BĂCESCU GIANINA VALENTINA 
Str.C.Cosminului nr.66, bl.410A, 
ap.14, Braşov 11491 20070220 41 

88 IORDACHE FLORENTINA Al.Culturii nr.6-8, bl.8, ap.97, Brăila 11768 20070220 41 

89 COCIAS BOGDAN 
Str.Brăilei nr.82, bl.BR 4 C, ap.23, 
GalaŃi 12353 20070222 41 

90 NISTOR ADRIANA 
Sos.Ştefan cel Mare 
nr.226,bl.44,et.1,ap.1,sect. 2 15126 20070306 41 

91 FOLICA CARMEN DORI Str.Bujorul Alb nr.79, sect.2 15434 20070307 41 

92 NECULA NICOLETA NADIA 
Şos.Fundeni nr.258, cam. 145, sect. 
2 49045 20070308 41 

93 TITA ROXANA 
Sat Ştefănescu, jud.Argeş bl.23, 
sc.A, et.2,ap.15 18200 20070319 41 

94 BOTAN ALINA MIHAELA 
Str.Gării bl.4, ap.5, Făgăraş, 
jud.Braşov 19238 20070322 41 

95 PLEŞUVU DIANA Bd.Republicii nr.46, 28793 20070503 41 
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bl.46,sc.A,ap.2,Mun.Bacău 

96 NICOLESCU MARIA 
Str.Făgăraş nr.9, bl.E1, et.2, ap.5, 
Pitesti Arges 43067 20070704 41 

97 VOINEA IONELA GEANINA 
Str.Cuza Vodă nr.2, bl.2, ap.5, 
Slatina,jud.Olt 58446 20070918 41 

98 DIMOFTE IONELA 
Str.Slănic nr.3, bl.5B, 
ap.106,Mun.GalaŃi 62933 20071005 41 

99 CIUCA DANIELA NICOLETA 
Str.Tony Bulandra bl.33B,ap.31, 
jud.DâmboviŃa 72228 20071113 41 

100 TUTU CECILIA 
Str.Cpt.Gheorghe Roventa nr.20, 
sect.2 74833 20071122 41 

101 COSTAN LUCIAN Str.Gării nr.6, bl.3,ap.8,Mun.Tulcea 69394 20061127 40 

102 MOCANU MIHAELA AURA 
Bd.Mamaia nr.272, 
bl.L7A,sc.C,ap.44,ConstanŃa 4144 20070122 40 

103 POPESCU AMALIA DANIELA 
Str.Drumul Taberei nr.102, 
bl.M15,ap.11,Buc.sect.6 4149 20070122 40 

104 HARAS MONICA ANDREIA 
Str.CarpaŃi nr.5, 
bl.656,ap.13,Mun.Iaşi,jud.Iaşi 6957 20070201 40 

105 MALOCI DIANA IULIA 
Sos.ConstanŃei nr.21 bl.D, sc.B, et.2, 
ap.7 8699 20070208 40 

106 POPA ANCA IONICA 
Str.Gh.Magheru bl.124, sc.1, 
ap.1,Mun.Craiova 8741 20070208 40 

107 MIHĂILĂ MIHAELA MAGDALENA 
B-dul DorobanŃilor nr.33, bl.B 1, 
ap.61, Brăila 9913 20070213 40 

108 PĂTRU CONSTANTIN CRISTINEL 
Sat Bucinişu, Comuna Bucinişu, 
jud.Olt 10788 20070215 40 

109 IORDACHE MIHAELA 
Al.SolidarităŃii nr.15, bl.IV 9, ap.12, 
ConstanŃa 12123 20070221 40 

110 RĂłOI IONESCU CLEOPATRA 
Sat Brăteşti,com.Albeştii de 
Argeş,jud.Argeş 12459 20070222 40 

111 GAGU ALEXANDRU Al.Micşunelelor nr.3, bl.32, 12959 20070226 40 
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et.2,ap.29,Mun.Brăila 

112 CIOCĂNEL OANA ELENA 
Str.Ecaterina Teodoroiu nr.3, 
bl.M1,ap.45,Tecuci 14181 20070301 40 

113 ILIE MARIUS IONUł 
Str.T. Vladimirescu bl.L 6, ap.4, 
Drăgăşani,Valcea 15716 20070308 40 

114 CIOBANU CARMEN OCTAVIAN 
Str.Tineretului bl.P 3, et.4, ap.18, 
Giurgiu 17511 20070315 40 

115 DANU ALINA SIMONA 
Str.Vasile Lupu nr.12, bl.4, ap.73, 
Vaslui 17660 20070315 40 

116 TODORAN MARIUS NICOLAE Str.Hunedoara nr.27, ap.5, jud.Mureş 19224 20070322 40 

117 PAVAL MANUELA CRISTINA 
Str.Duzilor nr.6, bl.E 4, ap.16, 
jud.Botoşani 19895 20070323 40 

118 HEROIU ADRIANA DANIELA 
Str..CreŃulescu nr.5, 
bl.A2,ap.15,Piteşti, Argeş 20731 20070327 40 

119 MILU GABRIELA DANIELA Str.Iancu Jianu nr.3, Feteşti, IalomiŃa 21506 20070329 40 

120 NUłĂ COSTIN 
Str.Râmnicu Sărat nr.23, bl.11, 
ap.14, sect.3 23009 20070404 40 

121 TĂNASE IOANA DANIELA 
Bd.Al.Ioan Cuza nr.48, 
bl.D8,ap.4,Slatina , Olt 44538 20070711 40 

122 
PETRE SOLDAN MIHAELA 
FLORENTINA Sat Largu , jud.Buzău 45938 20070718 40 

123 TABĂRĂ MĂDĂLINA OANA 
Al.DreptăŃii nr.3, bl.E3,sc.1, et.4, 
ap.20 48875 20070802 40 

124 BARBU IULIA 
Str.Constantin Brezeanu 
nr.4A,bl.22,ap.20 57974 20070917 40 

125 POŞIRCĂ ROXANA 
Al.Nalbei nr.17, bl.L110, sc.B,ap.31, 
ConstanŃa 65182 20071015 40 

126 
ENESCU FLORICA ELENA 
CECILIA 

Str.Tudor Vladimirescu nr.153, Oraş 
Băile Govora 74910 20071122 40 

127 POPA ANDREEA CRISTINA 
Str.Dealul ługulea nr.19, bl.E 1C, 
sc.2, ap.21, sect.6 79990 20071212 40 
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128 TEBEICA TIBERIU 

Str.Nicolae Marius 
bl.E2,sc.A,et.4,ap.19,Pucioasa, 
DâmboviŃa 80784 20071214 40 

129 VLADĂU ANDREEA 
Str.C.Constantinescu nr.8, bl.4, ap.8, 
Câmpulung , Argeş 82448 20071220 40 

130 ZAMFIR MIHAI VIOREL 
Str.Matei Basarab nr.22, bl.100, 
ap.3,Mun.Râmnicu Vâlcea 82707 20071221 40 

131 MINEA MARIA SIDONIA Com.Galicea Mare,Dolj 36596 20040617 39 

132 STĂNESCU CARMEN 
Str.Mihai Bravu 
bl.J113,ap.14,Roşiorii de Vede 13652 20050228 39 

133 IORGA ROBERT IONUł 
Sat Comisani,str.Târgului 
nr.94,jud.DâmboviŃa 13654 20050228 39 

134 SIMION FILIP 
Str.Smirodava bl.4, 
et.4,ap.25,Mun.Roman 73632 20051215 39 

135 IGA IOANA MARIA 
Str.Şoimului nr.4, Mun.Arad , 
jud.Arad 17545 20070315 39 

136 CHESOIU MIHAELA AMALIA 
Sat Cornu de Jos nr.99,com.Cornu, 
jud.Prahova 308 20060104 38 

137 CATANĂ ADREEA 

Mun.Baia 
Mare,jud.Maramures,str.Busuiocului 
nr.3 2486 20060117 38 

138 CHIRIAC TEODORA 
Str.Malu Rosu 
nr.57B,Mun.Ploieşti,jud.Prahova 47512 20060817 38 

139 DĂNILA DANIELA 
Str.Basarabia nr.69, bl.1, sc.1, ap.8, 
Mun.GalaŃi 6384 20070131 38 

140 RĂUłĂ DIANA VIOLETA 
Al.Florilor nr.1, bl.B4, sc.C, 
ap.5,Slatina 8634 20070208 38 

141 SĂLBATICU CRISTIAN 
Str.Cornişa BistriŃa 
nr.9A,ap.17,Bacău 9046 20070208 38 

142 FARCAŞ BULGARU CALIN 
Sat Plopeni Com.Dumbrăveşti jud 
Prahova 9840 20070213 38 

143 SAMFIRA BOGDAN Calea Bucureşti nr.32, bl.14 C, 10753 20070215 38 
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ap.16,Craiova 

144 MARINESCU MĂDĂLINA Str.Episcopiei C4, et.2, ap.10, Buzău 18592 20070320 38 

145 COVACI ANCA 
B-dul N.Bălcescu nr.5, bl.L 4, 
ap.13,Piteşti,Argeş 20730 20070327 38 

146 NISTOR MARIA CRISTINA 
B-dul Tineretului nr.10,bl.B 5, ap.18, 
Vâlcea 22878 20070404 38 

147 TUFAN MĂDĂLINA 
B-dul 1 Decembrie 1918 bl.6 A, 
ap.10, Buzău 23078 20070404 38 

148 COMĂNESCU ELENA Str.Brăilei nr.15, bl.R 1, ap.6, GalaŃi 25767 20070418 38 

149 GINGA ISABELA 
Str.Ştefan cel Mare bl.434, ap.2, 
Vaslui 26748 20070423 38 

150 PĂTRAŞCU FLORINA DANIELA 
Str.Malu Roşu nr.96,bl.35 D, 
ap.1,Ploieşti,Prahova 26884 20070423 38 

151 PLEŞIłA ANDREEA ELENA 

Str.Unirii 
bl.D7,et.2,ap.21,Mun.Curtea de 
Argeş 28822 20070503 38 

152 POPA MARIANA 
Str.C-tin.D.Argeş 
nr.2,bl.B10,ap.17,Piteşti,Argeş 36786 20070606 38 

153 MITARU STELIAN CATALIN Sat.Brădetu, com.Brădetu, jud.Argeş 52692 20070822 38 

154 CĂLINESCU ELENA 
Str.Săcelelor nr.1, bl.S 36, ap.29, 
Braşov 59697 20070924 38 

155 VOICU OANA MIHAELA 
Sos.VirtuŃii nr.15, bl.R6A, sc.3, et.3, 
ap.80,sect.6 66904 20071023 38 

156 MICU ALEXANDRU 
Sat Valea Popii, Comuna Priboieni, 
jud.Argeş 79595 20071211 38 

157 VLADAIA AURORA MARIA 
Str.Pescarilor bl.J7,sc.G,ap.5,etaj 1, 
Piteşti 40876 20050708 36 

158 TUDOSE IRINA 
Str.Grintieşului nr.5, bl.P38, 
sc.2,et.2,ap.22 41391 20050712 36 

159 MITROI DANIELA CRISTINA 
Mun.GalaŃi Str.Siderurgiştilor 
nr.22,bl.SD8A,ap.15 41405 20050712 36 
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160 PETRESCU SILVIA GABRIELA 
Str.LamâiŃei 
bl.69,sc.1,et.2,ap.9,Mun.Craiova 43209 20050720 36 

161 HERMAN DIANA 
Mun.Câmpina,Str.Alexandru Ioan 
Cuza nr.72A 52414 20050907 36 

162 TĂTARU MARILENA 
Str.Ep.Melchisedec 
nr.9,bl.A5,sc.1,ap.2 52701 20050908 36 

163 TĂTARU SIMONA NICOLETA 
Str.Florilor nr.7,ap.7,mun Bacău, 
jud.Bacău 61791 20051020 36 

164 BOSIANU BOGDAN STEFAN 
Str.Trandafirilor 
nr.1,sc.E,ap.16,Buhuşi,Bacău 63852 20051031 36 

165 POPIłA CRISTIAN 
Mun.Cluj Napoca,jud.Cluj, 
bd.21Dec.nr.131,ap.43 73350 20051214 36 

166 JUGĂNARU MARIA NICOLETA jud.Buzău sat Mlajet Oraş Nehoiu 74387 20051220 36 

167 BOZIN PAULA ADRIANA Str.Vitejiei nr.2,bl.1,ap.95 4829 20060127 36 

168 IONAŞCU GEORGIANA Mun.Turnu Măgurele, jud.Teleorman 7064 20060206 36 

169 IORDACHE SABINA MARIA 
B-dul Unirii bl.1 F, et.3, ap.7, 
jud.Buzău 10799 20070215 36 

170 RADU ANA MARIA 
Sat Mustăteşti,com.Valea Iasului, 
jud.Argeş 12358 20070222 36 

171 VÎLCEA IONUT Sat.Orlea,Com.Orlea,jud.Olt 17937 20070316 36 

172 LUNCAN LAURA ANDREEA 
Bd.Theodor Pallady 
nr.18,bl.M5,ap.33,sect. 2 32720 20070521 36 

173 FLOREA VALENTINA 
Str.Nicolae Julea nr.1 A, bl.A 12, 
ap.14, Craiova 50868 20070813 36 

174 RIZOIU ANDI CRISTIAN B-dul Unirii bl.28A, ap.8, Buzău 79161 20071210 36 

175 BARA ELENA ARCADIA 
Str.Stînjeneilor nr.4,bl.1C,ap.9, 
oras.Sinaia, jud.Prahova 82421 20071220 36 

176 BUCUR ANDREEA ELENA Sat.Rucăr, jud.Argeş 82685 20071221 36 

177 MITUł PETRIŞOR BOGDAN Str.ExerciŃiu nr.26,bl.PS8,ap.9,Piteşti 6295 20070130 35 
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178 ENE MARIANA 
Str.PieŃii nr.20 Oraş Drăgăneşti Olt, 
jud.Olt 13488 20070228 35 

179 ZOURI RIDA 
Str.Vidin nr.1, bl.L5, parter, ap.1, 
sect. 2 41823 20070712 34 

180 ANTONIE ANTONIA 
Str.Crângului nr.23, Mun.Deva, 
jud.Hunedoara 79608 20071211 34 

181 POPESCU LAURENłIU GEORGE Str.Alexandru VlahuŃă nr.13, ap.10 81769 20071218 34 

182 FLOREA MARIA CRISTINA 
Mun.Craiova Jud.Dolj str.Traian 
Gheorghiu nr.9 17506 20060323 33 

183 CARACUDA MARIANA LILIANA 
Mun.ConstanŃa Loc.Eforie Sud str. 
M. Viteazu nr.37 18052 20060327 33 

184 BOTU ELVIS GABRIEL 
Str.Dezrobirii nr. 42, bl.O8A, 
ap.88,sect.6, Buc. 20357 20060404 33 

185 DEBU ANCA Str.Zorilor nr.10, bl.C27, ap.2,Braşov 43867 20060731 33 

186 STERGĂREL DANIELA 
Al.Macilor nr.6, bl.B 1, sc.B, ap.35, 
ConstanŃa 52024 20060911 33 

187 ENE ADINA ELENA 
Bd.Petrochimiştilor 
bl.A,sc.A,et.8,ap.51 73785 20061214 33 

188 STAN ADINA CAMELIA Str.Rodica nr.4, mun.Ploieşti 7566 20070205 33 

189 COSMA LUCIAN CODRUT Bd.Stadionului bl.36B,ap.5,Buzău 7582 20070205 33 

190 CONSTANTIN SILVIA Str.Nicolae Topor nr.37, Brăila 7975 20070206 33 

191 DUłU CAMELIA Loc.Satu Nou ,jud.ConstanŃa 8415 20070207 33 

192 DRIU MARIA LUIZA 
Str.Sucedava bl.40, ap.3, 
Mun.Roman 9306 20070209 33 

193 PODARU IOANA 
Str.Cuza Vodă nr.83. OlteniŃa, 
Jud.Călăraşi 9668 20070212 33 

194 CAVACHE ALINA 
Bd.1 Decembrie 1918 nr.4, bl.L64, 
ap.67, Constanta 9731 20070212 33 

195 CĂLINA ADRIANA ALINA 
Str.Elev Ştefănescu Ştefan nr.52, 
bl.420,sc.A,ap.3 10222 20070214 33 
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196 MAITA CONSTANTIN 
Str.T. Vladimirescu nr.53, Sat 
Amara,Jud.IalomiŃa 10801 20070215 33 

197 SECĂREANU MONICA CRISTINA 
Str.Victoriei nr.4, bl.A 40, ap.20, 
jud.Prahova 13252 20070227 33 

198 IVANOF GEORGIANA CLAUDIA Sat.Chiajna, jud.Ilfov, 13634 20070228 33 

199 AVRAM CARMEN 
Sat Suraia, Comuna Suraia, 
jud.Vrancea 56212 20070910 33 

200 DUMEA ANAMARIA Str.Războieni nr.30, ap.4, jud.Bacău 74372 20071121 33 

201 POPESCU ALEXANDRA IOANA 
Str.Avram Iancu bl.3, Pucioasa, 
jud.DâmboviŃa 31705 20070515 31 

202 ISTODE CIPRIAN Str.PoieniŃei nr.3, bl.3, et.3, ap.11 35218 20070530 31 

203 SELEACU ELENA ANGELICA 
Al.Cireşilor nr.1, ap.15, mun.Lugoj 
,jud.Timiş 43583 20070706 31 

204 BĂLĂCEANU IRINA MIHAELA 
Str.Ştefan cel Mare bl.4, sc.C,ap.96, 
Mun.Roman 47467 20070726 31 

205 CICARMA EMANUELA 
Str.Babadag nr.154, bl.17,ap.6, 
Mun.Tulcea 70997 20071108 31 

206 
UNGUREANU CĂTĂLINA 
MAGDALENA 

Str.EustaŃiu Stoenescu bl.F 5, 
ap.10,Craiova, Dolj 80387 20071213 31 

207 TURTOI ESTERA 
Com.Runcu, Sat Valea Mare, 
jud.Gorj 81544 20071218 31 

208 ZAMFIR MARIA CRISTINA 
Bd.Carol I nr.30, bl.6A,et.1,ap.2, 
Câmpina 81970 20071219 31 

209 DĂRMĂNESCU ANDREEA 
Str.Arh.Ion Mincu nr.9, bl.9, et.3, 
ap.12 74747 20061220 26 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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   Anexa 2 la HCL Sector 2 nr. 32/2008 

 
STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN REPARTIZAREA LOCUINłELOR PENTRU TINERII MEDICI REZIDENłI 

DESTINATE ÎNCHIRIERII, VALABILE PENTRU ANUL 2008 

 Structura                      2 camere   Anexă 
Nr. 
Crt. Numele şi prenumele Adresa de domiciliu Nr  înreg Anul/luna/ziua Total punctaj 

      

1 GROSU LILIANA 
Str.Vasile Lupu nr.6, 
bl.U1/11,et.4,ap.38,Birlad 7801 2007.02.06 50 

2 BĂLĂCEANU CLAUDIA 
Str.Pajura nr.6, sc.E, ap.83, 
Mun.Onesti 10203 2007.02.14 49 

3 SOGODEL IONELIA 
B-dul Mamaia nr.64, bl.LD 5A, ap.17, 
ConstanŃa 17686 2007.03.15 48 

4 BLAGA IULIANA IRINA 
Spaiul IndependenŃei nr.48, etajul 2, 
cam. 201 30350 2007.05.09 48 

5 
MIREA BIANCA 
CĂTĂLINA 

Str.Basarabiei nr.121, bl.C17, sc.3, 
ap.41, sect.2 75755 2007.11.27 48 

6 
GODEANU SIMONA 
VIORICA 

Cal.Bucureşti nr.27, bl.17B, et.5, 
ap.17, Mun.Craiova 12809 2007.02.26 47 

7 BADEA MIHAELA 
Al.Mugurilor nr.11, bl.ISCIP, ap.6, 
Mun.Braila 18924 2007.03.21 47 

8 
MANTA LIANA 
MIHAELA 

Str.Victoriei nr.1, bl.N 2, ap.2, 
Prahova 20935 2007.03.28 47 

9 
GHEORGHE 
ROBESCU VIOREL Comuna Bălileşti, jud.Argeş 22935 2007.04.04 47 

10 NEAGOE ADRIAN 
Str.Nufărului nr.10, sc.A, ap.2, 
Mun.Bacău 8376 2007.02.07 46 

11 CEZAR CRISTINA 
Str.Istriei nr.34, bl.10, sc.1, ap.19, 
sect.3 35901 2007.06.04 45 

12 
CIOBANU 
MAGDALENA ADINA 

Str. Apusului nr.93-101, bl.42, sc.2, 
ap.72, sect.6 36759 2007.06.06 45 
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13 
DINESCU CAMELIA 
GEORGETA 

Mun.Slobozia, Bd.Cosminului 
b.U26,sc.A,ap.21, 12378 2007.02.22 44 

14 
POP BEGAN ALINA 
MARIA 

P-ta Rodului bl.H II 5, ap.6, Satu 
Mare 14735 2007.03.05 44 

15 
UNGUREANU 
RAMONA ADRIANA 

Str.Oltului nr.225, Turnu 
Măgurele,Teleorman 15583 2007.03.07 44 

16 MIHALACHE FLORINA 
Al.Ilioara nr.3, bl.PM27,sc.A, et.6, 
ap.27 18268 2007.03.19 44 

17 
TĂNASE GEORGIANA 
MAGDALENA B-dul Unirii bl.14 I, et.6, ap.11, Buzau 25962 2007.04.18 44 

18 
GHIMIŞ ADINA 
FRANCISCA 

Str.Nicolae Bălcescu nr.12, sc.E, 
ap.4 29355 2007.05.07 44 

19 ANTON SIMONA Cartier Broşteni bl.N5, ap.7, Buzău 69235 2007.11.01 44 

20 ROTARU ALINA 
Str.Frăsinet bl.F6, sc.B, et. 3,ap.12, 
Mun.Buzău 65442 2007.10.16 40 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuinŃelor 

pentru tineri, destinate închirierii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

ordinii de prioritate în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, 

destinate închirierii ; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia RelaŃii Comunitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi 

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legea nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei 

cuprinzând 345 de obiective de investiŃii din cadrul programului 

„38.000 de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin 

intermediul A.N.L.; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/18.11.2002 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către ANL a terenului situat în 

Bucureşti, str. Maior Băcilă, sector 2, în vederea realizării de 

locuinŃe pentru tineri; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/2006 privind 

aprobarea Criteriilor cadru la stabilirea ordinii de prioritate în 

repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, 

modificată şi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 84/2006 şi H.C.L. 

Sector 2 nr. 51/2007; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 
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 Art. 1. Se aprobă stabilirea punctajului aferent, conform 

criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. nr. 48/2006, modificată şi 

completată prin H.C.L. nr. 84/2006 şi H.C.L. nr. 51/2007 pentru 

tinerii care au depus dosare până la data de 31 decembrie 2007, 

în vederea obŃinerii de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii în 

baza Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Art. 2. Se aprobă ordinea de prioritate pentru repartizarea 

de locuinŃe în temeiul Legii nr. 152/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru anul 2008, conform anexelor 1şi 2, 

după cum urmează: 

anexa 1 – locuinŃe cu o cameră    – 438 poziŃii 

 anexa 2 – locuinŃe cu doua camere –  233 poziŃii  

      Total   – 671 poziŃii  

 

 Art. 3. ContestaŃiile cu privire la stabilirea accesului la 

locuinŃe, precum şi la acordarea priorităŃilor în soluŃionarea 

cererilor, vor fi adresate Primarului Sectorului 2 în termen de 7 zile 

de la afişarea listelor. Primarul va asigura soluŃionarea 

contestaŃiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiŃiile legii. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce 

efecte de la data aducerii la cunoştinŃa publică prin afişare. 

Aducerea la cunoştinŃa publică se va face în termen de 5 zile de la 

data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către Secretarul 

Sectorului 2 către InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Comisia Socială şi DirecŃia RelaŃii Comunitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 33/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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    Anexa nr. 1 la HCLS 2 nr. 33/2008 

 
STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN REPARTIZAREA LOCUINłELOR PENTRU TINERI CU VÂRSTA DE PÂNĂ 

LA 35 DE ANI DESTINATE ÎNCHIRIERII , VALABILE PENTRU ANUL 2008 

 Structura………………..1 camera  Anexa 
Nr. 
Crt. Numele şi prenumele 

Nr 
înreg 

Anul/luna/ 
ziua Adresa Structura 

Total 
punctaj 

       

1 TICALĂ GHEORGHE ADRIAN 55785 2004.09.30 
Şos.Mihai Bravu nr.297, bl.15A, et.3, 
ap.16, sect.3 1 68 

2 
APOSTESCU ANDREEA 
NICOLETA 39221 2004.07.01 

Bd.Iancu de Hunedoara nr.29, bl.3, 
sc.A, ap.4, sect.1 1 54 

3 FILIP CĂTĂLIN 12364 2005.02.22 
Str.Victoriei nr.68, bl.9, ap.20, 
Mun.Tulcea 1 52 

4 SĂLĂGEAN MARIA GABRIELA 2881 2005.01.17 
Or.Câmpeni,jud.Alba, str.Avram Iancu 
98 1 51 

5 HORNET ADRIANA 54632 2006.09.21 Str.Traian nr.158, ap.1, sector 2 1 51 

6 CHILĂU OANA 58931 2004.10.14 
Str.Grigore Moisil nr. 8, bl.9, sc.A, 
et.9, ap.50 1 50 

7 GHEORGHE ANDREI COSMIN 35388 2005.06.09 
Str.Costache Conachi nr.14, 
bl.7A,sc.1,ap.20 1 50 

8 IONESCU MARIUS THEODOR 46036 2005.08.04 
Cal Câmpulung nr.66, 
Târgovişte,jud.DâmboviŃa 1 50 

9 ŞTEFĂNESCU ADRIANA 7921 2005.02.03 Str.Ripiceni nr.3,bl.4,et.9,ap.81 1 49 

10 URECHE ILIE 6158 2006.02.01 Bd.Ferdinand nr.101,bl.P31,ap.25 1 49 

11 VEZA LEONARD PAUL 43751 2006.07.31 
Calea Moşilor nr.306 bl.56,ap.46,sect. 
2 1 49 

12 MUNTEANU IULIAN SORIN 29028 2004.05.11 
Şos.Iancului nr.29,bl.105B, 
et.8,ap.130 1 48 

13 MORARU ANCA 52495 2004.09.16 
Str. Ion Tuculescu nr.15, bl.V5, ap.9, 
Craiova, Dolj 1 48 
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14 CELOIU ANTONIU CRISTIAN 31185 2005.05.19 
Bd.I.C.Bratianu nr.9, bl.D31, ap.18, 
Câmpulung 1 48 

15 CUTINA RAMONA ŞTEFANIA 56160 2005.09.26 Bd.Pierre de Coubertin nr.4,bl.2,ap.14 1 48 

16 VASILESCU OANA 57604 2005.09.30 Str.Timiş nr.13, Mun.Brăila 1 48 

17 PETRESCU NICOLETA 73077 2005.12.14 
Al.Heracleea nr.2, bl.T2, sc.A, et.6, 
ap.40, Mun.ConstanŃa 1 48 

18 BOŞNEAG CONSTANTIN 1664 2006.01.13 
Mun.Tulcea, jud.Tulcea, Al.Trifoiului 
nr.2, bl.H2 1 48 

19 GRIGORAŞ IOANA IRINA 11501 2006.02.23 
Şos.Pantelimon nr.231, bl.69A, 
sc.B,et.9, ap.85 1 48 

20 
IVAN CERNITU VICTORIłA 
GABRIELA 47537 2006.08.17 

Str.Carei nr.3, bl.A 12, sc.A, ap.23, 
sect. 2 1 48 

21 ZEVEDEI MIHAI 51996 2006.09.08 
Str.Foişorului nr.7, bl.F5C, ap.55, 
sector 3 1 48 

22 IORDACHE DANIEL ION 54705 2006.09.21 
Str.Drumul Taberei nr.35A, bl.803, 
sc.1, ap.5, sect.6 1 48 

23 
SANDRIC ENOIU MARIA 
MAGDALENA 73638 2006.12.14 

Str.Victoriei nr. 1, bl. N2,ap.13, 
Breaza,Prahova 1 48 

24 ŞTEFAN MARILENA 75972 2006.12.28 Str.Năsăud nr.25, bl.95, ap.14, sect.5 1 48 

25 ILIESCU MARIUS VALENTIN 12813 2007.02.26 
Str.Luntrei nr.6, bl.7, sc.4, ap.304, 
sector 2 1 48 

26 PARAGINĂ VASILE EMILIA 14501 2005.03.02 
Str. Zambilelor nr.7, bl.61, sc.2,et.1, 
ap.24 1 47 

27 
STOICA HERGHELEGIU 
TUDOR 66178 2005.11.10 

Str.Podurilor bl.368, sc.E, ap.15, 
Mun.Vaslui 1 47 

28 ANDREI PASCU NICOLETA 22076 2006.04.11 
Al.Barajul Sadului nr.7, bl.M4, ap.100, 
sect.3 1 47 

29 BLENDEA VIOLETA 34349 2006.06.13 
Str.Lăptari Tei nr.14, bl.4, 
sc.3,ap.152, sector 2 1 47 

30 STOICAN VICHI ŞTEFANIA 72706 2006.12.11 
Str.Răscoala 1907 nr.11, bl.16, 
ap.182, sect.2 1 47 
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31 PETRE EMILIA ANGELA 70997 2004.12.15 
Al.Oteşani nr.5, bl.OD52-
54,sc.C,ap.109 1 46 

32 MOCANU MIHAELA 57483 2005.09.30 
Str.Gheorghe Pop de Băsesti 
nr.42A,sect. 2 1 46 

33 NEAGU FLUERARU DANIELA 57689 2005.09.30 
Str.CernăuŃi nr.42, bl.M1 
bis,sc.A,ap.12,sect.2 1 46 

34 IORDACHE MARIANA 6720 2006.02.03 
Şos.Colentina nr.2C, bl.4, 
sc.C,ap.126,sector 2 1 46 

35 POPESCU SANDA CAMELIA 10553 2006.02.21 
Str.Cpt. Juverdeanu nr. 3, sect. 2, 
Bucureşti 1 46 

36 MILITARU DANIEL 34561 2006.06.14 
Şos. Alexandria nr.4, bl.L 1, et.6, 
ap.23,sect.5 1 46 

37 STOICESCU NICOLAE 54272 2006.09.20 Comuna Poseşti, jud.Prahova 1 46 

38 
MUNTEANU MONICA 
MIHAELA 54925 2006.09.22 

Str.C-tin.Brâncoveanu bl.53A1, ap.35, 
jud.Dolj 1 46 

39 MUŞAT CARMEN CLAUDIA 55237 2006.09.25 
Str. Luceafărului nr.8, bl.A1, 
sc.B,ap.17,Rm.Vilcea 1 46 

40 CIOVLICA ALICE 56801 2006.10.03 
Ale.Moineşti 
nr.2,bl.16,sc.3,et.3,ap.38,sect.6 1 46 

41 SPĂTARU ION ADRIAN 59517 2006.10.12 
Argeş Com.Corbeni,Sat Berindeşti 
nr.99 1 46 

42 SOARE FLORIN 40515 2007.06.25 Oras Boldeşti Scăeni, jud.Prahova 1 46 

43 ENACHE NICOLETA ADRIANA 48915 2007.08.02 Bd.Gh.Şincai nr.11, bl.4, ap.35 1 46 

44 CEREA DANIELA 46904 2005.08.09 
Calea Crângaşi nr.26-28, bl.49, 
ap.39,sect. 6 1 45 

45 
NAUM ALEXANDRA 
LOREDANA 54936 2005.09.20 

Str.Teiul Doamnei nr.8, bl.21, 
sc.2,et.8, ap.104 1 45 

46 IVAN IOANA MIRELA 68989 2005.11.24 Str.Nemira nr.13,sector 2,Bucureşti 1 45 

47 RADU LIDIA RODICA 27714 2006.05.11 
Str.Radovanu nr.9, bl.43, sc.A,et.8, 
ap.50 1 45 
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48 OLARU GEORGIANA 29123 2006.05.18 
Al.LunguleŃu nr.6, bl.D14, sc.3, 
ap.105, sect.2 1 45 

49 MODROI CRISTINA CORNELIA 29683 2006.05.22 
Al.NiculiŃel nr.8, bl.2, sc.D, et.4, 
ap.60,sect.4 1 45 

50 DOGARU MONICA 29768 2006.05.22 
Şos.Pantelimon nr.10, bl.5D, sc.A, 
et.4, ap.17 1 45 

51 
SAFCENCO ANDREEA 
CRISTINA 42354 2006.07.21 

Bd.Chişinău 
nr.8,bl.M2,sc.B,et.1,ap.44,sect.2 1 45 

52 BĂLTEANU GABRIELA 45422 2006.08.08 
Str.Vasile Stolnicu 
nr.14,bl.8,ap.31,sector 2 1 45 

53 DOBRE MIHAELA RITA 48285 2006.08.22 
Mun.Câmpina,Jud.Prahova.str.Ec. 
Teodoroiu nr.13 1 45 

54 CRISTEA ŞTEFAN GABRIELA 48972 2006.08.24 
Al.BăiuŃ nr.11A,bl.M29 
bis,ap.71,sect.6 1 45 

55 ARGINTARIU ADRIAN 55837 2006.09.27 
Str.Viitorului nr.197,bl.42B,et.9, ap.75, 
sector 2 1 45 

56 COCHINĂ VLAD 56792 2006.10.03 
Ale.Postăvarului 
nr.4,bl.C4,sc.2,ap.15,sect.3 1 45 

57 NIłĂ LUCIAN ALEXANDRU 69232 2006.11.08 
Şos.Pantelimon 
nr.328,bl.5,sc.C,ap.112,sect.2 1 45 

58 STANCIU LIVIU MIHAI 65171 2006.11.08 
Sat Sprîncenata Com Sprîncenata, 
Olt 1 45 

59 GRECU GABRIEL 70096 2006.11.29 
Str.Prof.Nicoara Moise nr.38 A, bl.C 
3, ap.59 1 45 

60 MOMAICINA PAULA CRISTINA 70135 2006.11.29 
Str.Ziduri intre Vii nr.5, bl.8, sc.A, et.2, 
ap.18 1 45 

61 
CRISTEA OPREA MIRELA 
DANIELA 75910 2006.12.28 Str.Smochinului nr.35, sector 1 1 45 

62 DINCĂ CRISTIAN MARIAN 4782 2007.01.24 
Str.Mohorului nr.3,bl.141, sc.A,et.5, 
ap26,sect.6 1 45 

63 MUNTEANU CRISTINA 7042 2007.02.01 
Bd.Republicii 
bl.70,et.4,ap.19,Roman,jud.NeamŃ 1 45 
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64 BEJENAR LILIANA 79365 2007.12.10 
Str.Ana Davila nr.6, bl.A 2,sc.1, ap.12, 
sect.5 1 45 

65 GUłĂ CARMEN VASILICA 40366 2004.07.08 
Sat Cervenia,Com.Cervenia 
jud.Teleorman 1 44 

66 OLAR ANELIS MARIA 12074 2005.02.21 
Şos.Ştefan cel Mare nr.36, 
bl.30B,sc.1,et.6 1 44 

67 MAXIM PETRUłA ADRIANA 57695 2005.09.30 Intr.Mecet nr.2A,sector 2,Buc. 1 44 

68 DINU ALINA MARIA 61059 2005.10.18 Bd.Chişinău nr.7,bl.A1,ap.8,sect. 2 1 44 

69 CIOLACU ADRIAN 22302 2006.04.12 
Str.Sachelarie Visarion nr.14, bl.117c, 
ap.83, sect.2 1 44 

70 ISPAS MARIANA MIHAELA 46034 2006.08.10 
Str.Badea CârŃan nr.13-15,bl.4, ap.16, 
Sinaia,Prahov 1 44 

71 BALICA BOGDAN LAURENłIU 49484 2006.08.29 
Bd.1 Decembrie 1918 nr.44, bl.MP1, 
sc.C,et.4, ap.30 1 44 

72 
AVRAMESCU MARIANA 
ADRIANA 56194 2006.09.28 

Str. Grigore Ionescu nr.65, bl.T62, 
ap.39, sector 2 1 44 

73 
MOSOIU FLORIN 
CONSTANTIN 59509 2006.10.12 Com.Schitu Goleşti ,jud.Argeş 1 44 

74 RADULIAN VIORICA ROXANA 64024 2006.11.02 
Str.Fabrica de GheaŃă nr.19, bl.96, 
sc.A.ap.4,sect.2 1 44 

75 MIHAI ALICE ANDREEA 65564 2006.11.09 
Al.Barajul Rovinari nr.1B, bl.M 7C, 
ap.13, sect.3 1 44 

76 IOSUB ANCA CORINA 72197 2006.12.08 
Şos.Pantelimon nr.291, 
bl.9,sc.E,ap.180,sect. 2 1 44 

77 ANTOHI STOICA CLAUDIA 1385 2007.01.10 
Str.Compozitorilor nr.11, bl.G12, 
et.10, ap.65,sect.6 1 44 

78 MIHĂILĂ MIRCEA 1989 2007.01.12 
Str.Maşina de Pâine 
nr.20,bl.OD37,sc.2,ap.61,sect. 1 44 

79 CHIOREAN ANA MARIA 8597 2007.02.08 
Str.Drumul Taberei nr.82, bl.C 16, 
ap.92, sect.6 1 44 

80 TĂNASE IONEL ROBERT 68007 2007.10.29 
Str.Vasile Goldis nr.2, bl.M43,ap.13, 
sector 3 1 44 
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81 
IORDACHE CRISTACHE 
CRISTIAN 68256 2007.10.29 

Str.Drumul Taberei nr.35A, bl.803, 
ap.5, sect. 6 1 44 

82 ANDREIAŞ ELENA LOREDANA 75211 2007.11.26 Bd.Unirii bl.26B,et.1,ap.6, Mun.Buzău 1 44 

83 FALCA AMALIA ŞTEFANIA 46502 2005.08.08 Al.Sinaia nr.6, bl.72,ap.40,sector 2 1 43 

84 DRAGOMIR BERCU IONELA 56394 2005.09.26 Str.Tîmpa nr.3,bl.11,sc.1,et.10,ap.54 1 43 

85 BĂDIłĂ ŞTEFANIA LAVINIA 66753 2005.11.14 
Str.Pescăruşului 
nr.11,bl.M16,sc.A,et.4,ap.28 1 43 

86 IONESCU IRINA 10557 2006.02.21 Calea Moşilor nr.274,bl.18,et.4,ap.14 1 43 

87 STAN ANIŞOARA 10722 2006.02.21 Str.Comarnic nr.22,sector 2 1 43 

88 PAGILA ELIAN FLORIN 24932 2006.04.27 Bd.Decebal nr.33,bl.47,sc.1,ap.3 1 43 

89 BRATU LAURA CRISTINA 30566 2006.05.25 
Calea Crîngaşi 
nr.21,bl.12,sc.1,et.5,ap.17 1 43 

90 VOICU ALINA MARCELA 30904 2006.05.26 Str.J.L.Calderon nr.25, ap.1, sector 2 1 43 

91 BĂILEŞTEANU LIVIU TUDOR 39443 2006.07.07 
Bd.1 Decembrie 1918 
nr.27D,bl.PM76,ap.7,sect.3 1 43 

92 POPA ANGELICA MIOARA 39857 2006.07.10 
Şos.Pantelimon 
nr.255,bl.43,sc.F,ap.213,sector 2 1 43 

93 DINU ADRIANA ALINA 46071 2006.08.10 
Str.Radovanu 
nr.2,bl.22,sc.4,ap.49,sector 2 1 43 

94 TRIFAŞ LAURA 54103 2006.09.19 
Str.Pescăruşului nr.3, bl.B 24, ap.142, 
sect.2 1 43 

95 SMEU JENI PETRA 54865 2006.09.22 
Str.Delfinului nr.6, bl.42, sc.2, ap.94, 
sector 2 1 43 

96 MĂGEANU GETA ANIŞOARA 55389 2006.09.26 
Şos.Pantelimon nr. 74, 
bl.411,et.1,ap.4,sect. 2 1 43 

97 PUF DIANA MIHAELA 59114 2006.10.11 Str.Tunari nr.35,sector 2 1 43 

98 MAREŞ MIHAELA 65139 2006.11.08 Com.Băneasa,  jud.Giurgiu 1 43 

99 TINDECHE IONELA 67398 2006.11.17 
Sos.Dobroeşti nr.16, bl.H 16, sc.1, 
ap.3,sect.2 1 43 
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100 FLORICEL ANIŞOARA 67770 2006.11.20 
Str.Dealul ługulea nr.19, bl.E 1C, 
ap.20,sect.6 1 43 

101 STANCIU CRISTI ADRIAN 73501 2006.12.14 Str.Popa Petre nr.28, sect.2 1 43 

102 SĂNDULESCU BIANCA 73442 2006.12.14 
Şos.Pantelimon nr.332, bl.32, ap.147, 
sector 2 1 43 

103 COMAN ADRIANA MARIA 5663 2007.01.29 
Str.Feteşti nr.4, 
bl.F5,sc.G,et.4,ap.104,sect.3Buc 1 43 

104 NAE GEORGE ADRIAN 6222 2007.01.30 
Str.Petre Antonescu nr.8, bl.26, 
ap.29, sect.2,Buc 1 43 

105 NEGREANU TONCU CARMEN 10720 2007.02.15 Str.Nada Florilor nr.48, bl.16, ap.6 1 43 

106 NICOLAE DANIELA 12009 2007.02.21 
Str.Lăptari Tei nr.14, bl.4, ap.156, 
sect.2 1 43 

107 NICOLAE MARIUS 12013 2007.02.21 
Str.Lăptari Tei nr.14, bl.4, ap.156, 
sect.2 1 43 

108 STAN CIPRIAN ALEXANDRU 12751 2007.02.26 
Str.Sold.Petre Tina 
nr.11,bl.L39,ap.25,sect. 3 1 43 

109 TUDOSE DANIEL 13825 2007.02.28 Sat Dobroteasa ,jud.Olt 1 43 

110 SIMAC VIOREL 17230 2007.03.14 Str.Nufărului nr.5, bl.S 7, ap.11, GalaŃi 1 43 

111 NICA ANA ELENA 23538 2007.04.05 
Al.CetăŃuia nr.4, bl.M 22, sc.1, ap.41, 
sect.6 1 43 

112 BARBU LUMINIłA NICOLETA 27364 2007.04.25 Al.Moineşti nr.5, bl.20, ap.42, sect.6 1 43 

113 PANĂ MARIA OANA 28873 2007.05.03 
Al.Mozaicului nr.4, 
bl.b2,sc.c,et.4,ap.92 1 43 

114 BUICULESCU ELENA MARIA 59726 2007.09.24 
Str.Vintilă Mihăilescu nr.8, bl.78, 
ap.89, sect.6 1 43 

115 TIłA LILIANA 60287 2007.09.26 
Şos.Ştefan cel Mare nr.23, 
bl.23,ap.44,sect. 2 1 43 

116 TUDOROIU MARIAN IRINEL 71377 2007.11.12 Intr.Bucegi nr.4, Mun.Rîmnicul Sărat 1 43 

117 
APOSTOL CIPRIAN 
ALEXANDRU 72665 2007.11.15 

Bd.Mihai Viteazu nr.1, Drobeta Turnu 
Severin 1 43 
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118 GRECIUC GEORGETA 77059 2007.12.03 Str.Cupolei nr.2, bl.105, sc.D,ap.145 1 43 

119 APOSTOL ZOICA 80071 2007.12.12 Str.Icoanei nr.80, sector 2 1 43 

120 GIBOI MIRELA NICOLETA 82112 2007.12.19 Sat.Storobaneasa,jud.Teleorman 1 43 

121 MANU MARIANA NICOLETA 70995 2004.12.15 Sat Seaca, jud.Olt 1 42 

122 
TUDORACHE GEORGE 
MARIUS 11829 2006.02.27 

Str.Cristescu Dima nr.8, bl.217,ap.21, 
sector 2 1 42 

123 ŞTEFĂNICĂ IOANA MIHAELA 17577 2006.03.22 Str.9 Mai nr.25,Mun.Piteşti, jud.Argeş 1 42 

124 CUC IOAN TRAIAN 26029 2006.05.04 
Al.Cenuşeresei 
nr.2,bl.52,sc.1,et.2,ap.15 1 42 

125 MĂLIN SEBASTIAN 26241 2006.05.04 
Str.Stadionului 
nr.1,bl.120,et.3,ap.14,Urziceni 1 42 

126 DINCĂ DAN RĂZVAN 28601 2006.05.17 
Al.Zarandului nr.2, bl.468, sc.1, 
ap.3,sect.2 1 42 

127 CRISTEA MARIA ALINA 30391 2006.05.24 
Str.Valea Cerbului 
nr.2,bl.N12,sc.3,ap.43,sect.6 1 42 

128 ILIE MIHAELA 37888 2006.07.03 
Str.Grigore Moisil 
nr.10,bl.8,ap.49,sector 2 1 42 

129 
CONSTANTIN MIRCEA 
GABRIEL 38056 2006.07.03 

Str.ReşiŃa 
nr.20,bl.A19,sc.3,ap.31,sector 4 1 42 

130 DRAGOMIR AURELIA 41025 2006.07.14 
Str.Sachelarie Visarion 
nr.19,bl.466,ap.47,sect.2 1 42 

131 CAPRĂ IONELA 46029 2006.08.10 
Str.Poiana cu Aluni nr.6, bl.17, ap.68, 
sector 2 1 42 

132 APOSTU MIHAELA 49596 2006.08.29 
Str.Horia nr.17, mun.Tecuci, 
jud.GalaŃi 1 42 

133 HATINGHER RAMONA ILEANA 50132 2006.08.31 
Str.Alexandru Steriadi nr.19, bl.P20 
bis, ap.39 1 42 

134 RAGAN CARMEN DANIELA 50544 2006.09.01 
Str.Nicolae Titulescu bl.17, ap.12, 
Târgu Jiu 1 42 

135 OLESCU ADRIAN PAUL 51909 2006.09.08 Şos.Mihai Bravu nr.123-135, 1 42 
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bl.D11,ap.32,sect.2 

136 MATEI ANDREEA 52628 2006.09.12 
Bd.Basarabia nr.200, 
bl.B,sc.D,ap.152,sector 2 1 42 

137 CORBEANU SORIN 52790 2006.09.13 
Şos.Colentina nr.2B, bl.4 A, ap.27, 
sect.2 1 42 

138 IORDACHE ELENA CARMINA 53233 2006.09.14 
Şos.Iancului nr.41, bl.102 D, ap.9, 
sect.2 1 42 

139 CAPAC DANA SIMONA 54725 2006.09.21 
Str.Ion Berindei 
nr.12,bl.60,ap.171,sector 2 1 42 

140 
CHIVOIU SCLAVONE MARIA 
ROXANA 56200 2006.09.28 

Şos.Ştefan cel Mare 
nr.240,bl.59A,sc.3,et.11,ap.96 1 42 

141 LAZĂR LOREDANA 56365 2006.09.29 
Şos.Pantelimon nr.309, bl.8, 
sc.E,ap.172,sector 2 1 42 

142 VICENłIU CRISTIAN VICTOR 57836 2006.10.05 
Str.Ion Budai-Deleanu 
nr.8,bl.D,et.1,ap.2, sect.4 1 42 

143 CHIRESCA MONICA 57756 2006.10.05 
Str.Băneasa nr.14-
16,bl.6/1,sc.A,et.3,ap.12,sect.1 1 42 

144 
POPESCU FRANCISCA 
DANIELA 60665 2006.10.18 

Şos.Fundeni 
nr.4,bl.11C,sc.B,et.5,ap.68,sector 2 1 42 

145 IACŞA CARMELA 62572 2006.10.26 
Şos.Vergului 
nr.65,bl.17,ap.352,sector 2 1 42 

146 NIłĂ MOSICA CRISTINA 66548 2006.11.14 
Şos.Ştefan cel Mare nr.10, 
bl.18A,sc.A,et.9,ap.34 1 42 

147 GANCIU IOANA FLORINA 68374 2006.11.22 
Şos.Mihai Bravu nr.42-62, 
bl.P8,ap.131,sect.2 1 42 

148 BADIU CLAUDIA GEORGIANA 70941 2006.12.04 
Al.HobiŃa nr.6, bl.302 bac,sc.4,ap.155, 
sect. 2 1 42 

149 GOGAN RODICA 1758 2007.01.11 
Bd.Lacul Tei nr.109, 
bl.13A,sc.C,et.1,ap.88 1 42 

150 CIORNEI ELENA CĂTĂLINA 5654 2007.01.29 
Str.Visarion nr.26, ap.1, sector 1, 
Bucureşti 1 42 

151 SPÂNU IULIANA 8030 2007.02.06 Str.Nada Florilor nr.4, bl.2, sc.2, et.10, 1 42 
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ap.86 

152 BIRTA MARIA MONICA 9010 2007.02.08 
Str.Vatra Luminoasă nr.28, bl.P 7, 
ap.36, sect.2 1 42 

153 DONCA ANELISSE GILDA 11877 2007.02.21 
Str.DemocraŃiei nr.86, bl.H 3, 
ap.9,Ploieşti 1 42 

154 MAVRODIN VERONICA 9494 2007.03.14 
Str.Nicopole nr.37, 
Mun.Ploieşti,jud.Prahova 1 42 

155 POPA GETA 19425 2007.03.22 
Str.George Calboreanu nr2, 
bl.120,ap.21,sect. 6 1 42 

156 VOICU GHEORGHE 24250 2007.04.12 
Str.Brebu nr.4, bl.T 11, sc.1, ap.30, 
sect.2 1 42 

157 GHINOIU ALINA 33476 2007.05.23 
Str.Banul Udrea nr.4, bl.G 8, sc.1, 
ap.95, sect.3 1 42 

158 MIHAI MONICA FLORINA 57513 2007.09.13 
Bd.Camil Ressu nr.53, bl.H14, 
ap.129,sector 3 1 42 

159 POPESCU MARIUS BOGDAN 58741 2007.09.19 
Sos.Ştefan cel Mare nr.56, bl.38, 
ap.4, sect.2 1 42 

160 TODIRICĂ CRISTINA 60966 2007.09.27 
Bd.Lacul Tei nr.107, bl.14, sc.1, et.7, 
ap.30 1 42 

161 GROSU LILIANA 68285 2007.10.29 
Str.Cristea Mateescu nr.2, bl.35, 
ap.83,sect.2 1 42 

162 SĂVESCU PETRUłA ROXANA 72159 2007.11.13 
Bd.Ferdinand nr.101,bl.P31, ap.31, 
sect. 2 1 42 

163 ILIEŞ LAURA 74388 2007.11.21 
Str.Jean Steriadi 
nr.48,,bl.M14,ap.64,sect.3 1 42 

164 BORBEL CRISTINA NICOLETA 80021 2007.12.12 
Str.Luncşoara nr.25, bl.75, sc.B, 
ap.67, sect.2 1 42 

165 ANTOFIE DIANA OANA 81992 2007.12.19 
Şos.Colentina nr.2, 
bl.1,et.10,ap.166,sector 2 1 42 

166 IVAN EDWARD OCTAVIAN 82725 2007.12.21 
Bd.Alexandru Obregia 
nr.31,bl.I5,ap.65,sect. 4 1 42 

167 STOIAN GABRIEL 30933 2005.05.19 Al.Sinaia 1 41 
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nr.18,bl.84A,sc.2,et.6,ap.103 

168 ARSENE FLORIAN LUCIAN 56763 2005.09.28 Bd.Ferdinand I nr.121,bl.G2,et.p,ap.3 1 41 

169 MANEA GEORGETA ROXANA 56991 2005.09.28 
Str.Grigore Moisil 
nr.3,bl.7,sc.3,et.5,ap.165 1 41 

170 BUDULAN IONEL MIHĂIłĂ 32783 2006.06.06 Str.Mihăileni nr.13,sector 1 1 41 

171 CHIRILĂ MIHAELA 48400 2006.08.22 
Str.Lăptari Tei nr.1, 
bl.26,sc.A,et.4,ap.21sect.2 1 41 

172 IONIłĂ MIHAELA 63622 2006.10.31 Str.Podul Vadului nr.35A,sector 2 1 41 

173 ŞERBAN FLORIN 41208 2007.02.26 
Şos.Ştefan cel Mare nr.27, bl.27, 
ap.25, sector 2 1 41 

174 POPESCU RALUCA ILEANA 30207 2007.05.09 
Str.Marcu Armaşu nr.9, bl.25, ap.171, 
sect.2 1 41 

175 PETRA NARCISA IONELA 40277 2007.06.21 
Str.Grigore Moisil nr.5, bl.7 bis, ap.96, 
sect. 2 1 41 

176 SÂRBU GINA GABRELA 45893 2007.07.18 Str.Pictor Obedeanu nr.35, sector 2 1 41 

177 FASOLA MIOARA LUIZA 46253 2007.07.19 Str.TopliŃa nr.7,bl.M46,ap.10,sector 5 1 41 

178 HERGHELEGIU CRISTIAN 46332 2007.07.19 
Str.Bucovina nr.2, 
bl.F1,sc.A,et.2,ap.9,sect. 2 1 41 

179 
AMARANDE ANGELICA 
VERONICA 48307 2007.07.31 

Str.Brăilei nr.230,bl.E2-
3,sc.2,ap.55,jud.GalaŃi 1 41 

180 BOCAN MĂDĂLIN ANDREI 51054 2007.08.14 Str.Rumeoara nr.34, ap.1, sector 2 1 41 

181 SIMA MIHAELA 51652 2007.08.16 
Bd.Rîmnicu Sărat nr.14,bl.20J,ap.35, 
sector 3 1 41 

182 BĂLAN FLORINA 60375 2007.09.26 
Str.Azotului nr.3, bl.33 D, ap.115, 
sect.2 1 41 

183 MĂRGĂRIT PETRUłA MARIA 70878 2007.11.08 
Str.Pescăruşului nr.2, bl.B19, ap.12, 
sect.2 1 41 

184 CIUBUC CĂTĂLIN MARIUS 72536 2007.11.14 
Sat.Comani Oras Drăgăneşti Olt , 
jud.Olt 1 41 
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185 STOIAN LILIANA 74333 2007.11.21 
Bd.Mărăşeşti nr.18, bl.Z18, 
ap.5,Mun.OlteniŃa 1 41 

186 RĂDUCAN CĂTĂLIN GEORGE 77914 2007.12.05 
Şos.Pantelimon nr.252, bl.55A, sc.1, 
ap.24, sect.2 1 41 

187 SISCANU DORINA NICOLETA 81101 2007.12.17 
Str.Lt.Gheorghe Saidac nr.15, bl.23, 
ap.24, sect.6 1 41 

188 MĂRCULEŞTEANU VIORICA 64137 2005.11.01 
Str.Luntrei nr.3, bl.10,et.9,ap.102, 
sector 2 1 40 

189 NICOLAE CRISTINA 70423 2005.11.30 
Str.Mihai Eminescu 
nr.83,et.1,ap.2,sector 2 1 40 

190 MAVRODIN IONELA MIHAELA 23000 2006.04.14 
Str.Doamna Ghica nr.30, 
bl.11sud,sc.2,ap.63 1 40 

191 HRIŞCU IRINA 23199 2006.04.17 
Al.Brasoveni nr.5, bl.16, sc.1, et.7, 
ap.37 1 40 

192 COMAN RADA 25516 2006.05.02 
Str.Fabrica de GheaŃă 
nr.10,bl.91,ap.12,sect. 2 1 40 

193 CIOARĂ TIBERIU 32072 2006.06.01 Str.Odobeşti nr.7,bl.V12,ap.9,sector 3 1 40 

194 SORICI CRISTINEL BENIAMIN 39945 2006.07.11 Sat Braniştea,jud.Giurgiu 1 40 

195 OLTEANU FLORENTINA ALINA 43517 2006.07.27 
Al.Mozaicului nr.6,bl.B9,ap.56,sector 
2,Bucureşti 1 40 

196 MARIAN CRISTINA 44761 2006.08.03 
Bd.Al.Lăpuşneanu 
nr.99,bl.LV33.scC.ap.55,ConstanŃa 1 40 

197 
ARDELEANU DRAGOŞ 
CRISTIAN 50365 2006.08.31 

Str.Prevederii nr.2, bl.D 13, sc.1, 
ap.26, sect.3 1 40 

198 CIOTEA CRISTIAN ALIN 51445 2006.09.06 
Şos.Colentina nr.87, sc.B, et.7, ap.74, 
sect.2 1 40 

199 LAZĂR GABRIELA 52575 2006.09.12 Al.Ilia nr.2, bl.58B, sc.1, ap.24, sect.2 1 40 

200 GHERMAN SEBASTIAN 54520 2006.09.21 
Str.Răscoala din 1907 nr.11, bl.16, 
ap.183,sect.2 1 40 

201 STOICESCU CARMEN 55383 2006.09.26 Şos.Iancului nr. 13,bl.107,ap.3,sect.2 1 40 
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202 VANGHELE IRINA 56714 2006.10.02 
Calea Mosilor 
nr.272,bl.16,et.6,ap.23,sect.2 1 40 

203 LUPAŞCU MIHAELA 57065 2006.10.03 
Şos.Pantelimon 
nr.287,bl.10,sc.C,ap.105,sect.2 1 40 

204 LICAN AURELIA 61055 2006.10.19 
Str.I.C.Visarion bl.C4,ap.20,Oras Titu 
DîmboviŃa 1 40 

205 GÂRLEANU DAN GABRIEL 62599 2006.10.26 
Şos.Colentina nr.74, bl.110, sc.2, 
ap.82, sect.2 1 40 

206 DRĂGAN GHENCEA NADIA 62414 2006.10.26 Str.Pop de Basesti nr.29, et.1,sector 2 1 40 

207 BOLOLOI LIVIU MARIAN 62586 2006.10.26 
Str.Grigore Moisil nr.5, bl.7Bis, sc.A, 
ap.30 1 40 

208 ZORILĂ OVIDIU NICOLAE 64111 2006.11.02 
Str.Cetatea Histria nr.7, bl.MIIb8/16, 
ap.17,sect.6 1 40 

209 
STĂNCIULESCU ROXANA 
ALINA 67509 2006.11.17 

Şos.Iancului nr.9, bl.109 A, ap.99, 
sect.2 1 40 

210 DĂNILĂ PETRONELA PAULA 67367 2006.11.17 
B-dul Decebal nr.96, bl.G 4, ap.20, 
Piatra NeamŃ 1 40 

211 NUłU ADRIAN COSTIN 67747 2006.11.20 Str.Avram Iancu nr.26, sector 2 1 40 

212 MANOLACHE CLAUDIU IULIAN 3439 2007.01.18 Str.BaniŃei nr.1, bl.OD59,sc.A,ap.41 1 40 

213 LAZĂR MIHAI DANIEL 3654 2007.01.19 
Şos.Vergului nr.35, 
bl.K4,sc.A,et.8,ap.36 1 40 

214 PACIOIANU VALENTINA 8147 2007.02.07 
Str.Grigore Moisil nr.3, bl.7, 
et.4,ap.155,sect.2, 1 40 

215 CĂLINOIU MONICA ILEANA 8594 2007.02.08 
B-dul Basarabia nr.83, bl.MR 1, 
ap.14, sect.2 1 40 

216 PANFILE EUGENIA CLAUDIA 8596 2007.02.08 Intr.Brădiceni nr.7, sect.4,Buc. 1 40 

217 CINCA RĂZVAN 10531 2007.02.15 
B-dul Lacul Tei nr.123, bl.4, sc.D, 
et.1, ap.142 1 40 

218 MEDAR COSMIN 11883 2007.02.21 
Şos.Pantelimon nr.356, bl.1, ap.40, 
sect.2 1 40 
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219 DINEA CLAUDIA 14669 2007.03.05 
Şos.Colentina nr.40, bl.71, ap.124, 
sect. 2 1 40 

220 GRUMEZA CĂTĂLIN IONUł 27100 2007.04.24 
Str.Costache Conachi nr.6, bl.5 E, 
ap.28, sect.2 1 40 

221 POPA CRISTINA MARIA 28368 2007.05.02 Al.Mozaicului nr.3, bl.B3, ap.70 1 40 

222 
ANTONESCU MIHAI 
ALEXANDRU 28893 2007.05.04 

Şos.Ştefan cel Mare nr.228, bl.45, 
ap.68, sect.2 1 40 

223 RADU ANDREEA DENISA 29389 
2007.05.07
. Str.Atelierului nr.24, sect.1 1 40 

224 FAZACAŞ IULIANA CAMELIA 35373 2007.05.31 Al.Pîrîiaşului nr.2, sc.A,ap.2, sector 2 1 40 

225 RADU NICOLETA 35565 2007.06.01 
Str.Grigore Ionescu nr.61, bl.175, 
sc.2, ap.38 1 40 

226 DOCIU SIMONA MARIA 38651 2007.06.14 
Bd.Chişinău nr.24, bl.M14, ap.53, 
sect. 2 1 40 

227 SÎMBETEANU CRISTINA 38958 2007.06.15 
Calea Moşilor nr.288, bl.32, ap.43, 
sect.2 1 40 

228 
TEODORESCU SIMONA 
RALUCA 40140 2007.06.21 

Sat CoŃofeneşti nr.67, com.Varbilău, 
jud.Prahova 1 40 

229 BÂRLEANU CĂTĂLIN VIOREL 43084 2007.07.04 
Str.Lotrioara nr.3, 
bl.V30,ap.101,sector 3 1 40 

230 ROŞU ELENA RAMONA 44827 2007.07.12 
Intr.Teiul Doamnei nr.1, bl.19, 
ap.136,sector 2 1 40 

231 AGAPESCU RADU CRISTIAN 47542 2007.07.26 
Str.George Valentin Bibescu nr.27-
29,bl.10/5,ap.15 1 40 

232 
DUMITRESCU SOFIA 
CONSTANłA 48405 2007.07.31 

Str.Sabinelor nr.6, bl.6B, 
sc.C,et.2,ap.42 1 40 

233 POPESCU OVIDIU 48332 2007.07.31 
Str.Ciocîrliei nr.16, bl.D13,sc.A,ap.45, 
sector 2 1 40 

234 
TEODORESCU IULIA 
RUXANDRA 48862 2007.08.02 

Sat CoŃofeneşti nr.67, 
com.Varbilau,jud. 1 40 

235 SOFIAN NICOLETA CAROLINA 54103 2007.08.29 
Al.Berevoieşti nr.3, bl.53, sc.1, ap.6, 
sect.3 1 40 
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236 GUIU MARIAN IULIAN 57094 2007.09.12 
Şos.Colentina nr.74, bl.110, ap.51, 
sect.2 1 40 

237 STĂNICĂ DANIEL FLORINEL 59858 2007.09.25 
Str.Tineretului, bl.C40, ap.10, 
Mun.Giurgiu 1 40 

238 STANCIU ANDREIA 66092 2007.10.18 
Şos.Fundeni nr.7, bl.D23, ap.12, 
sector 2 1 40 

239 CRĂCIUNOIU OANA MARIA 66901 2007.10.23 
Str.Baia de Arieş nr.9, bl.10, ap.96, 
sector 6 1 40 

240 DUłĂ IULIANA TEODORA 67734 2007.10.26 
Str.Radovanu nr.1, bl.21, ap.33, 
sector 2 1 40 

241 ANDREI GEORGE CĂTĂLIN 68757 2007.10.31 
Şos.Colentina nr.60, bl.103, 
sc.B,ap.82,sect. 2 1 40 

242 SOSOIU ADRIANA 74365 2007.11.21 
Al.Barajul Sadului nr.7A-
7B,bl.M4A2,ap.132 1 40 

243 ION MARIAN 74383 2007.11.21 
Str.Cursul Apei nr.5, Mun.Rîmnicu 
Sărat 1 40 

244 VĂRZĂRUŞ LIVIU 74385 2007.11.21 
Şos.Pantelimon nr.350, 
bl.4,ap.170,sect.2 1 40 

245 VLĂDESCU MARIA VICTORIA 76045 2007.11.28 Str.Deleni nr.4, bl.T65,et.3,ap.14,Buc. 1 40 

246 
NEDELCU CLAUDIU 
ROBERTO 79633 2007.12.11 

Str.Viitorului nr.182, bl.49, sc.2, et.8, 
ap.70 1 40 

247 
MĂRGĂRIT GEORGETA 
IULIANA 81594 2007.12.18 

Str.Maica Domnului nr.10, bl.T 54, 
ap.53, sect.2 1 40 

248 NIłU ANDREEA 81394 2007.12.18 
Str.Ion Manolescu nr.3, bl.123, 
sc.A,et.7,ap.31 1 40 

249 COTAN DOINIłA 82048 2007.12.19 
Calea Moşilor nr.268, bl.12, 
sc.1,ap.27,sector 2 1 40 

250 
CILBA ALEXANDRA CARMEN 
MARIA 81804 2007.12.19 

Str.Matei Voievod nr.115-
123,bl.O2,ap.72,sect. 2 1 40 

251 MIHAIL RALUCA 83050 2007.12.27 
Str.Măgura Vulturului nr.64, 
bl.117A,ap.52, sect.2 1 40 

252 VOICU ANCA 26684 2005.04.26 Str.Eufrosin Potecă nr.28,et.1,ap.2 1 39 
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253 PATRACIOC OLGUłA 57339 2005.09.29 Bd.Ghica Tei nr.65,sector 2 1 39 

254 MATACHE LILIANA MARIANA 33543 2006.06.09 
Str.HerŃa nr.6, 
bl.64B,sc.A,ap.57,sect.2,Buc. 1 39 

255 ION JUVERDIANU RAMONA 56535 2006.10.02 
Sos.Sălaj nr.134, bl.50, sc.4, et.1, 
ap.55,sect.5 1 39 

256 NIłĂ CONSTANTIN 73703 2006.12.14 Str.Badea CârŃan nr.5,sector 2 1 39 

257 BURCEA PAMELA 1801 2007.01.11 
Str.Cristea Mateescu nr.11, 
bl.T15C,ap.3,sect.2 1 39 

258 
COBUSCEANU DANIELA 
MIHAELA 2034 2007.01.12 Bd.Carol I nr.50, et.3, ap.8, sector 2 1 39 

259 
CRAINIC RĂZVAN 
ALEXANDRU 9576 2007.02.12 Str.Lt.A Paulescu nr.12, ap.1,sect. 2 1 39 

260 HAGEA MIHAELA CARMEN 17463 2007.03.15 
Str.Ardealului  bl.6,ap.2, 
Mun.Slobozia 1 39 

261 IOAN LAURA ELENA 23769 2007.04.10 Str.Alex.Săvulescu nr.4, sect.2 1 39 

262 NEAGU NICOLAE 30321 2007.05.09 Str.Popa Rusu nr.20, sect.2 1 39 

263 FLORESCU LILIANA 38453 2007.06.13 Str.Icoanei nr.28, sector 2, Bucureşti 1 39 

264 CARLECIUC ELENA 59867 2007.09.25 
Com.Chişcani,sat Lacu Sărat, 
jud.Brăila 1 39 

265 BALTĂ ADINA ŞTEFANIA 9288 2006.02.15 
Str.Stolnicu Vasile nr.19, bl.61, sc.1, 
et.1, ap.4 1 38 

266 BOCIOAGĂ ANA MARIA 17489 2006.03.23 Str.Sinaia nr.3,bl.79,sc.2,et.1,ap.50 1 38 

267 VORNICU GEORGIANA 25087 2006.04.27 
Şos.Fundeni 
nr.237,bl.112,sc.B,et.4,ap.64 1 38 

268 DOBRIłĂ MARIANA 28229 2006.05.15 
Al.Cîmpul Moşilor nr.3, bl.1, 
sc.A,ap.39 1 38 

269 NEDELCU RAMIRO 51731 2006.09.07 
Str.Mr.Coravu nr.17-23, bl.C6, ap.3, 
sect.2 1 38 

270 FILIPAŞCU ŞTEFAN RAUL 53837 2006.09.19 Str.Occidentului nr.34. ap.1,sect. 1 1 38 
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271 VINTILĂ DAIRA DANIELA 54704 2006.09.21 
Şos.Pantelimon 
nr.254,bl.55,sc.B,et.12,ap.119 1 38 

272 OPROIU GABRIELA 56225 2006.09.29 
Al.Pantelimon nr.16-
18,bl.B3,et.3,ap.82, sector  2 1 38 

273 GHEORGHE IONUł DANIEL 56330 2006.09.29 Str.Carei nr.5, bl.B30,ap.25,sector 2 1 38 

274 NIłĂ IRINA 68562 2006.11.22 Str.Badea CîrŃan nr.5, sector 2 1 38 

275 NIłĂ VICTOR 70134 2006.11.29 
Şos.Pantelimon nr.84, bl.409 B, sc.A, 
et.4, ap.19 1 38 

276 PIROI DANIELA 71005 2006.12.05 Sos.Salaj nr.217, sect.5 1 38 

277 ATANASIU FREZIA JULIETTA 72707 2006.12.11 
Calea Moşilor nr.286, 
bl.30A,sc.1,ap.24,sect.2 1 38 

278 
GOSPODIN ALEXANDRINA 
NICULINA 74081 2006.12.18 

Str.HerŃa nr.4, 
bl.64A,sc.1,ap.25,sector 2 1 38 

279 
MANCIU CORNELIA 
GABRIELA 8291 2007.02.07 

Şos.Colentina nr.38, 
bl.70,sc.A,et.6,ap.28,sect.2 1 38 

280 TOADER MĂDĂLIN 8771 2007.02.08 
Str.Răscoala din 1907 nr.11, bl.16, 
ap.43, sect.2 1 38 

281 NICULAIE ELENA 11506 2007.02.20 Str.Culesului nr.5, sect.3 1 38 

282 PANĂ CARMEN ELENA 12004 2007.02.21 Str.Băilor bl.D 13, ap.16,Piteşti, Argeş 1 38 

283 GUIROLA DASOCOMIS SORIN 17487 2007.03.15 
Str.Iancu Capitanu nr.20, ap.1, sector 
2 1 38 

284 HERGHELIGIU ANCA 19960 2007.03.26 
Mun.Botosşani, jud.Botoşani 
Cal.NaŃională nr.65 1 38 

285 CRISAN MARIA DOINITA 25034 2007.04.16 Str.Giovanni Boccaccio nr.13, sect.4 1 38 

286 PĂUNA MIHAI 27858 2007.04.26 
Al.HobiŃa nr.4, bl.301, sc.A, ap.10, 
sect.2 1 38 

287 
CIUTA VALENTINA 
CONSTANTA 35091 2007.05.30 

Str.Drumul Taberei nr.79, bl.TD 1, 
ap.49, Prahova 1 38 

288 PĂTRĂŞCUłA CORNEL 67637 2007.10.25 
Str.Sold.Niculae Sebe nr.4, 
bl.L11,ap.30, sect. 3 1 38 
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289 MÂNZU VERONICA 69121 2007.11.01 
B-dul Alexandru Obregia nr.36, bl.R 
14, ap.39 1 38 

290 BEZELE GEORGETA 69902 2007.11.05 Str.Fluierului nr.40, sector 2 1 38 

291 OANCA RALUCA CEZARA 82582 2007.12.20 
Bd.Constantin Brâncoveanu 
nr.13,bl.B16,ap.18,sect4 1 38 

292 IONIłĂ MARIUS OVIDIU 82727 2007.12.21 
Str.Maria Rosetti nr.7-9, et.1, ap.5, 
sect.2 1 38 

293 SIMIONESCU OANA EVELINA 83360 2007.12.28 
Str.Buhuşi nr.1,bl.11,et.6,ap.42,sect. 
3 1 38 

294 BĂDILIłA ELIZA 16076 2006.03.16 
Str.Arh.Ionescu Grigore 
nr.79,bl.T14,ap.48,Buc. 1 37 

295 
CHIOVEANU EDUARD 
GABRIEL 17632 2006.03.24 Str. Icoanei nr.8,ap.2,sect.2 1 37 

296 MUŞAT MARIAN 18670 2006.03.29 Str. Arcului nr.14, sector 2,Buc. 1 37 

297 NICA CRISTINA IOANA 21345 2006.04.07 
Str.Abanosului nr.2, bl.1, sc.B, et.4, 
ap.37 1 37 

298 DUMITRU DORINA CARMEN 35678 2006.06.20 Str.Cazangiilor nr.44, sector 3 1 37 

299 
ANDREI GEORGIANA 
MĂDĂLINA 38340 2006.07.04 Str.Ramuri Tei nr.26,sector 2 1 37 

300 PLOEŞTEANU ADRIAN 42096 2006.07.20 
Bd.Chişinău nr.24, 
bl.M14,sc.D,et.6,ap.70,sect.2 1 37 

301 FLOREA MIHAELA AURA 44389 2006.08.02 
Şos.Fundeni nr.1, 
bl.38,sc.1,et.10,ap.53,sect. 2 1 37 

302 SANDU GEORGETA 50301 2006.08.31 
Str.Brînduşilor 
nr.10,bl.V75,ap.2,sect.3 1 37 

303 CIOCOIU RAMONA MIRELA 52882 2006.09.13 
Str.Ion Berindei nr.3, bl.OD21A, 
sc.A,ap.7, sect.2 1 37 

304 RUSU ALEXANDRU 66294 2006.11.13 Bd.Chisinau nr.19,bl.A5,et.4,ap.19 1 37 

305 DOBRESCU ŞTEFAN 75898 2006.12.28 
Calea Văcăreşti nr.232, 
bl.84,ap.8,sector 4 1 37 
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306 PENCU REMUS DANIEL 700 2007.01.08 Str.Barbu Mumuleanu nr.39,sector 2 1 37 

307 DUNA MARIUS 1441 2007.01.10 Str.Vasile Lascar nr.114,sector 2 1 37 

308 SUICA GEORGIANA LORENA 7069 2007.02.01 
Şos.Vergului nr.65, bl.17, sc.1, 
ap.343, sect.2 1 37 

309 ALECU PAULA 11812 2007.02.21 
Str.Pache Protopopescu nr.36, et.2, 
ap.4, sector 2 1 37 

310 RĂDUCANU ALEXANDRU 14049 2007.03.01 
Str.Pictor Ion Andreescu nr.12,  sect. 
2,Buc. 1 37 

311 NICOLAE GEORGIANA 38363 2007.06.13 
Str.Sf.Petru Tei nr.39, et.1, ap.2,sect. 
2 1 37 

312 SCARLAT GHEORGHE 63689 2007.10.09 
Str.Mihai Sebastian nr.11, 
bl.S30,ap.25 1 37 

313 GRIGORE MARIUS 67034 2007.10.23 Al.Cislău nr.7, bl.3E, ap.17, sector 2 1 37 

314 
BĂRBULESCU NICOLETA 
MIHAELA 72421 2007.11.14 

Str.Radovanu nr.15, bl.39, sc.1, et.1, 
ap.6,sect.2 1 37 

315 
MIHALACHE CARMEN 
MIHAELA 74328 2007.11.21 

Sos.Vergului nr.67, 
bl.15D,ap.88,sect.2 1 37 

316 STROE NICOLAE VIOREL 77557 2007.12.04 Str.Lecturii nr.3 B, sect.2 1 37 

317 GHIłĂ MARIAN 80539 2007.12.13 
Str.Grigore Moisil nr.5, bl.7 bis, 
ap.239, sect. 2 1 37 

318 HUREZEANU MARINELA 74824 2005.12.22 
Mun.Băileşti,jud.Dolj,str.CarpaŃi 
bl.B3,ap.10 1 36 

319 PLOIEŞTEANU MĂLINA 10734 2006.02.21 
Şos.Colentina nr.292, sect.2 
Bucureşti 1 36 

320 ADIR MĂDĂLINA ELEONORA 14545 2006.03.09 
Str.Turnu Măgurele 
nr.19,bl.S1,ap.309,sector 4 1 36 

321 VORNICU IOANA BRÎNDUŞA 25095 2006.04.27 
Şos.Fundeni 
nr.237,bl.112,sc.B,et.4,ap.64 1 36 

322 MIREA SANDU 37176 2006.06.28 
Str.Nasaud 
nr.6,bl.24,sc.1,et.7,ap.86,sect.5 1 36 



 187

323 PANAIT NASTASIA 40301 2006.07.11 
Sat.Mărculeşti 
com.Cosimbeşti,jud.IalomiŃa 1 36 

324 IVAN ANDREEA 47124 2006.08.16 Str.Botorca nr.8, sector 5,Bucureşti 1 36 

325 NEGOIłĂ MARIA ADELINA 58739 2006.10.10 
Mun.Brăila str. Anton Pann 
nr.7,bl.AB3,et.3,ap.76 1 36 

326 VIERIU ELENA SIMONA 70041 2006.11.29 
Str.Opanez nr.2, bl.C1, sc.2, et.4, 
ap.76 1 36 

327 COMIŞEL TĂNASE NICOLAE 1796 2007.01.15 
Şos.Pantelimon nr.237, 
bl.65,sc.4,ap.168,sector 2 1 36 

328 COMIŞEL FLORIN 2057 2007.01.15 
Şos.Pantelimon 
nr.237,bl.65,sc.4,ap.168,sect.2 1 36 

329 
VOROVEANU BOGDAN 
VALENTIN 12052 2007.02.21 

Str.Răscoala din1907 
nr.16,bl.24,ap.60,sect.2 1 36 

330 CONDREA BRÎNDUŞA LAVINIA 19357 2007.03.22 
Str.Oituz nr.8, bl.8, sc.1, et.2, 
ap.5,Vrancea 1 36 

331 PROŞCANU CRISTINA 21850 2007.03.30 
Str.Poiana cu Aluni nr.4, bl.18 A, 
ap.18, sect.2 1 36 

332 CHIRIłĂ MUGUREL 24602 2007.04.13 
Str.Arh.Ionescu Grigore 
nr.63,bl.T73,ap.38, sect.2 1 36 

333 RADU MIHAELA GEORGIANA 30326 2007.05.09 Str.Cristea Mateescu nr.65, sect.2 1 36 

334 FRONE BOGDAN MIHAEL 31906 2007.05.16 
Bd.Chişinău nr.26, bl.M15, ap.31, 
sector 2,Buc. 1 36 

335 GHERSIM GHEORGHE 34576 2007.05.29 
Str.Stolnicu Vasile 
nr.14,bl.8,ap.1,sector 2 1 36 

336 
MIHĂESCU ALEXANDRU 
GEORGE 35180 2007.05.30 

PŃa.Foişorul de Foc 
nr.1,et.4,ap.10,sect.2 1 36 

337 LAZĂR INDRU FLORIN 35501 2007.05.31 
Str.Arh.Petre Antonescu nr.8, bl.26, 
ap.94, sect.2 1 36 

338 DUMITRESCU AMALIA MARIA 37005 2007.06.07 
Calea Moşilor nr.308, bl.48 bis, ap.26, 
sect.2 1 36 

339 POPOVICI IONUł CĂTĂLIN 46495 2007.07.20 
Str.Pescăruşului nr.3, bl.B24,ap.37, 
sector 2 1 36 
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340 ALEXA ALINA IUSTINA 49379 2007.08.06 
Str.Nicolae Pascu nr.1, 
bl.7B1,ap.2,sect. 2 1 36 

341 NIłĂ GHEORGHE 49741 2007.08.07 Str.Gheorghe Palade nr.7-9, sect.2 1 36 

342 IONIłĂ ANDREEA ANTONELA 51086 2007.08.14 
Şos.Pantelimon nr.249, 
bl.48,ap.30,sector 2 1 36 

343 RĂDUCANU GIANINA 55308 2007.09.05 
Str.Frumuşani nr.16, bl.115, ap.51, 
sect.4 1 36 

344 CHICHEA GABRIELA 55758 2007.09.06 
Sos.Colentina nr.93, bl.92, ap.4, 
sect.2 1 36 

345 RĂDULESCU MIRELA 58557 2007.09.19 
Str.Vatra Luminoasa nr.1-27,bl.D 
7,ap.15,sect.2 1 36 

346 MANOLESCU SORINA IOANA 58954 2007.09.20 Str.Tunari nr.34, sect.2 1 36 

347 
MANOLESCU DUMITRU 
CORNEL 59949 2007.09.25 Str.Tunari nr.34, sector 2 1 36 

348 
DUMITRESCU CRISTINA 
MIHAELA 60166 2007.09.26 

Str.Anton Bacalbaşa nr.19, bl.172, 
ap.33, sect.4 1 36 

349 BURETE ANA EMILIA 64275 2007.10.11 
Str.Maşina de Pîine nr.20B, bl.5,ap.2, 
sect. 2 1 36 

350 RIZEA IONUł 69728 2007.11.05 
Str.Ionescu Grigore nr.81, bl.43, 
ap.44 1 36 

351 NICULAE DORIN 77203 2007.12.03 
Şos.Pantelimon nr.330, bl.31, 
sc.2,et.3,ap.117 1 36 

352 POP DRAGOŞ 82186 2007.12.20 
Str.Serdarului nr.13,bl.48,ap.13,sect. 
1 1 36 

353 MITAN ENE MARIANA 55884 2006.09.27 Str.Opanez nr.11, bl.77,ap.26,sect. 2 1 35 

354 TANE ELENA 58710 2006.10.10 
Str.Petre Ionescu 
nr.51,bl.7,et.8,ap.306,sector 2 1 35 

355 ACHIM MARIANA 67329 2006.11.16 
Bd.Chişinău nr.21, 
bl.B6,et.8,ap.138,sect.2 1 35 

356 ANTON DAN ADRIAN 70148 2006.11.29 
Şos.Colentina 
nr.85,bl.86,sc.2,et.7,ap.74,sector 2 1 35 
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357 FLOREA MARIAN 5534 2007.01.26 
Str.Thomas Masaryk nr.7, et.1, 
ap.3,sect. 2 1 35 

358 IORDACHE FLORENTINA 10503 2007.02.15 
Şos.Colentina nr.15, bl.R 25, ap.79, 
sect.2 1 35 

359 BĂNIłĂ MARIA MADALINA 33233 2007.05.22 
Şos.Iancului nr.27, 
bl.105D,sc.3,ap.108,sect. 2 1 35 

360 BANU SORINA MIHAELA 41809 2007.06.28 
Str.Pictor Ion Andreescu 
nr.10,et.1,ap.2,sect.2 1 35 

361 PALADA TEODORA 45103 2007.07.13 
Şos.Fundeni nr.229, bl.115,ap.87, 
sect.2 1 35 

362 VULCU CRISTIAN VASILE 47608 2007.07.26 
Şos.Pantelimon nr.255, bl.43, 
sc.A,ap.41,sect. 2 1 35 

363 
RADU CONSTANłA 
MARILENA 49415 2007.08.06 Str.Plumbuita nr.55, sector 2 1 35 

364 MUŞA MARIANA 50362 2007.08.09 
Bd.Iuliu Maniu 
nr.53A,bl.18P,ap.78,sect. 6 1 35 

365 MATEI GEANINA MANUELA 58166 2007.09.18 
Str.Răscoala din 1907 nr.11, bl.16, 
ap.154, sect.2 1 35 

366 
TRUFAŞU ANDREEA 
MĂDĂLINA 66100 2007.10.19 

Bd.Chişinău nr.13,  bl.A3, ap.61, 
sector 2 1 35 

367 DINA DORINA 72462 2007.11.14 
Str.Sold.Şerban GhiŃă nr.18, 
bl.8D,ap.36,sect.3 1 35 

368 PARPALEA SILVIU GABRIEL 80009 2007.12.12 
Str.Baicului nr.61, bl.80, sc.1, ap.9, 
sect.2 1 35 

369 SOARE ALEXANDRA ROXANA 81629 2007.12.18 
Str.Zambila IoniŃă 
nr.1,bl.33A,et.10,ap.162,sect.2 1 35 

370 ION AUGUSTIN ALEXANDRU 83358 2007.12.28 
Şos.Colentina nr.74, bl.110, sc.1, 
ap.12, sect.2 1 35 

371 DULCA MARIANA LILIANA 8139 2006.02.09 
Şos.Pantelimon 
nr.354,bl.2,sc.6,et.6,ap.221 1 34 

372 BADELE ANA MARIA 9694 2006.02.16 Str.Pechea nr.10-12, sect.1 1 34 

373 BULEANDRĂ VASILE IONUł 24888 2007.04.16 Str.Stolnicu Vasile nr.18, bl.5, ap.67, 1 34 



 190

sect. 2 

374 FERASCU LAURA ELENA 35899 2007.06.04 
Str.Pescăruşului nr.2, bl.B 19, ap.99, 
sect.2 1 34 

375 STOICA ANTONIU DANIEL 40623 2007.06.25 Str.Neagota nr.47,sector 2 1 34 

376 MATTIUSSI IONELA 41459 2007.06.27 
Str.Theodor SperanŃia 
nr.98,bl.S28,ap.43 1 34 

377 POPA VASILE SORIN 46351 2007.07.20 
Al.Socului nr.6,bl.M4bis,ap.36,sector 
2,Buc. 1 34 

378 MIELUŞEL GRATIELA 54988 2007.09.03 
Bd.Unirii bl.59, ap.57, Tîrgovişte, 
DîmboviŃa 1 34 

379 PETCULESCU PAUL 59366 2007.09.24 
Str.Grigore Moisil nr.5, bl.7 
bis,sc.3,ap.152 1 34 

380 PÂRÂU ELENA DANIELA 61492 2007.10.01 Str.Brebu nr.4, bl.T11,et.6,ap.37 1 34 

381 GHEORGHE CRISTINA OLGA 70501 2007.11.07 Str.Oteşani nr.3, sector 2 1 34 

382 PASCAL ANDREI 76452 2007.11.29 
Al.Pantelimon nr.2, bl.11, 
sc.B,ap.1,sect. 2 1 34 

383 CĂZĂCEANU MARIUS 17652 2005.03.15 Str.Cimpului nr.14, sect. 2,Bucuresti 1 33 

384 
STOIAN ENACHE MARIANA 
CARMEN 15651 2006.03.15 

Str.Gheorghe Doja nr.8, Dobroieşti, 
jud.Ilfov 1 33 

385 LORENTZ PUIU CORNELIU 25104 2006.04.28 
Calea DorobanŃilor 
nr.168,bl.15,ap.128,sect.1 1 33 

386 IONESCU CRISTIANA ALINA 41106 2006.07.17 
Şos.Mihai Bravu nr.380-382,bl.B3b 
B3c,ap.66,sect.3 1 33 

387 IVANOVICI CARMEN IULIANA 45428 2006.08.08 
Str.Inginerilor Tei nr.8, 
bl.T31B,ap.14,sect.2 1 33 

388 CIUCIULA CONSTANTIN 51065 2006.09.05 
Str.Deleni nr.7, bl.T 69, sc.A, ap.32, 
sect.2 1 33 

389 STERE MIHAELA 53832 2006.09.19 
Str.Teiul Doamnei nr.15, bl.37, sc.a, 
ap.7, sect.2 1 33 

390 PAVELESCU DECEBAL 54273 2006.09.20 Str.Orzari nr.30, sector 2 1 33 
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NICOLAE 

391 DUICU IOAN RĂZVAN 65470 2006.11.09 Str.Medic Slătescu nr.10,sect. 2 1 33 

392 ARAMA SILVIA 67893 2006.11.20 
Str.Năstase Pamfil nr.53, bl.29, 
et.1,ap.7,sect.2 1 33 

393 ZAMFIRACHE ADRIAN 72064 2006.12.07 
Str.Alexandru Glinka 
nr.28,Mun.Ploieşti,Prahova 1 33 

394 DUDUMAN FLORIN 6882 2007.02.01 
Str.Năstase Pamfil nr.19, et.1, ap.2, 
sect.2 1 33 

395 MITRACU PAUL 7325 2007.02.05 
Str.Braşoveni nr.2, bl.19,ap.15, 
sect.2,Bucureşti 1 33 

396 ANDREI CRISTINA 7993 2007.02.06 
Str.Pescăruşului nr.7, bl.B 26, sc.A, 
ap.5, sect.2 1 33 

397 STOIAN FLORIN LAURENłIU 43198 2007.07.05 Intr.Domneşti nr.7, ap.2, sect. 2 1 33 

398 DASCALUC IOANA 52040 2007.08.20 
Str.Secuilor nr.5, bl.B 29, ap.26, 
sect.4 1 33 

399 RAHAL SAIDA ANA 65940 2007.10.18 
Str.Troienelor nr.3, bl.46A, 
ap.33,Ploiesti 1 33 

400 GRIGORE ADRIANA 67721 2007.10.25 
Str.Vidin nr.12, bl.58 bis, ap.14,sector 
2 1 33 

401 BEGU MATHILDA 72458 2007.11.14 
Şos.Pantelimon nr. 258, bl.47,ap.239, 
sect. 2 1 33 

402 PASCU GEORGETA ADRIANA 78228 2007.12.06 
Str.Marcu Armaşu nr.9, bl.25, ap.14, 
sect.2 1 33 

403 STROE MARIANA 74152 2005.12.20 Str.Făinari nr.3, sector 2, Bucureşti 1 31 

404 PESTRIłU ŞTEFANIA LILIANA 36932 2006.06.27 
Str.Răscoala din 1907 nr.11, bl.16, 
ap.182,sect. 2 1 31 

405 BOLBOCEANU MARIANA 39613 2006.07.10 Jud.Călăraşi, Lehliu Sat 1 31 

406 AMANCI ELENA 49514 2006.08.29 
Şos.Colentina 
nr.66,bl.106,et.4,ap.20,sect.2 1 31 

407 HORODINSCHI CRISTINA 67764 2006.11.20 Sat.Bucecea, Com.Bucecea, 1 31 
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jud.Botosani 

408 MOLDOVAN MARIA SIMONA 7145 2007.02.02 
Str.Şoldanului nr.6, 
bl.111,ap.18,sect.4 1 31 

409 ILIE ANDRADA 11523 2007.02.20 
Str.Portului nr.41, bl.E 2, ap.21, 
Mangalia 1 31 

410 BOGDAN ANA MARIA 11852 2007.02.21 Str.Litoralului nr.6, sect.2 1 31 

411 DINCĂ ELISABETA DOINIłA 30665 2007.05.10 
Sos.OlteniŃei nr.388, 
bl.3,sc.1,et.2,ap.15,sect.4 1 31 

412 ONCESCU MARIUS 48334 2007.07.31 
Str.Matei Voievod nr.103-
113,bl.O3,ap.70 1 31 

413 NEGROIU MELANIA ISADORA 67810 2007.10.26 
Bd.Iuliu Maniu nr.75-
77,bl.2B,ap.69,sect.6 1 31 

414 DUMITRACHE ALINA MIRELA 68298 2007.10.29 Al.Ianca nr.2, bl.V18, sc.A, et.4, ap.25 1 31 

415 PANDELE DANIELA FLORINA 76148 2007.11.28 
Str.Lt.Nicolae Pascu nr.5, bl.7A 1, 
ap.38, sect.3 1 31 

416 IONICĂ CRISTINA FLORIANA 76426 2007.11.29 
Str.Doljului nr.25, bl.G 5, 
ap.41,Craiova,Dolj 1 31 

417 CÂRNU OANA ALEXANDRA 83361 2007.12.28 
Al.Giurgeni nr.2, bl.F14, 
sc.6,et.4,ap.78,sect.3 1 31 

418 MACOVEANU ANA MARIA 13329 2006.03.03 Str.Bărbat Voievod nr.26, sect.2 1 30 

419 LUNGU IONELA DANIELA 28797 2006.05.17 
Str.Carei nr.9, 
bl.B32,et.2,ap.13,sector 2 1 30 

420 SCARLAT ADRIAN 54709 2006.09.21 Str.Dumitrana nr.15A,sector 2 1 30 

421 MANEGA ŞTEFAN 64359 2006.11.03 Str.Aurului nr.12, bl.M 4, ap.25, sect.2 1 30 

422 MOLDOVEANU LUMINIłA 22167 2007.04.02 
Sat Mircea Vodă,Com.Mircea 
Vodă,jud.Brăila 1 29 

423 BERBEC MARINELA 42086 2006.07.20 Târgul Jiu, jud.Gorj str. 9 Mai 1 28 

424 CIU ELENA MARCELA 61195 2006.10.20 
Şos.Colentina nr.51, bl.R 11, ap.16, 
sect.2 1 28 
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425 ILIE NICOLETA 63227 2006.10.30 
Str.Oborul Nou 
nr.13,bl.P10,ap.303,sector 2 1 28 

426 
IONESCU DRAGOŞ 
CONSTANTIN 66292 2006.11.13 

Str.Paleologu nr.4, 
bl.4,et.1,ap.1,sector 2 1 28 

427 DRĂGAN CARMEN MIHAELA 69464 2006.11.27 
Şos.Fundeni nr.229, bl.115, ap.83, 
sect.2 1 28 

428 ANDREI NICOLAE CĂTĂLIN 6521 2007.01.31 
Str.Opanez nr.2, bl.L 1, sc.2, et.1, 
ap.50, sect.2 1 28 

429 CERDAC DANIELA RALUCA 10230 2007.02.14 
Sat Galiciuica, Comuna Giubega, 
jud.Dolj 1 28 

430 SOMEŞAN ANDREI 11952 2007.02.21 
Al.Bistricioara nr.16, b.65, 
sc.B,ap.23,sector 2 1 28 

431 
DOHOTERU MIHAI 
CONSTANTIN 54532 2007.08.30 Str.Vaselor nr.41, sect.2 1 27 

432 
GHEORGHE ALEXANDRU 
GABRIEL 20037 2006.04.03 

Str.Alexandru cel Bun 
nr.22,bl.T18,ap.50,sect.2 1 26 

433 BOTEA IONEL 27547 2006.05.11 Str.Puietilor nr.15,sector 2 1 26 

434 BONTOI ADRIAN 12876 2007.02.26 
Str.Alexandru Ipsilanti nr.2, bl.29 
bis,ap.21 1 26 

435 GĂINA PAUL CRISTINEL 23311 2007.04.05 Str.Nicolae Iorga nr.63, Giurgiu 1 26 

436 ANDREI VICTOR SORINEL 58463 2007.09.18 Str.Toamnei nr.86, sect.2 1 26 

437 ALBU ALINA RUXANDRA 79742 2007.12.11 Str.Pluguşor nr.66, sect.2 1 26 

438 CUNICEL CARMENUłA 45394 2007.07.16 
Str.Fabrica de GheaŃă nr.16-
18,bl.95,ap.77,sect.2 1 24 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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    Anexa nr. 2 la HCLS 33/2008 

       

 
STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN REPARTIZAREA LOCUINłELOR PENTRU TINERI CU 

VÂRSTA DE PÂNĂ LA 35 DE ANI DESTINATE ÎNCHIRIERII , VALABILE PENTRU ANUL 2008  

 Structura                2 camere    Anexa 
Nr. 
Crt. Numele şi prenumele 

Nr 
inreg 

Anul/luna/ 
ziua Adresa Structura 

Total 
punctaj 

       

1 PETRESCU MIHAI ION 37192 2004.06.21 
Str.Fabrica de GheaŃă 
nr.10,bl.91,sc.B,ap.86 2 55 

2 CIUTACU ALINA 60848 2004.10.25 
Şos.Pantelimon 
nr.231,bl.69A,et.10,ap.92 2 53 

3 CAMARASCU MONICA 35757 2005.06.13 Str.Arcului nr.3,et.3,ap.12 2 53 

4 TATARLIGA TEODORA 49876 2005.08.26 
Str.Cometei nr.20, 
Mun.Buzău,jud.Buzău 2 53 

5 
DOBROTESCU SIMONA 
FLORENTINA 35863 2004.06.14 

Str.Poiana cu Aluni 
nr.6,bl.17,sc.3,ap.86 2 51 

6 BECHIR ELENA 68929 2005.11.24 
Str. Prevederii nr.17, bl.R13, 
sc.A,et.1, ap.5,sect.3 2 50 

7 BĂLOSU RODICA 73550 2005.12.15 
Sos.OlteniŃei 
nr.113,bl.27,sc.4,et.3,ap.128 2 50 

8 GRIGORE GEORGE 71938 2006.12.07 
Str.Unirii nr.87, Oraş Pogoanele, 
Buzău 2 50 

9 MIREA ELENA SIMONA 8391 2007.02.07 
Str.Smaranda Brăescu nr.44, 
bl.F20, ap.41,sect.1 2 50 

10 BARTOŞ ILMAR 10295 2007.02.14 
Str.22 Decembrie 1989 bl.I2, 
et.2,ap.11,Craiova 2 50 

11 CIOBANU RAMONA PETRUłA 50694 2004.09.07 
Şos.Pantelimon nr.239, bl.62, 
et.9,ap.90 2 49 

12 METELEANU GABRIEL 55133 2004.09.28 Bd.Constantin Brâncoveanu nr.6, 2 49 
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NICOLAE bl.B1,ap.41,sect.4 

13 MARIN NICULINA 1791 2005.01.12 Bd.Lacul Tei nr.79,bl.15A,ap.78 2 49 

14 TUDOR VALENTIN 33537 2006.06.09 
Str.Belşugului 
nr.12,bl.K22,ap.8,Călăraşi 2 49 

15 PÂRVU LILIANA 40885 2006.07.13 Str.Vasile Lucaci nr.14, sector 3 2 49 

16 ROTARU GABRIEL CINEL 60948 2006.10.19 
Com.Radomireşti , 
jud.Olt,sat.Călineşti 2 49 

17 CLOŞCĂ EMIL 60969 2004.10.26 
Şos.Vergului 
nr.13,bl.H2,sc.1,et.6,ap.26,sect.2 2 48 

18 
GHEORGHE GEORGIANA 
RALUCA 4134 2005.01.21 

Bd.Basarabia nr.234-236, 
bl.MC17,ap.52,OlteniŃa 2 48 

19 STOIAN CRISTINA IRINA 61409 2005.10.19 
Bd.Chişinău 
nr.10,bl.M4,et.10,ap.47,sector 2 2 48 

20 SÎRBU NICOLETA 67206 2005.11.16 
Al.Socului nr.2, 
bl.B12,sc.1,et.8,ap.50,sect. 2 2 48 

21 
IORDĂCHESCU MIRELA 
VIOLETA 67339 2005.11.16 

Mun.Urziceni, 
bl.CFR,sc.A,et.1,ap.4,jud.IalomiŃa 2 48 

22 ŞERBAN MARIANA 33539 2006.06.09 
Str.Irimicului nr.2, bl.1, sc.2, et.4, 
ap.53 2 48 

23 BUNEA ALICE LUCIANA 40882 2006.07.13 Str.Pitar Moş nr.23,ap.3,sector 1 2 48 

24 MIHĂILĂ DORU 44880 2006.08.03 
Sos.Alexandru cel Bun nr. 12, 
bl.T61,sc.1,ap.1,Buc. 2 48 

25 NICULAE SIMONA NICOLETA 51444 2006.09.06 
Str.Radovanu nr.15, bl.39, sc.2, 
ap.64, sect.2 2 48 

26 STOIAN LILIANA 56160 2006.09.28 
Str.Braşoveni nr.26, 
bl.5,ap.103,sector 2 2 48 

27 POPESCU MIHAI 59512 2006.10.12 
Oras Drăgăneşti 
Olt,jud.Olt,str.Berzelor nr.20 2 48 

28 MINCĂ CORINA 72075 2006.12.07 
Str.Jean Steriadi nr.30-38, bl.M10, 
ap.15,sect.3 2 48 
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29 NEACA MARIAN ROBERT 74796 2006.12.20 
Şos.Mihai Bravu nr.39, 
bl.P15bis,ap.37,sector 2 2 48 

30 VASILE CLAUDIU DANIEL 23664 2007.04.10 
Str.N.Titulescu nr.43, Dăbuleni, 
Jud.Dolj 2 48 

31 BUCUR BOGDAN ROBERT 39592 2007.06.19 
Str.Pincota nr.7, bl.13, ap.121, 
sector 2 2 48 

32 CORNEA RĂZVAN ION 82882 2007.12.21 
Str.Buzoieni nr.10, bl.M 40, sc.1, 
ap.32, sect.5 2 48 

33 DUDICI CARMEN VALENTINA 2214 2005.01.13 
Calea Moşilor nr.237, bl.45, et.8, 
ap.54, sector 2 2 47 

34 VOICU FLORINA 64367 2005.11.02 Str.Duioşiei nr.36, sector 1 2 47 

35 STAN GINA CORINA 27972 2006.05.15 
Str.BăltiŃa nr.3, bl.B19, sc.1,et.3, 
ap.12 2 47 

36 MATEI MIHAELA 28013 2006.05.15 
Str.Rîmnicu Sărat 
nr.24,bl.7B,sc.2,ap.75 2 47 

37 
BOŞNEAG BARBU CRINA 
ILEANA 41700 2006.07.18 

Str.Zorilor nr.19, Oras Zimnicea, 
Jud Teleorman 2 47 

38 CERCEL STELUłA 46051 2006.08.10 
Str.Fortunei nr.58, sector 1, 
Bucureşti 2 47 

39 VOICU MARIA MAGDALENA 48397 2006.08.22 
Şos.Mihai Bravu 
nr.6,mun.OlteniŃa,jud.Călăraşi 2 47 

40 COLEV DONE JENI CARLA 49773 2006.08.29 
Cal.DorobanŃilor 
nr.168,bl.15,ap.38,sect.1 2 47 

41 
LEORDEANU CRISTINA 
FLORINA 49693 2006.08.29 Str.Dumitru Slugeru nr.10, sect.2 2 47 

42 PARASCHIV CARMEN IULIA 55192 2006.10.03 
Al.Sinaia 
nr.8,bl.73,sc.1,et.2,ap.10,sector 2 2 47 

43 TUTU EMIL NICOLAE 59402 2006.10.12 
Str.Doamna Ghica 
nr.10,bl.62,ap.46,sect.2,Buc. 2 47 

44 TOLEA IULIA ALINA 61287 2006.10.20 
Şos.Pantelimon nr.256, 
bl.53,et.10,ap.57sect.2 2 47 

45 BOSCORNEA MIHAELA 64222 2006.11.02 Str.8 Martie 2 47 
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nr.12,bl.12,sc.1,et.3,ap.12,Focşani 

46 CIOVINA RALUCA MIOARA 75000 2006.12.20 
Şos.Pantelimon nr.78, 
bl.421,sc.1,ap.55,sect.2 2 47 

47 HEROVIC IOANA GRAłIELA 1481 2007.01.11 
Str.Vlădeasa nr.13, 
bl.C32,sc.B,p,ap.58,sect.6 2 47 

48 CIOARĂ GABRIEL 2176 2007.01.15 
Com.Valea Chinarului,sat.Varai 
nr.94,jud.Maramureş 2 47 

49 
POPESCU ELENA ANNE 
MARIE 14168 2007.03.01 

Str.Delfinului nr.11, 
bl.D19,ap.47,Bucureşti 2 47 

50 TABARCEA ALINA MARILENA 27045 2007.04.24 
Şos.Pantelimon 
nr.148,bl.100,ap.44,sect.2 2 47 

51 
GEANTĂ HEREA LAVINIA 
ELENA 47606 2007.07.26 

Str.Liviu Rebreanu nr.5, bl.52, 
sc.2,ap.81, sect.3 2 47 

52 CHIVU LAURA IOANA 73792 2007.11.20 
Str.ExerciŃiu bl.A8, sc.A,ap.8, 
Mun.Piteşti 2 47 

53 AMARGHIOALEI ION 65137 2004.11.15 
Şos.Colentina 
nr.62,bl.104,et.3,ap.61 2 46 

54 PEICU MARIANA 71130 2005.12.05 
Str.Răscoala 
1907,nr.16,bl.24,sc.A,ap.27,sect.2 2 46 

55 DRĂGOESCU ORLANDO 23006 2006.04.14 
Şos.Vergului nr.21-29,bl.G1/G4, 
sc.D,et.2,ap.142 2 46 

56 URECHIATU ANCA 37480 2006.06.29 
Şos.Colentina nr.81,bl.84, 
sc.1,et.1,ap.3,sect. 2 2 46 

57 NEDELEA IOLANDA VALERIA 65663 2006.11.09 
Str.Emil Gârleanu 
nr.6,bl.V52C,sc.1,et.1,ap.3 2 46 

58 CUC PETRUłA 66885 2006.11.15 
B-dul Iuliu Maniu nr.11 A, bl.D 
3,ap.60,sect. 6 2 46 

59 SOCAI VERONICA 74722 2006.12.20 
Str.Cristea Mateescu nr.8, ap.31, 
sect.2 2 46 

60 IOAN MIHAI 15397 2007.03.07 Str.Moroieni nr.20,sector 2, Buc. 2 46 

61 DENEANU ŞTEFANIA LILIANA 26682 2007.04.23 
Str.Prevederii nr.15, bl.A 12, 
ap.43, sect.3 2 46 
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62 
IOACHIMESCU VLAD 
VINCENłIU 60188 2007.09.26 

Şos.Colentina nr.55, 
bl.83,et.10,ap.120 2 46 

63 ALBU VERONICA CLAUDIA 83459 2007.12.31 
Str.Barajul Sadului nr.7, 
bl.M4,ap.146, sect. 3 2 46 

64 BÂRZILOIU ANA MARIA 57449 2005.09.30 
Str.Spătaru Gorganu nr.35B,sector 
2 2 45 

65 TUDOSE ADINA 70154 2005.11.30 
Str.Poet Barbu Mumuleanu 
nr.42,sect.2 2 45 

66 PALLEA GEORGE GABRIEL 12591 2006.02.28 
Str.Baicului 
nr.8,bl.4,sc.A,ap.21,sector 2 2 45 

67 ŞERBAN MIHAELA 35155 2006.06.19 
Str.Plut.Petre Ionescu 
nr.8,bl.9,sc.B,ap.88,sect.2 2 45 

68 IACOB ANGELA IONELA 49766 2006.08.29 
Str.Stolnicu Vasile 
nr.27,bl.27,ap.18,sector 2 2 45 

69 TECU CARMEN 52568 2006.09.12 
Şos.Mihai Bravu nr.45, bl.P16bis, 
ap.28, sect.2 2 45 

70 PETREA GEORGE LUCIAN 21896 2006.10.04 
Şos.Mihai Bravu nr.4, 
bl.60C,sc.A,et.8,ap.31 2 45 

71 RADU SIMONA SANDA 67034 2006.11.16 
Str.Cristescu Dima nr.7, 
bl.221,et.5,ap.21,sect. 2 2 45 

72 DROJ MARIO DANIEL 68823 2006.11.23 
Str.Plut.Gheorghe Radu nr.7, 
bl.14, sc.1, ap.18 2 45 

73 MANEA ELENA FLORINA 72622 2006.12.11 
Al.HobiŃa nr.6, bl.302, 
ap.150,sector 2 2 45 

74 MILITARU ANIŞOARA 12566 2007.02.23 Al.Vergului nr.7, bl.18, sc.A,ap.18 2 45 

75 BUCUR VIOLETA GETUłA 26678 2007.04.23 
Şos.Iancului nr.39, bl.103 A, 
ap.44, sect.2 2 45 

76 BARTH VIRGINIA 59342 2007.09.24 Al.Socului nr.2, bl.B12, et.2, ap.14 2 45 

77 
NICOLESCU ŞTEFANIA 
CRISTINA 61088 2007.09.28 

Intr.Patinoarului nr.23, bl.PM 55, 
ap.73, sect.3 2 45 

78 CĂPĂłÎNA ENUłA ELENA 73085 2007.11.16 
Str.Fabrica de GheaŃă nr.17, 
bl.97,ap.2 sect.2, 2 45 
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79 ONU PAULA 74914 2007.11.22 
Str.HăŃişului nr.5, bl.H12,ap.7,sect. 
2 2 45 

80 ROMAN MARCELA 80565 2007.12.13 
Al.Cricovul Dulce nr.1, bl.N 16, 
ap.6, sect.4 2 45 

81 BĂJAN GINEL MARIAN 19281 2006.03.30 
Str.Traian nr.222,et.5,ap.22, sector 
2 2 44 

82 VLAD VICTOR ION 53886 2006.09.19 
Intr.Horbotei 
nr.2A,bl.M11,scB,et.7,ap.89,sect.3 2 44 

83 
CONSTANTIN SIMONA 
CAMELIA 63897 2006.11.01 

Şos.Mihai Bravu 
nr.108,bl.D1,sc.1,et.1,ap.3 2 44 

84 
CIUBLAN ALEXANDRU 
DANIEL 66527 2006.11.14 

Str.Petre Antonescu nr.13, bl.12, 
sc.B, ap.72 2 44 

85 BĂLĂNESCU BOGDAN 1620 2007.01.11 
Oras UrlaŃi ,jud.Prahova 
str.T.Vladimirescu nr.10A 2 44 

86 GOIDESCU STELUłA 35437 2007.05.31 
Sat Vişani nr.687, 
com.Vişani,jud.Brăila 2 44 

87 IORGA LUIZA ANTOANELA 38306 2007.06.13 
Str.Oteşani nr.10, 
bl.T2,sc.Aap.35,sector 2 2 44 

88 IONETE IRINA 53083 2007.08.23 
Str.Ciocârliei nr.18, bl.D 14, ap.18, 
sect.2 2 44 

89 IONESCU ANCA DORINA 53435 2007.08.27 
Str.Odobeşti nr.11, bl.T 1, sc.A, 
ap.19, sect.3 2 44 

90 COCEA OANA ALINA 54058 2007.08.29 
Str.Pancota nr.9, bl.11 nord, sc.1, 
ap.6, sect.2 2 44 

91 IONIłĂ LARENłIU FLORIN 62386 2007.10.03 
Al.Bistricioara nr.16, bl.66, sc.A, 
et.3, ap.11 2 44 

92 ARGEŞEANU VERONICA 75117 2007.11.23 
Str.Doamna Ghica nr.10, bl.62, 
ap.14 2 44 

93 ADAM MIRCEA ŞTEFAN 39033 2005.06.29 
Al.Braşoveni nr.6, 
bl.15,sc.A,et.4,ap.27 2 43 

94 PORFIREANU SORIN 73151 2005.12.14 
Str.Lamoteşti nr.8 bl.12,sc.2,et.1, 
ap.75,SECTOR 4 2 43 
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95 PUSCULIłĂ ADRIAN MARIAN 2693 2006.01.18 Sat Fundeni, jud.Călăraşi 2 43 

96 STOIAN ANDREEA CRISTINA 9935 2006.02.17 
Str.Ciocârliei nr.18, bl.D14,ap.3, 
sector 2 2 43 

97 TUDOR PETRE MARIUS 53141 2006.09.14 Str.Latină nr.12, ap.2, sect.2 2 43 

98 MOROIU CORNEL 71629 2006.12.06 
Al.Piatra Mare nr.5, bl.6, sc.4, 
ap.55,sect. 2 2 43 

99 NEACŞU ROXANA 73479 2006.12.14 
Al.Sinaia nr.10, 
bl.74,sc.A,et.6,ap.25,sect. 2 2 43 

100 BRATU MARIA DANIELA 15084 2007.03.06 
Şos.Pantelimon 
nr.285A,bl.11A,ap.33, sector 2 2 43 

101 CONSTANTIN CONSTANłA 27791 2007.04.26 
Str.Anghel Dogaru nr.33, bl.7, 
ap.38, sect.5 2 43 

102 ROMANIUC CRISTINA 30336 2007.05.09 Str.Sarafineşti nr.6, sect.2 2 43 

103 CONSTANTIN STELUłA 30810 2007.05.11 Str.Soltuzului nr.54, ap.3sector 2 2 43 

104 DRĂGHICI ANGELA 32390 2007.05.18 
Şos.Vergului nr.33, bl.K 2, ap.11, 
sect.2 2 43 

105 
ORNEAłĂ ELIZABETA 
CLAUDIA 32602 2007.05.21 

Şos.Pantelimon nr.249, bl.48, 
ap.95, sect.2 2 43 

106 MONOPOL MARIAN 35849 2007.06.01 
Str.Radovanu nr.3, bl.20, sc.3, 
ap.31, sector 2 2 43 

107 MARIN EDUARD FLORIAN 36641 2007.06.06 
Calea Rahovei nr.360, bl.10 A, 
sc.2, ap.69, sect.5 2 43 

108 DEADIC GHENADIE 46048 2007.07.18 Bd.Bucureştii Noi nr.15, et.3, ap.57 2 43 

109 BOBE CLAUDIA ELENA 57981 2007.09.17 
Str.Maşina de Pîine nr.37, bl.2, 
ap.25,sector 2 2 43 

110 ACOSTI CRISTIAN DAN 66325 2005.11.11 
Bd.Basarabia 
nr.55,bl.M22,ap.48,sector 2 2 42 

111 CIOROMILĂ DOINIłA 67292 2005.11.16 
Str.Racari nr.12, bl.45, et.2, ap.15, 
sect.3 2 42 

112 DUMITRU ALICE 9736 2006.02.16 Al.Avrig 2 42 
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LĂCRĂMIOARA nr.10,bl.P5,et.8,ap.33,sector 2 

113 RADU RĂZVAN 14614 2006.03.09 
Bd.Basarabia 
nr.114,bl.L13A,ap.40, sector 2 2 42 

114 DONIŞAN DAN VALERIU 16707 2006.03.21 
Str.Braşoveni nr.6, bl.15, sc.1, 
et.4, ap.28 2 42 

115 LUPU ANGELA DIANA 22660 2006.04.13 

Calea Moşilor 
nr.249,bl.49A,sc.2,et.9,ap.57,sect.
2 2 42 

116 TUDOR ELENA 25710 2006.05.03 
Str.Baicului nr.10, bl.5B, 
sc.A,et.8,ap.35 2 42 

117 ALMASHRIQI ANDA MIHAELA 27331 2006.05.10 
Str.Baicului nr.1, 
bl.401A,sc.2,et.2,ap.69,sect.2 2 42 

118 FLĂMÂNZEANU NICULAE 30498 2006.05.25 

Şos.Fundeni 
nr.7,bl.D23,sc.A,et.6,ap.36,sector 
2 2 42 

119 PREDA OANA ELENA 34012 2006.06.12 
Str.Maşina Pîine 
nr.20B,bl.5,ap.38,sect.2 2 42 

120 VELIŞCU NICOLETA 40307 2006.07.12 
Al.Sinaia nr.6,bl.72,ap.38,sector 
2,Buc. 2 42 

121 DUMITRU MAGDALENA 48748 2006.08.24 
Bd.Garii Obor 
nr.23,et.2,ap.8,sect.2 2 42 

122 STOICA NICULAE DAN 50322 2006.08.31 
Str.Poiana cu Aluni nr.3, 
bl.10,ap.99 2 42 

123 LEFTER GABRIEL ANDY 50140 2006.08.31 
Al.Sinaia nr.1, bl.78, sc.A, ap.21, 
sect.2 2 42 

124 
GOLGOJAN CARMEN 
MIHAELA 53484 2006.09.18 

Al.Teiul Doamnei nr.4, bl.21, et.8, 
ap.52, sect.2 2 42 

125 SOLTAN SEBASTIAN GABRIEL 54459 2006.09.21 
Şos.Pantelimon 
nr.126,bl.207,ap.72,sector 2 2 42 

126 VARDU AURELIA 54728 2006.09.21 
Str.Vasile Stolnicu nr.18, bl.5, 
sc.2,et.4,ap.92 2 42 

127 POPA ALINA MARIANA 56925 2006.10.03 Str.CernăuŃi 2 42 
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nr.5,bl.B28,sc.1,et.7,ap.43,sector 2 

128 MOISANU MONICA GABRIELA 57806 2006.10.05 
Str.Petre Ionescu 
nr.8,bl.9,ap.51,sector 3 2 42 

129 CRACANA LETIłIA VIOLETA 60734 2006.10.18 Str.Coralilor nr.29, sector 1 2 42 

130 
SÎMBOTIN AURELIA 
MARINELA 62069 2006.10.24 

Str.Pătulului 
nr.8,bl.4,sc.2,et.5,ap.84,sect.3 2 42 

131 NIłU ALINA FLORENTINA 62582 2006.10.26 
Şos.Pantelimon 
nr.352,bl.3,sc.C,et.8,ap.109,sect.2 2 42 

132 STOICA SĂNDIłA 73589 2006.12.14 
Sos.Vergului nr.13, 
bl.H2,sc.2,et4,ap.18,sect.2 2 42 

133 
MUSTĂREAłĂ FLORIN 
VICENłIU 2327 2007.01.15 

Calea Moşilor nr.225,bl.33-
35,sc.2,ap.56 2 42 

134 MOROŞAN ELENA 2991 2007.01.17 Str.Ion Maiorescu nr.59,sector 2 2 42 

135 
TURCITU ALEXANDRA 
ROXANA 6907 2007.02.01 Str.Sălciilor nr.4 ,sect.2,Bucureşti 2 42 

136 CURCĂ LUCIA RAMONA 9727 2007.02.12 
Str.Teiul Doamnei nr.10, bl.10, 
sc.1,ap.32,sect.2 2 42 

137 ŞTEFAN IRINA 13092 2007.02.27 
Intr.Viitorului nr.6, sector 
2,Bucureşti 2 42 

138 CRISTACHE GIGEL DAN 78571 2007.12.06 
Str.Grigore Moisil nr.4, bl.6, ap.43, 
sect.2 2 42 

139 PODINA LIVIU EDUARD 27033 2006.05.09 
Str.Badea CârŃan nr.9, et.1, 
ap.2,sector 2 2 41 

140 PINTICA DANIEL 27162 2006.05.10 
Str.Tîmpa nr.1, 
bl.1C,sc.1,et.4,ap.27,sector 2 2 41 

141 MAFTEI GICĂ MARCEL 39801 2006.07.10 Str.Băbeni nr.1, bl.Z1,ap.79,sect. 3 2 41 

142 MIHAI MARIANA SILVANA 40864 2006.07.13 
Str.Costache Conachi 
nr.12,bl.6C,ap.5,sector 2 2 41 

143 ALEXANDRU PETRUłA 46234 2006.08.11 
Str.Oteşani nr.10 bl.T2, 
sc.A,ap.30,sect. 2 2 41 
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144 TOMA DRAGOŞ 50737 2006.09.04 
Str.Pescarilor nr.1, bl.19, ap.87, 
sect.2 2 41 

145 DAN MARIUS 52429 2006.09.12 
Str.Poiana cu Aluni nr.1, bl.4, sc.4, 
et.3,ap.56 2 41 

146 CREANGĂ NELA 62163 2006.10.25 
Str.VirtuŃii nr.15, 
bl.R6A,sc.3,et.7,ap.97,sect.6 2 41 

147 MÎRSU MELANIA 62440 2006.10.26 
Al.Pantelimon nr.5, bl.13, 
sc.1,et.4,ap.81,sect.2 2 41 

148 COMAN OCTAVIAN DAN 64399 2006.11.06 
Str.Ripiceni 
nr.6B,bl.6,sc.1,et.4,ap.24,sect.2 2 41 

149 IONESCU IONICA 74574 2006.12.19 
Şos.Vergului nr.13, 
bl.H2,sc.1,ap.23,sector 2 2 41 

150 MIHAI IOANA MATILDA 5946 2007.01.29 
Şos.Pantelimon nr. 74, 
bl.411,et.8,ap.69,sect 2 2 41 

151 ŞERBĂNICĂ PETRA 28040 2007.04.27 
Str.Nada Florilor nr.3, bl.14, ap.30, 
sect.2 2 41 

152 KHATIB DANIELA 47639 2007.07.26 
Str.Radu Calomfirescu 
nr.11,sc.A,ap.2,sect.3 2 41 

153 MUNTEANU FLORINA 69778 2007.11.05 
Str.Nicolae Belerciu nr.23, bl.2, 
ap.4,sect. 4 2 41 

154 ZANFIR GEORGE MIHĂIłĂ 57680 2005.09.30 
Str.Cristea Mateescu nr.8, 
bl.42,ap.75,sector 2 2 40 

155 BADEA NICOLAE 27711 2006.05.11 
Str.Luntrei nr.3, bl.10, sc.1, 
ap.3,sector 2 2 40 

156 BICA GELU CRISTIAN 33591 2006.06.09 
Str.Baicului nr.2, 
bl.1A,ap.37,sector 2 2 40 

157 CEOROBEA CLAUDIU 44541 2006.08.02 
Str.Biserica MărcuŃa nr.1, 
bl.34,ap.9,sector 2 2 40 

158 ŞERBAN LIVIU ŞTEFAN 44763 2006.08.03 
Str.Radu de la AfumaŃi nr.41, 
sector 2,Bucureşti 2 40 

159 ZAHARIA MIHAELA 53180 2006.09.14 
Str.I.H.Radulescu nr.22, sc.2, et.3, 
sect.2 2 40 
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160 IONIłĂ CARMEN 55954 2006.09.27 
Str.Nada Florilor 
nr.42,bl.A,ap.4,sect. 2 2 40 

161 SLOBOZEANU NICOLETA 58681 2006.10.10 Str.Hortensiei nr.26, sector 2 2 40 

162 RAFIRA MARIAN 62662 2006.10.26 
Str.Grigore Moisil 
nr.5,bl.7Bis,sc.B,ap.122,sect.2 2 40 

163 FURTUNĂ AUREL 66795 2006.11.15 
Str.Pescarilor 
nr.9,bl.35,sc.3,et.7,ap.86,sector 2 2 40 

164 
TĂNASE SORINA 
MAGDALENA 1498 2007.01.11 

Str.Vasile Stolnicu nr.4, 
bl.30,ap.8,sector 2 2 40 

165 ROTEA ANAMARIA 2060 2007.01.15 
Şos. Vergului nr.17, 
bl.H3B,sc.1,ap.3,sect.2 2 40 

166 MATEI VALENTINA 9459 2007.02.12 
Str.Herta nr.4, 
bl.64A,sc.A,et.3,ap.22,sect. 2 2 40 

167 ANCA MARIA 10132 2007.02.13 Str.Scoicilor nr.14, sect. 2 2 40 

168 COMAN ION 10064 2007.02.13 Str.Pârgarilor nr.39, sect.2 2 40 

169 
STOIAN PETRONELA 
MIHAELA 13734 2007.02.28 

Str.Rîmnicu Vilcea nr.3, 
bl.4,sc.1,ap.10 2 40 

170 IONESCU ELENA BEATRICE 23511 2007.04.05 
Str.HerŃa nr.2, bl.63, ap.108, 
sect.2 2 40 

171 RĂDUłĂ NARCIS RĂZVAN 34195 2007.05.28 
Str.Pescăruşului nr.3, bl.B 24, 
sc.1, ap.49 2 40 

172 BĂLAŞA MARIAN 44381 2007.07.11 
Calea Moşilor nr.312, bl.62, ap.33, 
sector 2 2 40 

173 STANCU CĂTĂLIN 49241 2007.08.06 Str.Plumbuita nr.55, sector 2 2 40 

174 VARZĂ DOREL PETRICA 52418 2007.08.21 
B-dul Ghica Tei nr.112, bl.41, 
ap.102, sect.2 2 40 

175 PETRE ROXANA DENISA 57939 2007.09.17 
Al.Măgura Vulturului nr.7, 
bl.434,et.10,ap.84 2 40 

176 NICULESCU ADRIANA 60350 2007.09.26 
Str.Ciocîrliei nr.24, bl.D28,ap.44, 
sector 2 2 40 
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177 DĂESCU IONEL 62091 2007.10.02 
Str.Lacul Zănoaga nr.35, 
bl.M9,et.6, ap.72,sect. 6 2 40 

178 
STROINY VALENTINA 
ALEXANDRA 64967 2007.10.15 

Bd.Constantin Brîncoveanu nr.4, 
bl.12A,ap.62 2 40 

179 POPESCU MARIAN 70740 2007.11.07 
Str.Grigore Moisil nr.8, bl.9, 
ap.328, sect. 2 2 40 

180 
UNGUREAN NICOLAE 
CLAUDIU 83419 2007.12.28 

Bd.Ferdinand nr.130, sc.B,ap.8, 
sect. 2 2 40 

181 AVRAM DANIEL 7571 2006.02.08 
PiaŃa Sf.Ştefan nr.2, 
Mun.Bucureşti 2 39 

182 SCARLAT ELENA 24955 2006.04.27 
Str.Iriceanu Ion nr.20, bl.132, sc.1, 
et.6, ap.22 2 39 

183 
BÂRSAN GHEORGHE 
DRAGOŞ 62281 2006.10.25 

Şos.Colentina 
nr.53,bl.59,sc.C,et.6,ap.98,sect.2 2 39 

184 DONłU LUCIAN 62673 2006.10.26 

Bd.Basarabia 
nr.87,bl.MR3,sc.1,et.8,ap.25,sect. 
2 2 39 

185 GUłĂ COSTEL 10542 2007.02.15 
Sat Aprozi  oras Budeşti, 
jud.Călăraşi 2 39 

186 
GEORGESCU ORLANDO 
GEORGE 17942 2007.03.16 

Str.Baba Novac nr.6, bl.T2, ap.36, 
sector 3 2 39 

187 GHEORGHE FLORIN 37129 2007.06.07 Str.Inaugurării nr.44, sect.2 2 39 

188 MERCORE BOGDAN 38732 2007.06.14 Str.Ilarie Chendi nr.11, ap.2, sect.2 2 39 

189 COSTACHE RODICA 51638 2007.08.16 Str.Iernii nr.12, sector 2 2 39 

190 NACIU FLORIN CONSTANTIN 54977 2007.09.03 
Şos.Pantelimon nr.96, bl.210, 
sc.1,ap.45, sect.2 2 39 

191 IONIłĂ MAGDALENA SANDA 55052 2007.09.04 
Şos.Ştefan cel Mare nr.240, 
bl.59A, ap.61, sect.2 2 39 

192 TOMA FELICIA DANIELA 56393 2007.09.10 
Str.Arh.Ionescu Grigore nr.61, 
bl.T75, ap.62 2 39 

193 IONESCU MIHAI CRISTIAN 58618 2004.10.13 Str.Deleni nr.7, bl.T69,ap.18,sector 2 38 
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194 GEANłĂ FLORIN 18131 2007.03.19 
Şos.Pantelimon nr.239, bl.62, 
ap.33,sect. 2 2 38 

195 BĂLAN MARIANA MONICA 18802 2007.03.21 
Str.Moineşti nr.1, bl.127, ap.42, 
Mun.Bucureşti 2 38 

196 IONIłĂ MIHAELA 21212 2007.03.28 Str.Voioşiei nr.60 A, sect.3 2 38 

197 ROŞIORU VALENTINA 22615 2007.04.03 Comuna Maldaeni, jud.Teleorman 2 38 

198 MIRON IONEL 36673 2007.06.06 
Str.Plut.Ion Nedelcu nr.7, bl.3 A, 
ap.11, sect.3 2 38 

199 BATALU VIOREL 59732 2007.09.24 
Str.Radovanu nr.3, bl.20, ap.32, 
sect.2 2 38 

200 GAGIU FLORIN DANIEL 65146 2007.10.15 
Bd.Chişinău nr.13, bl.A3, ap.70, 
sect. 2 2 38 

201 SÎRBESCU MARIA 73446 2007.11.19 Str.Sfîntul Niceta nr.4, sector 2 2 38 

202 CAZAN CONSTANTIN 69419 2006.11.27 Calea Giuleşti nr.528, sect.6 2 37 

203 CASICA DAN 3574 2007.01.19 
Bd.Pache Protopopescu nr.102, 
crp a,ap.1,sect.2 2 37 

204 ARNĂUTU VASILE 59229 2007.09.21 Str.Glinka nr.7, sc.B, ap.11, sect.2 2 37 

205 TABARDICI DAVID DUMITRU 63962 2007.10.10 
Şos.Colentina nr.76, bl.111,ap.54, 
sector 2 2 37 

206 
STĂNCILĂ FLORENTINA 
EMANUELA 53344 2004.09.21 

Sat Tonea Com Modelu jud 
Călăraşi 2 36 

207 VLAD VIOLETA AIDA 22598 2007.04.03 Str.VelinŃei nr.32, sect.2 2 36 

208 FOCŞA MIHAELA 14289 2006.03.09 
Str.Anastasie Panu 
nr.17,bl.D3,sc.1,et.4,ap.17 2 35 

209 
NICOLAE LAURENTIN 
GEORGE 28857 2007.05.03 Str.Reactorului nr.25, sect.2 2 35 

210 
TUDORACHE CRISTIAN 
STELIAN 35154 2007.05.30 

Str.Alecu Bagdad 
nr.30,jud.Buzău,Rîmnicul Sărat 2 35 
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211 LITEAN GEORGIANA ALINA 18424 2006.03.28 
Str.Smîrdan nr.23-
25,et.2,ap.5,sector 3 2 34 

212 DRĂGUŞIN MIHAELA 51210 2006.09.05 
Al.HobiŃa nr.6, bl.302, sc.1, et.5, 
ap.24, sect.2 2 34 

213 PÎRVU ELENA 46320 2007.07.19 Şos.Vergului nr.6, sector 2 2 34 

214 MILU IOANA 42137 2006.07.20 Str.ExistenŃei nr.31,sector 2 2 33 

215 
SANDU MELANIA 
FLORENTINA 76771 2007.11.30 Str.Arbustului nr.1A, sect. 2, Buc. 2 33 

216 MOESCU FLORENTINA 82944 2007.12.27 Str.Icoanei nr.8, sector 2 2 33 

217 VĂRSARU NICOLAE 71018 2006.12.05 
Str.Hortensiei nr.2,sect. 2, 
Bucureşti 2 32 

218 GĂITANARU ANNE MARIE 10964 2007.02.16 Str.Dimitrie Paciurea nr.5, sect.2 2 32 

219 KIWAN ELENA 21032 2007.03.28 
Şos.Colentina nr.47, 
bl.R12,ap.7,sector 2 2 31 

220 ANGHEL LIVIU OCTAVIAN 67293 2007.10.24 Str.GherghiŃei nr.27, sector 2 2 31 

221 
IORDACHE GEORGETA 
STELUłA 37111 2006.06.27 

Str.Biserica MărcuŃa nr.5, 
bl.35A,et.2,ap.67 2 30 

222 CRISTEA ION 40302 2006.07.11 Str.GherghiŃei nr.6, sector 2 2 30 

223 TOMULESCU CONSTANTIN 42157 2006.07.20 
Al.Fizicienilor 
nr.14,bl.1G,sc.1,et.8,ap.48,sect.3 2 30 

224 CUTAR VALENTINA MIHAELA 68150 2006.11.21 Str.GherghiŃei nr.78, sect.2 2 30 

225 STAN DOREL 11311 2007.02.19 
Str.Dimitrie Grozdea nr.9, 
bl.63,ap.21 2 30 

226 RADU IULIAN NICUŞOR 65577 2007.10.17 
Str.Tugomir Voievod nr.38, sector 
2 2 30 

227 ŞTEFAN GRETA EUGENIA 7715 2006.02.08 Str.Nivelării nr.2, sect.5, Bucureşti 2 29 

228 COBZARIU EDUARD MARIAN 79035 2007.12.10 Intr.Falciei nr.6, sect.2 2 29 

229 VEREŞ MARCELA DIANA 17982 2007.03.19 Str.Amidonului nr.1, sector 2 2 28 
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230 IVAN GABRIELA 31460 2007.05.15 
Şos.Vergului nr.21-29,bl.G1-
G4,ap.136,sector 2 2 28 

231 MIHĂIłĂ LEONIDA 57441 2007.09.13 
Al.Dobrina nr.2, bl.49, ap.42, 
sect.2 2 28 

232 BOTOŞAN TĂNASE MIHAI 74556 2007.11.22 Str.Th.Masaryk nr.36, ap.2, sect.2 2 28 

233 DUMITRU GRIG IOSIF 62534 2007.10.04 Str.Paul Greceanu nr.5, sector 2 2 25 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării 

obiectivului de investiŃii „Fermă pentru animale”, situată  

în Comuna Cernica, JudeŃul Ilfov 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de 

investiŃii „Fermă pentru animale”, situată în Comuna Cernica, 

JudeŃul Ilfov; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate precum şi Nota de fundamentare 

prezentate de către Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 

2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, aflat sub 

coordonarea Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor; 
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- 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 Sector 2 nr. 84/2001 privind 

reorganizarea “Centrului Teritorial pentru Castrarea Câinilor fără 

Stăpân – Sector 2” în “Centrul Teritorial Veterinar – Sector 2“; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2007 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării lucrărilor de 

amenajare a unui Adăpost pentru câinii comunitari, situat în 

comuna Cernica, judeŃul Ilfov; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 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 Studiul de fezabilitate în vederea realizării 

obiectivului de investiŃii „Fermă pentru animale”, situată în Comuna 

Cernica, JudeŃul Ilfov, conform anexei care cuprinde un număr de 

24 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. (1) Valoarea totală a investiŃiei fără TVA este de 

838.100 Ron (respectiv 227.992  Euro) din care C+M este de 

763.500,0  Ron (respectiv 207.695 Euro). 

          (2) InvestiŃia se va realiza din bugetul general al 

Consiliului Local Sector 2 şi din surse atrase. 
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 (3) Realizarea proiectului se va desfăşura pe o 

perioadă de 2 ani. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul executiv al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

                      (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 34/31.03.2008 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 utilizarea temporară a domeniului public prin amplasarea 

de agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităŃii de 

comercializare produse alimentare preambalate  (băuturi 

răcoritoare şi îngheŃată) precum şi cu terase sezoniere pe 

trotuarele aferente reŃelei stradale secundare din cadrul teritoriului 

administrativ al 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea 

temporară a domeniului public prin amplasarea de agregate 

frigorifice în vederea desfăşurării activităŃii de comercializare 

produse alimentare preambalate (băuturi răcoritoare şi îngheŃată) 

precum şi cu terase sezoniere pe trotuarele aferente reŃelei 

stradale secundare din cadrul teritoriului administrativ al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Control şi de DirecŃia 

Urbanism şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  
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- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului precum şi Raportul Comisiei de ComerŃ, InvestiŃii, 

Servicii Publice, Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- O.G.R. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaŃă aprobată şi modificată prin Legea nr. 650/2002; 

- H.G.R. nr. 333/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a O.G.R. nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaŃă; 

- Legea nr. 571/2003 – privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.C.G.M.B nr. 118/2004, privind exercitarea activităŃii de 

comercializare pe principalele reŃele stradale; 

- H.C.G.M.B. nr. 111/2007 privind stabilirea nivelurilor impozitelor 

şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 2008, 

modificată prin H.C.G.M.B. nr. 40/2008; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 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 utilizarea temporară a domeniului 

public, pe trotuarele aferente  reŃelei stradale secundare, prin 
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amplasarea de agregate frigorifice tip ladă sau dulap în vederea 

desfăşurării activităŃii de comercializare băuturi răcoritoare, 

îngheŃată şi produse alimentare preambalate pe perioada 

01.05.2008 – 30.09.2008, amplasate în faŃa unităŃii agentului 

economic, conform condiŃiilor din Anexa 1; 

(2) Se aprobă utilizarea temporară a domeniului 

public, pe trotuarele aferente reŃelei stradale secundare cu terase 

sezoniere pe perioada 01.05.2008 – 30.09.2008, amplasate în faŃa 

unităŃii agentului economic, conform condiŃiilor din Anexa 2; 

(3) Prevederile cuprinse în alin. (1) şi (2) nu se 

aplică reŃelelor stradale prevăzute în H.C.G.M.B nr. 118/2004 

privind exercitarea activităŃii de comercializare pe principalele 

reŃele stradale. 

 

 Art. 2. Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti competenŃa de a elibera aprobări temporare de utilizare 

a domeniului public, pe trotuarele aferente reŃelei stradale 

secundare pentru amplasarea de agregate frigorifice tip ladă sau 

dulap în vederea desfăşurării activităŃii de comercializare băuturi 

răcoritoare, îngheŃată şi produse alimentare preambalate, precum 

şi pentru terase sezoniere, cu avizul prealabil al comisiei de 

Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 3. AgenŃii economici ce solicită aprobare de utilizare 

temporară a domeniului public, pe trotuarele aferente  reŃelei 
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stradale secundare, vor îndeplini „CondiŃiile de aprobare”  

precizate în anexele 1 şi 2. 

 

 Art. 4. (1) Se aprobă formularul tip „Aprobare de utilizare 

temporară a domeniului public” în vederea amplasării de agregate 

frigorifice tip ladă sau dulap pentru desfăşurarea activităŃii de 

comercializare băuturi răcoritoare, îngheŃată şi produse alimentare 

preambalate, pe trotuarele aferente reŃelei stradale secundare, 

prezentat în anexa nr.3; 

  (2) Se aprobă formularul tip ”Aviz de amplasare 

terasă sezonieră” pe trotuarele aferente reŃelei stradale secundare, 

prezentat în anexa nr.4; 

             (3) Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 cuprind un număr de 5 file 

şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. (1) Calculul şi plata taxelor locale pentru amplasarea 

de agregate frigorifice tip ladă sau dulap în vederea desfăşurării 

activităŃii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheŃată şi 

produse alimentare preambalate se vor face în conformitate cu 

prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 - privind Codul fiscal 

precum şi ale H.C.G.M.B. nr. 111/2007 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 

2008, astfel cum a fost modificată prin H.C.G.M.B. nr. 40/2008– 

Anexa 1B, pct. 2, respectiv Anexa 2, pct. B 2.2 şi B 2.7. 

          (2) Calculul şi plata taxelor locale pentru amplasarea 

de terase sezoniere se vor face în conformitate cu prevederile art. 

283 din Legea nr. 571/2003 - privind Codul fiscal precum şi ale 

H.C.G.M.B. nr. 111/2007 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 2008, astfel cum 
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a fost modificată prin H.C.G.M.B. nr. 40/2008 – Anexa 1B, pct. 3, 

respectiv Anexa 2, pct. B 2.3 şi B 2.7. 

 

 Art. 6. Stabilirea, constatarea, încasarea, evidenŃa, 

urmărirea şi executarea veniturilor bugetului local provenite din 

utilizarea temporară a domeniului public, potrivit prezentei hotărâri, 

se realizează de către DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local cu personalitate juridică, aflată sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 2.  

 

 Art. 7. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiul 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 8. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 35/31.03.2008 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 35/2008 
 

CONDIłII DE APROBARE 
pentru utilizarea temporară a  domeniului public prin amplasarea 

de  agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităŃii de 
comercializare produse alimentare preambalate (băuturi 

răcoritoare şi îngheŃată) pe trotuarele aferente  reŃelei  stradale 
secundare din cadrul  teritoriului administrativ al sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti  
 

Pentru obŃinerea aprobării de utilizare temporară a 
domeniului public, pe trotuarele aferente reŃelei stradale 
secundare, agenŃii economici trebuie să prezinte următoarele 
documente: 

� Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia sau certificatul 
constatator eliberat de către Oficiul Registrului ComerŃului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 

� DeclaraŃie punct de lucru – conf. Legii nr. 87/1994;  
� Dovada deŃinerii spaŃiului comercial ; 
� Plan de încadrare în zonă, scara 1:500 - cu materializarea 

amplasamentului (trotuarele să fie mai late de 2 m pentru a 
nu stânjenii circulaŃia pietonală); 

� Contract salubrizare (SC SUPERCOM – SA). 
AgenŃii economici vor respecta condiŃiile impuse de HCL 

S2 nr. 34/1997 – privind „Îndatoririle ce revin agenŃilor economici 
pentru întreŃinerea, curăŃenia şi înfrumuseŃarea spaŃiilor ce le deŃin, 
a împrejmuirilor, a căilor de acces, trotuarelor, spaŃiilor verzi şi 
drumurilor înconjurătoare”. 

Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a 
agregatelor frigorifice pe suprafaŃa ocupată;  unde este cazul, se 
vor monta umbrele mobile. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 



 218

Anexa 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 35/2008 

 

CONDIłII DE APROBARE 

pentru utilizarea temporară a domeniului public pentru amplasarea 

de  terase sezoniere pe trotuarele aferente reŃelei stradale 

secundare din cadrul teritoriului administrativ al sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti  

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI       PRIMĂRIA  SECTORULUI  2 

- act deŃinere spaŃiu în care îşi desfăşoară activitatea 

solicitantul; 

- acte societate; 

- planuri cadastrale scara 1:2000, 1:500 şi 1:200 în cazuri 

speciale, unde se va marca suprafaŃa ocupată, fără 

stânjenirea circulaŃiei pietonale; 

- program de funcŃionare: 1000 - 2200; 

- aviz DirecŃia de Sănătate Publică; 

- asigurare grup sanitar; 

- contract salubrizare; 

- acord asociaŃie locatari în cazul în care spaŃiul solicitantului 

se află la parter de bloc; 

- nu se vor executa lucrări definitive pe suprafaŃa ocupată de 

terasă; unde este cazul, se pot monta jardiniere mobile, 

umbrele, copertine mobile; 

- se va menŃine curăŃenia şi se va întreŃine zona verde 

limitrofă; 

- plata taxei – lunar, anticipat. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 35/2008 

 

AAPPRROOBBAARREE  DDEE  OOCCUUPPAARREE  TTEEMMPPOORRAARRĂĂ    

AA  DDOOMMEENNIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  

Nr. ……../ …………… 

 

 În baza Hotărârii nr. ………………  a Consiliului Local Sector 

2 se aprobă utilizarea temporară a domeniului public, pe trotuarele 

aferente reŃelei stradale secundare, cu agregate frigorifice în 

vederea desfăşurării activităŃii de comercializare produse 

alimentare preambalate : băuturi răcoritoare şi îngheŃată. 

 

pentru SC/AF/PF 

……………………………………………………………………………

……………., cu sediul în ……………………………. Str. 

……………………………………………..nr. ….. sc…….., et. …….., 

ap. ………, sector ……………….., cu certificatul de înregistrare nr. 

.……….. ……………………………...………………….., cod unic de 

înregistrare ……………………………………… 

A. CONDIłII DE AMPLASARE A AGREGATELOR 

FRIGORIFICE 

• Locul de amplasare a agregatului frigorific: pe trotuar, 

în faŃa unităŃii agentului economic; 

• Numărul maxim de agregate frigorifice amplasate: 3  
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• SuprafaŃa destinată desfăşurării acestei activităŃi este 

de ……. m2 /agregat frigorific; 

B. CONDIłII DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂłII 

ECONOMICE 

• Perioada de desfăşurare a activităŃii economice: 

……………………………………. 

• DeŃinerea la punctul de lucru de desfăşurarea a 

activităŃii a următoarelor documente: 

a. DeclaraŃie punct de lucru – conf. Legii nr. 

87/1994; 

b. Certificatul de inregistrare şi anexele acestuia 

sau certificatul constatator eliberat de către 

Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti; 

c. Dovada deŃinerii spaŃiului comercial ; 

d. Contract salubrizare (SC SUPERCOM – SA); 

e. ChitanŃa care să ateste plata taxelor de 

ocupare temporară a domeniului public; 

f. Actele care să ateste provenienŃa mărfii; 

Respectarea prevederilor Ordinelor Ministrului SănătăŃii nr. 

975/1998 şi 976/1998. 

AgenŃii economici vor respecta condiŃiile impuse de HCL 

S2 nr. 34/1997 – privind „Indatoririle ce revin agenŃilor economici 

pentru întreŃinerea, curăŃenia şi înfrumuseŃarea spaŃiilor ce le deŃin, 

a împrejmuirilor, a căilor de acces, trotoarelor, spaŃiilor verzi şi 

drumurilor înconjurătoare”. 
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Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a 

agregatelor frigorifice pe suprafaŃa ocupată;  unde este cazul, se 

vor monta umbrele mobile. 

• Locul de desfăşurare a activităŃii economice 

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

………………………………………………….. 

• Numărul de agregate frigorifice amplasate …… 

• SuprafaŃa totală destinată desfăşurării acestei activităŃi este 

de ........m2 

 

DIRECTOR, 

 

ŞEF BIROU, 

 

Am luat cunoştinŃă de condiŃiile impuse pentru 

desfăşurarea activităŃii şi înŃeleg să  le respect întocmai.  

Nerespectarea acestor prevederi atrage sancŃionarea 

contravenientului şi anularea aprobării de utilizare temporară a 

domeniului public. 

 

    Semnătura agentului 

economic, 

…………………………………………………. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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Anexa nr. 4 la H.C.L. Sector 2 nr. 35/2008 
 

AVIZ DE AMPLASARE  NR.     /               2008 
 
 Ca urmare a cererii nr. …………/2008 adresate de 
………………………., cu domiciliul/sediul în judeŃul 
........municipiul/oraşul/comuna ………………. sectorul … cod 
poştal ........ strada  ………………………  nr. …  bloc … , scara … , 
et. … ,  ap. …, înregistrată la Registrul comerŃului sub nr. 
……………………………… cod fiscal ……………………… nr. cont 
.................................. deschis la .................................. 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 
………………… privind ocuparea temporară a domeniului public cu 
terase sezoniere pe trotuarele aferente reŃelei stradale secundare 
din cadrul teritoriului administrativ al Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti, se 
 

AVIZEAZĂ: 
 

Amplasarea unei terase sezoniere cu o suprafaŃă de …… mp pe o 
durată de amplasare 01.05.2008 – 30.09.2008, cu achitarea taxei 
lunar, anticipat, în str. ……………………… nr. …….. 
în următoarele condiŃii: cu menŃinerea curăŃeniei spaŃiului limitrof, 
fără executare de lucrări definitive, asigurarea unei circulaŃii 
pietonale de min. 2,0 m, cu asigurarea liniştii locatarilor, cu 
program de funcŃionare între orele 1000 – 2200.  
Taxa de ocupare a domeniului public în valoare de  ………………. 
lei/mp/zi a fost achitată cu  
 

chitanŃa nr……………………. din…………………………….. 
chitanŃa nr……………………. din…………………………….. 
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chitanŃa nr……………………. din…………………………….. 
chitanŃa nr……………………. din…………………………….. 
chitanŃa nr……………………. din…………………………….. 
chitanŃa nr……………………. din…………………………….. 

 
 DocumentaŃia tehnică şi avizele prezentate fac parte 
integrantă din prezentul aviz. 
 Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage 
retragerea acestuia şi se va urmări conform prevederilor 
regulamentului. 
 

PRIMAR, SECRETAR, 
Neculai OnŃanu Toma Şutru 

  
ARHITECT  ŞEF, 

Arh. Adriana Bagdasar 
 
Prezentul aviz a fost comunicat direct/prin poştă la data de 
........................................ 
  
TITULARUL AVIZULUI ESTE OBLIGAT: 
1. Să achite taxele lunar, anticipat; 
2. Să respecte condiŃiile impuse de utilizare a amplasamentului, 

precum şi de protecŃie a mediului; 
3. Să respecte conditiile impuse in aviz şi în Hotărâre; 
4. În cazul dezafectării, să anunŃe Primăria Sectorului 2, taxa lunii 
respective nefiind returnată. 

Cod SUAT : ATP 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei de organizare si desfăşurare a 

licitaŃiei publice pentru închirierea unor structuri de vânzare 

destinate comercializării produselor şi serviciilor de piaŃă din 

incinta PieŃei Morarilor 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaŃiei de organizare si desfăşurare a licitaŃiei publice 

pentru închirierea unor structuri de vânzare destinate 

comercializării produselor şi serviciilor de piaŃă din incinta PieŃei 

Morarilor; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea 

comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice; 

- H.C.L. Sector 2 nr. 56/2004 privind înfiinŃarea pieŃei 

agroalimentare "Morarilor"; 

- H.C.L. Sector 2 nr. 112/2005 privind transmiterea în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 si a DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, 

servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2, a terenului situat în B-dul Basarabia nr. 151, 

Sector 2, în vederea realizării unor obiective de interes public local;  

- H.C.L. Sector 2 nr. 81/2007 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate pentru construcŃia PieŃei Morarilor; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), al art. 81 alin. (2) lit. o) precum şi 

al art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

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

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia de organizare si desfăşurare 

a licitaŃiei publice pentru închirierea unor structuri de vânzare 

destinate comercializării produselor şi serviciilor de piaŃă din 

incinta PieŃei Morarilor, conform anexei ce cuprinde un număr de 

54 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorului General al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 să organizeze licitaŃia publică 

pentru aprobarea documentaŃiei de organizare si desfăşurare a 

licitaŃiei publice pentru închirierea unor structuri de vânzare 

destinate comercializării produselor şi serviciilor de piaŃă din 

incinta PieŃei Morarilor. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti. 
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         (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

           

Nr. 36/31.03.2008 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 constituirea „Grupului de IniŃiativă al Romilor 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

constituirea „Grupului de IniŃiativă al Romilor din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti”; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate întocmit de către DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, 

Probleme de Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 2 alin.(2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinŃarea, 

organizarea şi funcŃionarea Fondului Român de Dezvoltare 

Socială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Actul de Constituire al Grupului de IniŃiativă al Romilor din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti nr. 18515/11.03.2008. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 36  alin.(6) pct.16 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 constituirea „Grupului de IniŃiativă al 

Romilor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, organism cu 

personalitate juridică, pentru asigurarea reprezentativităŃii 

comunităŃii rome la nivelul Sectorului 2, în condiŃiile prevăzute de 

Legea nr. 129/1998, în componenŃa prevăzută în anexa care face 

parte din prezenta hotărâre. 

(2) De personalitatea juridică astfel dobândită de 

către “Grupul de IniŃiativă al Romilor din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti”, se poate face uz numai în raporturile juridice născute în 

legătură cu aplicarea Legii nr. 129/1998.  

(3) Sediul “Grupului de IniŃiativă al Romilor din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” este situat în str. Lăptar - Tei 

nr. 23, Sector 2, Şcoala nr. 30, Bucureşti. 
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 Art. 2. „Grupul de IniŃiativă al Romilor din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti” are următoarele atribuŃii: 

a) participă la elaborarea planului de acŃiune locală care 

vizează dezvoltarea socio-economică a comunităŃii de etnie romă 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

b) participă la realizarea unor politici de intervenŃie locală 

care să corespundă nevoilor comunităŃii rome; 

c) iniŃiază proiecte care să conducă la incluziunea socio - 

economică a comunităŃii rome; 

d) desfăşoară la nivel local campanii de promovare a 

diversităŃii etnice şi de luptă împotriva tuturor formelor de 

discriminare; 

e) participă la implementarea proiectelor cu finanŃare 

rambursabilă sau nerambursabilă în condiŃiile legii; 

f) organizează periodic întâlniri de lucru pentru analizarea 

acŃiunilor propuse. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2, “Grupul de IniŃiativă al Romilor 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” şi DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti.  
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PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 37/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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A

ANEXA la H.C.L. S 2 nr. 37/2008 

 

ComponenŃa nominală a „Grupului de IniŃiativă al Romilor din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” 

 

Nr. Nume FuncŃia 

1 Petre Gheorghe preşedinte 

2 Roman Claudiu-Iulian vicepreşedinte 

3 Niculescu George vicepreşedinte 

4 Soare Alexandra Roxana secretar 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităŃii 

transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă 

şi cu metroul, 

 beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

metodologiei de acordare a gratuităŃii transportului urban cu  

mijloace de transport în comun de suprafaŃă şi cu metroul, 

beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare prezentate de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu 

AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr.47/2007 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul comun nr. 290/2003 al Secretariatului General al 

Guvernului şi nr. 609/2003 al Ministerului Lucrărilor Publice, 

Transportului şi LocuinŃei pentru aprobarea normelor metodologice 

privind modalitatea de acordare a gratuităŃii transportului urban cu 

mijloacele de transport în comun de suprafaŃă sau cu metroul şi 

interurban, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei 

gratuităŃi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum 

şi pentru asistenŃii personali sau însoŃitorii acestora; 

- Ordinul nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucŃiunilor privind 

legitimaŃia pentru transportul urban cu mijloace de transport în 

comun de suprafaŃă pentru persoanele cu handicap şi modelul 

acesteia; 

Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini 

– cadru al serviciilor de transport public local; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare precum şi al art. 23 alin. (5) 

din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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 metodologia de acordare a gratuităŃii 

transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă 

şi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform anexei care 

cuprinde un număr de 4 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

     

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura  

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

Contrasemnează pentru 
legalitate  

în temeiul art. 47 din Legea nr. 
215/2001, republicată 

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 38/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa la H.C.L.S. 2 nr. 38/2008 
 

METODOLOGIA 
privind acordarea gratuităŃii la transportul urban  

cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă şi cu metroul  
beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

1. Beneficiari 
Beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu 
mijloace de transport în comun de suprafaŃă şi cu metroul, cu 
excepŃia liniilor expres şi a celor speciale, următoarele categorii 
de persoane: 
a) persoanele cu handicap grav şi accentuat, cu domiciliul sau 
reşedinŃa pe raza sectorului 2, Bucureşti; 
b) asistenŃii personali şi asistenŃii personali profesionişti, angajaŃi 
în cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Sector 2; 
c) însoŃitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenŃa 
acestora; 
d) însoŃitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenŃa 
acestora; 
e) însoŃitorii adulŃilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, 
numai în prezenŃa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de 
către asistentul social din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, care să ateste faptul că 
acesta necesită însoŃitor permanent. 
 
2. Perioada de acordare 
(1) Gratuitatea la transportul urban cu mijloace de transport în 
comun de suprafaŃă se acorda în termen de 30 de zile de la data 
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solicitării acesteia şi încetează cu data la care nu mai este 
îndreptăŃit să beneficieze de acest drept. 
(2) Gratuitatea la transportul urban cu metroul se acordă 
începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu data 
de întâi ale lunii următoare celei în care nu mai este îndreptăŃit să 
beneficieze de acest drept.  
(3) Persoanele cu handicap care au domiciliul în altă localitate şi 
reşedinŃa pe raza administrativă a sectorului 2, beneficiază de 
gratuitate la transport pe perioada de valabilitate a certificatului 
de încadrare, dar nu mai mult de durata de valabilitate a vizei de 
reşedinŃă.  
(3) Persoanele cu handicap posesoare de certificate de încadrare 
în grad de handicap a căror valabilitate este pe termen nelimitat 
beneficiază de abonament gratuit pe mijloacele de transport 
urban de suprafaŃă valabil 1 an de zile de la data ridicării acestuia 
iar pentru transportul urban cu metroul până la finele anului în 
curs. 

 
 

3. Cuantumul gratuităŃii 
(1) În vederea asigurării gratuităŃii transportului urban 
beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Sector 2 va încheia convenŃii de colaborare cu 
Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi cu S.C. „Metrorex” 
S.A. 
(2) Cuantumul gratuităŃii nu poate depăşi lunar costul unui 
abonament pe toate liniile, la tarifele oficiale practicate de cei doi 
transportatori, la care se poate adăuga tariful de tipărire a 
documentului de călătorie (abonament). 
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(3) Pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani se va elibera o 
legitimaŃie de călătorie cu însoŃitor dar se va deconta numai 
cuantumul pentru însoŃitor. 
 
4. Metodologie de acordare 
(1) Pentru a putea călători gratuit cu mijloace de transport urban 
de suprafaŃă pe întreg teritoriul Ńării,  DirecŃia Generală de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 va elibera 
persoanelor îndreptăŃite LegitimaŃia pentru transportul urban cu 
mijloace de transport în comun de suprafaŃă, reglementată de 
Ordinul M.M.F.E.S. – A.N.P.H. nr. 62/2007, iar pentru transportul 
cu metroul se va elibera o cartela magnetică emisă de 
METROREX S.A. 
(2) Gratuitatea transportului urban se acordă în baza 
următoarelor documente: 
• cerererea persoanei îndreptăŃite (persoana cu handicap, 
asistenŃii personali şi asistenŃii personali profesionişti, 
reprezentanŃii legali ai minorilor cu handicap); 
• certificatul de încadrare în grad de handicap în termen de 
valabilitate; 
• actul de identitate; 
• poză color recentă, tip buletin; 
• dovada că nu au solicitat legitimaŃie de călătorie în 
localitatea de domiciliu în cazul persoanelor cu handicap care au 
domiciliul în altă localitate şi reşedinŃa pe raza administrativă a 
sectorului 2.  
(3) LegitimaŃiile de transport urban se eliberează la sediul 
DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Sector 2 numai persoanelor îndreptăŃite, titulari ( persoana cu 
handicap, asistenŃii personali şi asistenŃii personali profesionişti) 
în prezenŃa actului de identitate şi în baza unui referat întocmit de 
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serviciile de specialitate din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în care să se 
precizeze faptul că persoana este deplasabilă şi poate să 
folosească mijloacele de transport în comun de suprafaŃă şi cu 
metroul.  
(4) AdulŃii cu handicap accentuat auditiv vor beneficia de 
legitimaŃie de călătorie pe mijloacele de transport urban cu 
însoŃitor numai după întocmirea referatului de specialitate în care 
asistentul social va face precizarea că persoana cu handicap 
prezintă asociat cu afecŃiunea auditivă şi tulburări de 
comportament şi nu se poate deplasa decât în prezenŃa unui 
însoŃitor.  
(5) AdulŃii cu handicap accentuat mintal vor beneficia de 
legitimaŃie de călătorie cu însoŃitor pe mijloacele de transport 
urban numai după întocmirea referatului de specialitate în care 
asistentul social va face precizarea că persoana cu handicap are 
grave tulburări de comportament şi nu se poate deplasa decât 
însoŃită.  
(6) Persoanele cu handicap, asistenŃii personali şi asistenŃii 
personali profesionişti au obligaŃia de a anunŃa în scris, în termen 
de 24 de ore, orice modificare cu privire la gradul de handicap, 
domiciliul sau reşedinŃa, precum şi alte situaŃii de natură să ducă 
la încetarea acordării gratuităŃii. 
(7) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii legitimaŃiei de 
călătorie, la solicitarea beneficiarului, după declararea nulităŃii 
acesteia într-un cotidian, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 
şi ProtecŃia Copilului Sector 2 va emite un duplicat care va avea 
aceeaşi serie cu documentul original. În cazul pierderii şi a 
duplicatului, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Sector 2 va elibera o nouă legitimaŃie numai după 
achitarea de către beneficiar a costului de tipărire şi de emitere a 
legitimaŃiei de călătorie.  
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(8) Costul legitimaŃiei se va calcula în funcŃie de costurile maxime 
de tipărire şi de emitere ( costuri de plastifiere, hârtie , etc.) ale 
acesteia din anul anterior şi se va aproba anual prin dispoziŃie de 
primar. 
(9) În cazul pierderii legitimaŃiei de călătorie de către asistentul 
personal sau asistentul personal profesionist la încetarea sau 
suspendarea contractului individual de muncă, aceştia vor avea 
obligaŃia de a achita contravaloarea abonamentului până la data 
expirării valabilităŃii acestuia. 
(10) ÎnsoŃitorii persoanelor cu handicap au obligaŃia de a utiliza 
legitimaŃia de călătorie emisă de către DirecŃia Generală de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2  numai în 
prezenŃa persoanelor cu handicap. În cazul în care organele de 
control ale R.A.T.B. constată că însoŃitorul utilizează legitimaŃia 
de călătorie fără a fi în prezenŃa persoanei cu handicap, persoana 
cu handicap va fi obligată să achite contravaloarea 
abonamentului pentru însoŃitor de la data eliberării legitimaŃiei de 
călătorie până la data constatării contravenŃiei.  
(11) DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Sector 2 va elibera legitimaŃii de călătorie persoanelor cu 
handicap care beneficiază de această gratuite în baza altor legi 
numai după ce fac dovada, cu un document emis de către 
R.A.T.B., că au predat legitimaŃia de călătorie emisă de o altă 
instituŃie. 
(12) Persoanele cu handicap grav pentru care DirecŃia Generală 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 a angajat 
asistent personal sau asistent personal profesionist nu 
beneficiază de legitimaŃie de călătorie urbană cu însoŃitor.   
(13) LegitimaŃiile de transport şi documentele de călătorie sunt 
nominale şi netransmisibile. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind costul mediu per persoană adultă protejată, în centre 

rezidenŃiale pentru adulŃi cu handicap, 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind costul 

mediu per persoană adultă protejată, în centre rezidenŃiale pentru 

adulŃi cu handicap, pe anul 2008; 

 Analizand: 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare  prezentate  

de  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

- Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată;  

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată; 
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- H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul cadru de 

organizare şi funcŃionare a DirecŃiei generale de asistenŃă socială 

şi protecŃia copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2; 

 În temeiul art. 46 alin. (1) precum şi al art. 81 alin (2) lit. n) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 costul mediu per persoană adultă 

protejată în cadrul Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2, la 2.382 

lei conform anexei nr. 1.  

         

 Art. 2. (1) Se aprobă costul mediu per persoană adultă 

protejată în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihică, la 2.124 lei conform anexei nr. 2.  

                       (2) Anexele 1-2 cuprind un număr de 6 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului 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 la prezenta hotărâre 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, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 39/31.03.2008 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 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 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; 
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- Hotărârea nr. 65/2001 a Consiliului Local Sector 2 de constituire 

a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcŃionare a acesteia; 

- DispoziŃia nr. 4040/2007 privind reactualizarea ComponenŃei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a  Sectorului 2 

emisă de Primarul Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

- DispoziŃia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor 

procedurale privind elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2  emisă de Primarul 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 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. 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) al art. 45 alin. (2) precum şi al 

art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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 

precum şi Avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 ce fac parte integrantă  

din prezentul proiect de hotărâre, cuprinzând în total 54 poziŃii. 



 247

             (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

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

hotărâri. 

                        (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în 

anexele nr. 1-3 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 şi persoanelor 

fizice 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, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 40/31.03.2008 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 2008 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 

31.03.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 2 pe anul 2008; 

 Analizând: 

• Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;   

• Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

patrimoniului Imobiliar;   

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

• Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 46/2007; 
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• Adresa nr. 71293/LB/21.02.2008 transmisă de Ministrul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor cu privire la 

sumele alocate Sectorului 2 de către M.D.L.P.L. pentru 

execuŃia lucrărilor reabilitare termică a blocurilor de locuit, 

înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu 

nr.16902/05.03.2008; 

• 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, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti pe anul 2008, se rectifică şi se  stabileşte, 

astfel : 

  Venituri totale    - 1.113.626 mii lei 

  Cheltuieli totale   - 1.113.606 mii lei 

  Excedent     -             20 mii lei  

conform anexei nr 1. 
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 Art. 2. Bugetul local al Consiliului Local al sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2008 se stabileşte atât  la venituri 

cât şi la cheltuieli în sumă de 697.488 mii lei, conform anexei nr 2. 

 

 Art. 3. Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 697.488 mii 

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

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

articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.1.2 ;  

2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 

2.1.4.1.1.1.a;; 2.1.4.1.1.2; 2.1.4.1.1.2a; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1-2.1.4.2.3; 

2.1.4.3 -2.1.4.5 ;2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.6; 2.1.6.1; 2.1.7; 2.1.7.1-2.1.7.3; 

2.1.8; 2.1.8.1; 2.1.8.1.1; 2.1.8.1.2; 2.1.9;  2.2 - 2.4  la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobã rectificarea cheltuielilor finanŃate din 

împrumuturi externe şi interne în anul 2008 la suma de 269.319 mii 

lei,  conform  anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1; 

3.2.1.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.2.1 la prezenta hotărâre, cu modificarea 

următoarelor programe: 

a) programe finanŃate din credite externe: 45.989 mii lei - 

programul de « Reamenajări şi reabilitări parcuri, scuaruri şi 

platbande din Sectorul 2 » 

b) programe finanŃate din credite interne: 4.712 mii lei – 

pentru finanŃarea programului « Reabilitare infrastructură 

educaŃională » derulat în cadrul capitolului 65.07 « ÎnvăŃământ » 
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de DirecŃia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 . 

 Celelalte programe rămân nemodificate. 

 

 Art. 5. Se aprobã 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; 

4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2;  4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.1.3; 4.1.1.4; 

4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.3;  4.1.4.  

 

 Art. 6. Se aprobã rectificarea bugetului pentru veniturile şi 

cheltuielile evidenŃiate în afara bugetului local (fond rulment, alte 

surse) prin stabilirea acestuia la suma de 111.510 mii lei, conform 

anexelor nr. 5 ;5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.2 .   

 

 Art. 7. Se aprobã rectificarea fondurilor alocate pentru  

programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti 

finanŃat din fonduri bugetare conform  anexelor nr. 6; 6.1 - 6.112  la 

prezenta hotărâre.  

 

 Art. 8. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.6; 2.1.6.1; 2.4; la prezenta 

hotărâre modifică, anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.2  din 

HCLS2 nr. 17/2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al CLS 2 pe anul 2008.  
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 Art. 9. Anexele  nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.1.2 ;  2.1.2; 2.1.2.1; 

2.1.3; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.1.a; 

2.1.4.1.1.2; 2.1.4.1.1.2a; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1-2.1.4.2.3; 2.1.4.3 -

2.1.4.5 ; 2.1.7; 2.1.7.1-2.1.7.3; 2.1.8;  2.2 - 2.3 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.2; 

3.2.1; 3.2.1.1; 3.2.1.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.2.1; 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 

4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2;  4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.1.3; 4.1.1.4; 4.1.2; 

4.1.2.1; 4.1.3;  4.1.4; 5 ;5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 6 ; 6.1-6.47 ; 6.58-6.64 ; 

6.110-6.112 la prezenta hotărâre modifică, anexele nr. 2.1.1; 

2.1.1.1 ; 2.1.1.2 ;  2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.4; 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; 2.1.6.2; 

2.1.6.2.1-2.1.6.2.3; 2.1.6.3 -2.1.6.5 ; 2.1.9; 2.1.9.1-2.1.9.2; 2.1.9.6;  

2.1.10;  2.2 - 2.3 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1; 3.2.1.1.1; 

3.2.1.2; 3.2.1.2.2; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.1.1; 5.1.1.1.1; 5.1.1.1.2; 

5.1.1.2; 5.1.1.2.2; 5.1.1.3; 5.1.1.4; 5.1.2; 5.1.2.1; 5.1.3;  5.1.5; 

6 ;6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.4 ; 7 ; 7.1-7.2 ; 7.6 ; 7.4 ; 7.3 ; 7.116-7.124 ; 

7.126 ; 7.128-7.147 ; 7.160 ; 7.173-7.174 ; 7.191 ;7.192 ; 7.205 ; 

7.210 ;7.250 ; 7.274 ;7.275 ; 7.280 ; 7.281 ; 

7.287 ;7.314 ;7.351 ;7.401 ; 7.567 ; 7.282 ;7.312 ; 7.621 din 

HCLS2 nr.3/2008  privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al CLS 2 pe anul 2008.  

 

 Art. 10. Anexele nr. 2.1.8.1;  2.1.2.1.1; 6.37.1; 6.48-6.57; 

6.65-6.109 la prezenta hotărâre vin în completarea prevederilor 

HCLS2 nr. 3/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al CLS 2 pe anul 2008, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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 Art. 11. 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. Sumele aprobate 

pentru unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat şi pentru 

spitale, vor fi repartizate pe trimestre şi pe centrele de execuŃie 

bugetară de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul 

secundar de credite – directorul DirecŃiei Generale de Administrare 

a Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

 

 Art. 12. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.1.2 ;  2.1.2; 

2.1.2.1; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.1.a; 

2.1.4.1.1.2; 2.1.4.1.1.2a; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1-2.1.4.2.3; 2.1.4.3 -

2.1.4.5 ;2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.6; 2.1.6.1; 2.1.7; 2.1.7.1-2.1.7.3; 2.1.8; 

2.1.8.1; 2.1.8.1.1; 2.1.8.1.2; 2.1.9;  2.2 - 2.4 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.2; 

3.2.1; 3.2.1.1; 3.2.1.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.2.1;  4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 

4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2;  4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.1.3; 4.1.1.4; 4.1.2; 

4.1.2.1; 4.1.3;  4.1.4; 5 ;5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 6; 6.1 - 6.112  fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre . 

 

 Art.13. (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. 
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PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

Contrasemnează pentru 
legalitate  

în temeiul art. 47 din Legea nr. 
215/2001, republicată 

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
Drd. TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 41/31.03.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 31.03.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 modificarea condiŃiilor de vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcŃiei publice pentru postul vacant de 

Director Executiv la PoliŃia Comunitară sector 3 în conformitate cu 

art. 57 din Legea nr.188/1999 republicată, privind Statutul 

funcŃionarilor publici, condiŃii aprobate prin  

H.C.L.S. 3 nr. 12/06.02.2008 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 1133/29.02.2008 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane;-adresa A.N.F.P. 

nr.1424425/29.02.2008; 

- H.C.L.S. 3 nr. 12/06.02.2008; 

 În baza prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată privind 

Statutul funcŃionarilor publici, precum şi H.G. nr. 1209/2003 privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, art. 63 alin. 7 şi art. 81 

alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind AdministraŃia 

Publică Locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 



 257

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L.S. 3 nr. 

12/06.02.2008, conform anexei 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul sectorului 3 şi şefii compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor lua măsuri pentru 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 17/14.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenŃei Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 1152/03.03.2008 al Secretarului 

Sectorului 3; 

- adresa nr. 8747/04/02/2008 a DirecŃiei Generale de PoliŃie a 

Municipiului Bucureşti; 

- adresa nr. 24/25.02.2008 a FundaŃiei „Inimi Deschise”; 

- decizia nr. 66/15.06.2006 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor 

de Servicii Sociale a Municipiului Bucureşti; 

- H.C.L.S. 3 nr. 111/22.11.2005 privind modificarea componenŃei 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 3; 

 În baza prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a prevederilor art. 5 

alin. 2 lit. c) şi e) şi art. 8 lit. a) şi b) din HG nr. 1437/2004 privind 

organizarea şi metodologia de funcŃionare a comisiei pentru 

protecŃia copilului; 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea componenŃei Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 3. Membrii Comisiei sunt nominalizaŃi în 

Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea 

Consiliului Local Sector 3 nr. 111/22.11.2005 se abrogă. 

 

 Art. 3. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 18/14.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE  

aprobarea înfiinŃării “Centrului de Primire în Regim de UrgenŃă 

pentru Copiii Străzii” cu finanŃare nerambursabilă în cadrul 

Acordului de împrumut între România şi 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 18471/06.03.2008 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3;  

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

drepturilor copilului; 

- prevederile Ordinului nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor 

minine obligatorii privind serviciile destinate protecŃiei copiilor 

străzii; 

- prevederile Legii nr. 388/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru 

de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei, destinat finanŃării proiectului "IniŃiativa Copiii Străzii", 

semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 

decembrie 2005; 

- Ordinul 14/30.01.2008 al Secretarului de Stat al ANPDC privind 

aprobarea Manualului de implementare pentru finanŃarea de sub-

proiecte prin Proiectul "IniŃiativa Copiii Străzii"; 
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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 aproba înfiinŃarea “Centrului de Primire în Regim 

de UrgenŃă pentru Copiii Străzii” cu sediul în Bucureşti, Str. Marin 

Pazon nr. 2B, cu finanŃare nerambursabilă în cadrul Acordului de 

împrumut între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei, destinat finanŃării proiectului "IniŃiativa Copiii Străzii" . 

 

 Art. 2. Consiliul Local Sector 3, pune la dispoziŃia proiectului, 

988 mp din terenul în suprafaŃă totala de 6374 mp aflat în folosinŃă 

gratuită conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 55 din 

31.08.2004, situat în Str. Marin Pazon nr. 2B şi îşi dă acordul cu 

privire la efectuarea lucrărilor planificate în Proiect. 

 

 Art. 3. Pentru implementarea Proiectului, Consiliul Local 

Sector 3 asigura finanŃarea acestuia în procent de 64,65, din 

valoarea totală a proiectului (fără taxe). 

 

 Art. 4. Consiliul Local Sector 3 asigură costurile de 

funcŃionare a Centrului nu mai puŃin de 5 ani de la darea în 

funcŃiune a acestuia. 



 262

 

 Art. 5. Consiliul Local sector 3 se angajează să menŃină 

destinaŃia clădirii unde se va construi Centrul pentru furnizarea 

serviciilor sociale pentru o perioadă de 10 ani de la darea în 

funcŃiune. 

 

 Art. 6. Conisliul Local Sector 3 împuterniceşte pe Directorul 

General al D.G.A.S.P.C. sector 3 în vederea încheierii contractului 

de finanŃare. 

 

 Art. 7. Serviciul Urbanism, Serviciul Buget-FinanŃe din cadrul 

Primăriei Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.  

 

 Art. 8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 19/14.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea Anexei nr. 2 din H.C.L.S. 3 nr. 27/2005 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei de EvidenŃa Persoanelor sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Directorului DirecŃiei de EvidenŃa 

Persoanelor sector 3; 

- Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici 

nr.1420846/04.02.2008; 

- H.C.L.S. 3 nr. 27/2005 privind înfiinŃarea DirecŃiei de EvidenŃa 

Persoanelor sector 3; 

 În baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată, modificată şi completată prin 

Legea nr. 251/2006, a O.G. nr. 6/2007 privind reglementarea 

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici 

pentru anul 2007, precum şi a Ordinul nr. 1012 din 2005 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea concursului 

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

Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 din H.C.L.S. 3 nr. 27/2005, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. DirecŃia de EvidenŃa Persoanelor sector 3 va lua 

măsuri pentru aducerea 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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 20/14.03.2008 



 265

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE  

privind rectificarea bugetului pe anul 2008 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1463/17.03.2008 al DirecŃiei 

Economice, privind rectificarea Bugetului Consiliului Local Sector 3 

pe anul 2008;  

- Avizul comisiei de specialitate.  

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

lit. d din Legea nr. 215 / 2001 - republicată, privind AdministraŃia  

Publică Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 
 

 Art. 1. Bugetul local al Consiliului Local Sector 3 pe anul 

2008,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 16 

/2008, se rectifică prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu 

suma de 3.720,33 mii lei. 

 

 Art. 2. Veniturile Bugetului local al Consiliului Local sector 3  

se stabilesc în sumă de 629.059,33 mii lei, în structură conform  

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

Hotărâre. 
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 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului  

Local Sector 3 în sumă de 629.059,33 mii lei cu desfăşurarea pe  

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

parte din prezenta hotarare. 

 

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

sinteză a cheltuielilor de investiŃii în suma de 211.492,30 mii lei  

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

Hotărâre. 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul institutiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în suma de 28.088 

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 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 21/24.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei, statul de funcŃii şi Regulamentul 

de Organizare şi FuncŃionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 1453/17.03.2008 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane; 

- avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

- prevederile Legii nr. 188/1999 republicată, privind Statutul 

funcŃionarilor publici;  

- prevederile O.U.G. nr. 56/2004 privind statutul special al 

funcŃionarului public denumit manager public, modificată şi 

completată; 

- prevederile Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării 

strategiilor de management de proiect la nivelul unităŃilor 

administrativ – teritoriale judeŃene şi locale; 

- H.C.L.S.3 nr. 1/30.01.2007 privind organigramei, statului de 

funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3; 

- avizele comisiilor de specialitate. 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. “ 

e ” din Legea nr. 215/2001 republicată, privind AdministraŃia 

Publică Locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei, statului de 

funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform 

anexelor 1, 2 si 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Şefii compartimentelor: Economic, Juridic 

Contencios, Organizare Resurse Umane, 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, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 22/24.03.2008
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordului de parteneriat între Primăria sectorului 

3 Bucureşti, FundaŃia pentru Recuperare, Integrare şi Promovare 

Socială – ECHOSOC şi InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti 

privind derularea proiectului  

„Primăria = partenerul cetăŃeanului (PPC)” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1501/19.03.2008 al Directorului de 

proiect Phare “PPC” FMAPL 3; 

- Acordul de parteneriat încheiat între Primăria sectorului 3 

Bucureşti, FundaŃia pentru Recuperare, Integrare şi Promovare 

Socială - ECHOSOC şi InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti 

şi înregistrat cu nr. 697/12.02.2008; 

- Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr. 282/2007 pentru 

publicarea Acordului de finanŃare dintre Guvernul României şi 

Comisia Europeană referitor la Programul NaŃional PHARE 2005; 

- Avizul comisiei de specialitate. 

 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. Se aprobă acordul de parteneriat între Primăria 

sectorului 3 Bucureşti, FundaŃia pentru Recuperare, Integrare şi 

Promovare Socială - ECHOSOC şi InstituŃia Prefectului 

Municipiului Bucureşti în vederea îmbunătăŃirii activităŃii Primăriei 

sectorului 3 şi a ridicării calităŃii serviciilor oferite cetăŃenilor, prin 

derularea în bune condiŃii a proiectului „Primăria = partenerul 

cetăŃeanului (PPC)”, solicitat spre finanŃare din „Fondul de 

modernizare pentru dezvoltarea administraŃiei la nivel local”, al 

programului PHARE 2005/2006. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi compartimentele de 

specialitate din cadrul Primăriei sectorului 3, vor lua măsurile de 

aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 23/24.03.2008
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu 

pe raza sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 3; 

- Raportul Arhitectului Şef al Sectorului 3; 

 Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea  

monumentelor istorice a Consiliului Local al Sectorului 3; 

- Comisia Tehnică de amenajarea teritoriului şi de urbanism. 

 łinând seama de prevederile : 

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

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

lucrărilor de construcŃii din data de 13.10.2004; 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

HCGMB nr. 269/21/12/2000; 

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

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

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pe 

terenuri aparŃinând persoanelor fizice/juridice pe raza sectorului 3. 

 

 Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

urbanism este de 2 (doi) ani. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre conŃine anexa nr. 1 cu 63 poziŃii şi 

anexa nr. 2 cu 3 poziŃii. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 24/24.03.2008 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanŃii de locuinŃe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din 

locuinŃele retrocedate foştilor proprietari, îndreptăŃiŃi să primească 

o locuinŃă în anul 2008 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor locali; 

 Având în vedere raportul de specialitate al serviciului SpaŃiu 

locativ nr. 33/I.12/17.03.2008; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local sector 4; 

 În conformitate cu art. 2, alin. (3) din OrdonanŃa de urgenŃă 

nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din 

locuinŃele retrocedate foştilor proprietari coroborat cu art. 43 din 

Legea locuinŃei nr. 114/1996, republicată şi art. 21 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii locuinŃei nr. 114/1996; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) coroborat cu art. 81, 

alin. (2) lit. n, şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă “lista cuprinzând solicitanŃii de locuinŃe 

sociale destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi 

evacuaŃi din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari, îndreptăŃiŃi 

să primească o locuinŃă în anul 2008” în ordinea de prioritate 

constituită în baza criteriilor prevăzute în OrdonanŃa de urgenŃă nr. 

74/2007 şi a punctajelor stabilite prin H.C.L. sect. 4 nr. 

15/23.02.2006, conform anexei 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Persoanele şi familiile cuprinse în listă pot primi o 

locuinŃă în anul 2008, în limita locuinŃelor avute la dispoziŃie în 

acest scop, luându-se în considerare atât locuinŃele libere din 

fondul de stat existent cât şi locuinŃele ce urmează a fi finalizate în 

cadrul unor obiective de investiŃii cuprinse în programele de 

construcŃii locuinŃe sociale şi/sau în limita a max. 20% din numărul 

de locuinŃe destinate tinerilor şi numai în condiŃiile în care la data 

repartizării se menŃin, cel puŃin, datele declarate în cererile şi 

actele justificative depuse.  

 

 Art. 3. Propunerile şi aprobările de repartizare a locuinŃelor 

se vor efectua numai cu reanalizarea situaŃiei locative a fiecărui 

solicitant în cadrul “Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinŃe” 

constituită prin DispoziŃia nr. 53/17.01.2005, după prezentarea 
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actelor justificative reactualizate, cu audierea solicitantului şi, dacă 

este cazul, cu luarea la cunoştinŃă de către acesta a prevederilor 

din Anexa nr. 1 la Legea locuinŃei nr. 114/1996 cu privire la 

exigenŃele minimale pentru locuinŃe. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Comisia constituită prin DispoziŃia nr. 53/17.01.2005, Serviciul 

SpaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie, Serviciul Electoral, Monitorizare 

acte administrative, 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 31.03.2008. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ileana CEAUŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 14/31.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanŃii de locuinŃe sociale 

îndreptăŃiŃi să primească o locuinŃă în anul 2008 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor locali; 

 Având în vedere raportul de specialitate al serviciului SpaŃiu 

locativ nr. 33/I.13/17.03.2008; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local sector 4; 

 łinând cont de prevederile art. 14, alin. (4) din OrdonanŃa de 

urgenŃă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din 

locuinŃele retrocedate foştilor proprietari; 

 În conformitate cu art. 43 din Legea locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată şi art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

locuinŃei nr. 114/1996; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) coroborat cu art. 81, 

alin. (2) lit. n, şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă “lista cuprinzând solicitanŃii de locuinŃe 

sociale îndreptăŃiŃi să primească o locuinŃă în anul 2008” în 

ordinea de prioritate constituită în baza punctajelor şi criteriilor 

stabilite prin H.C.L. sect. 4 nr. 15/23.02.2006, conform anexei 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Persoanele şi familiile cuprinse în listă pot primi o 

locuinŃă în anul 2008, în limita locuinŃelor avute la dispoziŃie în 

acest scop, luându-se în considerare atât locuinŃele libere din 

fondul de stat existent cât şi locuinŃele ce urmează a fi finalizate în 

cadrul unor obiective de investiŃii cuprinse în programele de 

construcŃii locuinŃe sociale, numai în condiŃiile în care acestea nu 

sunt solicitate sau nu sunt acceptate de către familiile sau 

persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinŃele 

retrocedate în natură foştilor proprietari. 

 

 Art. 3. Propunerile şi aprobările de repartizare a locuinŃelor 

se vor efectua numai cu reanalizarea situaŃiei locative a fiecărui 

solicitant în cadrul “Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinŃe” 

constituită prin DispoziŃia nr. 53/17.01.2005, după prezentarea 

actelor justificative reactualizate, cu audierea solicitantului şi, dacă 

este cazul, cu luarea la cunoştinŃă de către acesta a prevederilor 
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din Anexa nr. 1 la Legea locuinŃei nr. 114/1996 cu privire la 

exigenŃele minimale pentru locuinŃe. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Comisia constituită prin DispoziŃia nr.53/17.01.2005, Serviciul 

SpaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie, Serviciul Electoral, Monitorizare 

acte administrative, 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 31.03.2008. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ileana CEAUŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 15/31.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri 

proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice şi terenuri 

domeniul privat al municipiului Bucureşti 

situate în municipiul Bucureşti- sectorul 4 

 

 Având în vedere Referatele de specialitate ale DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi ale Comisiei 

juridice, de disciplina, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 2004, 

cu modificările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MLPTL nr. 1107/2001 privind 

unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea 

documentaŃiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în 

municipiul Bucureşti şi ale Ordinului MLPTL nr. 1943/2001 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;  
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 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru 

IMOBILELE PREVĂZUTE ÎN ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE 

situate pe terenuri proprietate privată persoane fizice si/sau 

juridice, domeniul privat si domeniul public al municipiului 

Bucureşti. 

 

 Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulamente de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2008. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ileana CEAUŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 16/31.03.2008
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ANEXA LA HCLS 4  

NR. 16/31.03.2008 

 
Nr. 

crt. 

Nr./dată 

registratură 

SOLICITANT ADRESĂ 

POŞTALĂ 

DENUMIRE 

INVESTIłIE 

Teren proprietate 

privată 

persoane 

fizice/jur. 

Teren 

domeniul 

privat MB 

Teren 

dom. 

Publ. 

M B 

Aviz 

Com. 

Nr. 2 

Aviz 

Com. 

Nr. 7 

OBS. 

 

1. 68196/ 

29.10.07 

SC VIVITRUST 

COMPANY SRL 

Str. Huedin nr. 21 IMOBIL (FAST FOOD) ŞI 

BIROURI  S+P+2E 

St= 200,00 

mp 

  25.02 28.01 Pers. 

jur. 

2. 69020/ 

27.11.07 

ALDEA NICOLETA Str.Radului nr.54 IMOBIL LOCUIT 

S+ P+2E+M 

St=369,00 

mp 

  25.02 28.02 Pers. 

fiz. 

3. 68903/ 

23.11.07 

SC PREMIER 

SERVICE SRL 

Sos.OlteniŃei nr. 

224, bl. 6, sc. 1 

RAMPA PENTRU 

ACCESUL 

PERSOANELOR CU 

HANDICAP 

LOCOMOTOR 

St=49,23 

mp 

  25.02 28.02 Pers. 

Jurid. 

4. 67910/ 

17.10.07 

BUMBARU ION şi  

GATEA MIHAI 

Intr. Siseşti nr. 14-

16 

LOCUINłA 

P+M 

St=296,56 

mp 

  25.02 28.02 Pers. 

fiz. 

5. 

 

60380/ 

22.01.08 

RĂDULESCU 

ERMINA CORALIA 

Str. Verzişori nr. 

66-68 

REACTUALIZARE PUD St=403,00 

mp 

  25.02 28.02 Pers. 

fiz. 

6. 60871/ 

01.02.08 

BULIMAR TICU Str. Poştalionului 

nr. 47C 

IMOBIL Sp+P+2E+M St=500,00 

mp 

  25.02 28.02 Pers. 

fiz. 

7. 65504/68857 

11.12.07/ 

NĂSTASE RODICA B –dul  Dimitrie 

Cantemir nr. 27 

ACCES DIN EXTERIOR Acces pe 

trotuarul de garda 

  25.02 28.02 Pers. 

fiz. 
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21.11.07 

8. 65024/ 

29.06.2007 

 

PROTOPOPESCU 

VICTORIA 

B –dul Constantin 

Brâncoveanu nr. 

99B 

CONCESIONARE 

TEREN PT. ACCES ÎN 

INCINTA 

St=325,00 

mp 

St=50,mp  24.03 27.03 Pers. 

fiz. 

9. 60557/ 

28.01.2008 

ANICHIłOAIE 

EUGEN 

Str. ÎnvăŃătorului 

nr. 26 

EXTINDERE LOCUINłĂ 

ŞI ETAJARE 

St=389,00 

mp 

  24.03 27.03 Pers. 

fiz. 

10. 66298/ 

14.08.2007 

NEAGOE NICOLETA Str.Chipereşti nr. 

15 

LOCUINłĂ 

UNIFAMILIALĂ 

P+E+M 

St=210,00 

mp 

  24.03 27.03 Pers. 

fiz. 

11. 60579/                        

29.01.2008 

ONOSE VALENTINA 

LILIANA 

Str. Aleea Titus 

nr. 43 

EXTINDERE LOCUINłĂ 

P 

St=42,57 

mp 

St=27,00mp  24.03 27.03 Pers. 

fiz. 

12. 62950/ 

19.03.08                                                 

CIOCHINĂ 

DANIELA 

Str. Liveni nr. 43 LOCUINłĂ 

S+P+2 E+1Ep 

St=183,82 

mp 

  24.03 27.03 Pers. 

fiz. 

13. 66759/ 

04.09.07                                                                                                                               

AVRAMESCU 

VENERA, 

AVRAMESCU 

ALEXANDRA ŞI 

CRISTIAN CAMELIA 

Str.TorŃei nr. 14 EXTINDERE ŞI 

SUPRAETAJARE 

LOCUINłĂ 

St=214,32 

mp 

  24.03 27.03 Pers. 

fiz. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ileana CEAUŞU 
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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. 

1646/24.03.2008 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4. 

 Având în vedere rapoartele 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, cu modificările şi completările ulterioare;   
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele beneficiarilor de gratuităŃi pentru 

transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaŃă 

pentru perioada 23 februarie 2008 – 21 martie 2008, pentru 

persoanele cu handicap accentuat şi grav precum şi pentru 

asistenŃii personali ai acestora care sunt nominalizate in Anexa nr. 

1) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă listele beneficiarilor de gratuităŃi pentru 

transportul urban cu metroul pentru perioada 23 februarie 2008 - 

21 martie 2008, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 

persoanele cu handicap vizual precum şi pentru asistenŃii 

personali sau însoŃitorii acestora care sunt nominalizate in Anexele 

nr. 2) şi 3) ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2008. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ileana CEAUŞU Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 17/31.03.2008



 286

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea cuantumului acordat cuplurilor de vârstnici în 

cadrul evenimentului „Venerabilii sectorului 4” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în consideraŃie referatul DirecŃiei RelaŃii cu 

Comunitatea Locală nr. II/08/152/20.03.2008  

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006, privind 

finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1, coroborat cu art. 81, 

alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Pentru implementarea programului “Venerabilii 

sectorului 4”, se aprobă suma de 300.000 lei, reprezentând 

cuantumul ajutorului acordat familiilor cuprinse în acest program, 

în sumă de 750 lei/familie, conform anexei la prezenta.  
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 Art. 2. Plata sumelor aferente programului aprobat la art. 1 

şi organizarea acestui eveniment se va desfăşura după data de 

15.07.2008. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi 

Directorul DirecŃiei RelaŃii cu Comunitatea Locală 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 31.03.2008. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ileana CEAUŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 18/31.03.2008
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE  

pentru respingerea proiectului privind cuantumul premiilor pentru 

elevii olimpici şi profesorii coordonatori din Sectorul 4 care au 

obŃinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare şi concursurile 

sportive în anul de învăŃământ 2007-2008 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului  4; 

- Referatul de specialitate al DirecŃiei RelaŃii cu Comunitatea 

Locală nr. II/08/45/05.03.2008. 

- Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consilului Local 

nr. 1, 4 şi 7 ; 

 łinând seama de prevederile Legii nr 273/2006, privind 

finanŃele publice locale ; 

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

215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 
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 Articol unic: Se respinge proiectul privind cuantumul 

premiilor propuse a se acorda profesorilor coordonatori şi elevilor 

premianŃi la Olimpiadele Scolare şi Concursurile sportive 

(Campionatele NaŃionale şi Municipale), în anul de învăŃământ 

2007-2008. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2008. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ileana CEAUŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 19/31.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

pentru respingerea proiectului privind numirea d-lui Marmara 

Viorel-Marian-DănuŃ în funcŃia de conducere de Director General 

al DirecŃiei Generale de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, 

Sanitare şi Creşelor Sector 4 

 

 łinând seama de expunerea de motive Primarului sectorului 

4 precum şi de prevederile H.C.L. sector 4 nr. 98/30.11.2006 

privind aprobarea procedurii de numire, precum şi a criteriilor 

generale de selecŃie a conducătorilor instituŃiilor şi serviciilor 

publice de interes local din sectorul 4; 

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane; 

 łinând seama de rezultatele finale ale concursului organizat 

în data de 21.03.2008 pentru ocuparea funcŃiei de conducere 

vacantă de Director General – inspector de specialitate gr.II al 

DirecŃiei Generale de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, 

Sanitare şi Creşelor Sector 4, consemnate în procesul-verbal nr. 

IX-27/262/21.03.2008, potrivit căruia dl. Marmara Viorel-Marian-

DănuŃ a fost declarat admis; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 
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 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. h din 

Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic: Se respinge proiectul privind numirea dlui 

Marmara Viorel-Marian-DănuŃ în funcŃia de conducere de Director 

General – inspector de specialitate gr. II al DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor 

Sector 4. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2008. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ileana CEAUŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 20/31.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

pentru respingerea proiectului privind acordarea indemnizaŃiei de 

dispozitiv funcŃionarilor publici şi personalului contractual din 

cadrul PoliŃiei Comunitare Sector 4 

 

 Văzând: 

- Raportul de specialitate nr. 10701/13.03.3008 întocmit de PoliŃia 

Comunitară Sector 4, precum şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând act de: 

- O.U.G nr. 63/2003 privind organizarea şi funcŃionarea 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 496/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului 

nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la 

salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de Interne; 

- Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului militar din instituŃiile publice de apărare naŃională, 

ordine publică şi siguranŃă naŃională, precum şi acordarea unor 

drepturi salariale personalului civil din aceste instituŃii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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- O.U.G. nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare 

în cadrul administraŃiei publice centrale. 

 În temeiul art. 45 alin(1) si art. 81 alin. 2 lit. l din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic: Se respinge proiectul privind acordarea 

indemnizaŃiei lunare de dispozitiv în procent de 25% din salariul de 

bază pentru personalul din cadrul PoliŃiei Comunitare Sector 4. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2008. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ileana CEAUŞU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 21/31.03.2008 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 
Sumar  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea programului privind Ocuparea Temporară a 

ForŃei de Muncă 

 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al AgenŃiei 

Locale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Sector 6 şi Expunerea 

de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de Specialitate al Consiliului Local 

Sector 6; 

 Potrivit prevederilor art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă; 

 În temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. ”n” din Legea nr. 

215/2001, privind dministraŃia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă programul privind Ocuparea ForŃei de 

Muncă pentru anul 2008 pentru un număr de 20 de persoane, 

conform Anexei nr. 1 la prezenta. 
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 Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să avizeze 

societăŃile comerciale care doresc să organizeze servicii de tipul 

celor ce urmează să primească subvenŃii. 

 

 Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să 

repartizeze locurile de muncă subvenŃionate pe angajatori. 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să comunice 

AgenŃiei Locale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, repartizarea pe 

angajator a numărului de locuri de muncă subvenŃionat, conform 

Programului privind Ocuparea Temporară a ForŃei de Muncă. 

 

 Art. 5. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 6, împreună cu DirecŃiile de 

specialitate implicate vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃei. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 23/12.03.2008 
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                                                                                 ANEXA NR. 1 

la H.C.L.S. 6 nr. 23/12.03.2008 

 

Programul de Ocupare a ForŃei de Muncă  

pentru anul 2008 

 

Nr. 

crt. 

Tip de măsură Număr locuri de 

muncă ocupate  

 

X 

Încadrarea prin ocuparea temporară 

a forŃei de muncă în lucrări publice 

de interes comunitar  

 

20 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

AncuŃa Sorina Comănici 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de scutiri de la plata dobânzilor şi penalităŃilor de 

întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere datorate de către 

 persoanele fizice cu venituri reduse 

 

 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 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; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă procedura de acordare a scutirilor la plata 

dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere, precum şi a majorărilor de 

întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, 

acumulate ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 
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2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu şi pe terenurile 

aferente acestora, conform anexei nr. I. 

 

 Art. 2. Se aprobă criteriile ce vor sta la baza acordării 

scutirilor la plata dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere, precum şi 

a majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu 

venituri reduse, acumulate ca urmare a neachitării până la data de 

31 decembrie 2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu şi 

pe terenurile aferente acestora, conform anexei nr. II. 

 

 Art. 3. Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă orice altă dispoziŃie contrară. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 24/12.03.2008 
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Anexa Nr. І  

la H.C.S.6 nr. 24/12.03.2008 

 

PROCEDURA  

de acordare a scutirilor la plata dobânzilor şi penalităŃilor de 

întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere 

 

 Prezenta procedură, elaborată în condiŃiile prevăzute de art. 

125 alin 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la 

acordarea de scutiri la plata dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere, 

precum şi a majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele 

fizice ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, 

a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi pe terenul aferent 

acesteia. 

 Aceste scutiri se acordă pentru motive temeinic justificate 

persoanelor fizice cu venituri reduse, în baza unei cereri scrise a 

contribuabilului pe care o va depune la S.P.F.P.L. sector 6 şi în 

care vor fi consemnate următoarele: 

- elementele de identificare a contribuabilului; 

- sumele datorate şi neachitate pentru care se solicită scutirea; 

- perioada pentru care datorează aceste sume. 

La cerere vor fi anexate: 

- copie act de identitate al solicitantului 

- copie act de proprietate asupra imobilului pentru care se solicită 

scutirea 

- adeverinŃă venit de la locul de muncă (soŃ, soŃie), talon de pensie 
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- declaraŃie pe propria răspundere în care să se precizeze că nu 

realizează alte venituri în afara celor pentru care prezintă 

documente 

- orice alte documente considerate utile pentru soluŃionarea cererii, 

cum ar fi: adeverinŃă de la asociaŃia de proprietari care să 

precizeze numărul de persoane care locuiesc la domiciliul 

solicitantului, copii certificate de naştere sau acte de identitate ale 

persoanelor aflate în întreŃinere (copii minori, copii cu vârsta de 

până la 25 de ani aflaŃi la studii, persoane în vârstă fără venituri, 

etc. ) 

- declaraŃie pe propria răspundere că nu mai deŃine o altă 

proprietate imobiliară. 

 S.P.F.P.L. sector 6 va întocmi un dosar care va fi supus 

Consiliului Local al Sectorului 6 spre analiză şi care va cuprinde : 

a) cererea contribuabilului 

b) rezultatul verificării efectuate de inspectorul fiscal, consemnat 

într-o notă de constatare în care va fi arătată realitatea datelor 

înscrise în cerere de către solicitant 

c) documentele justificative depuse de solicitant 

d) propunerea de soluŃionare a cererii de acordare a scutirii 

e) orice alte elemente considerate necesare soluŃionării cererii. 

 

 Termenul de soluŃionare a cererii şi înaintare a dosarului 

este de 30 de zile de la data înregistrării la S.P.F.P.L. sector 6 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

AncuŃa Sorina Comănici 
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Anexa Nr. ІІ  

la H.C.S.6 nr. 24/12.03.2008 

 

CRITERII  

ce vor sta la baza acordării scutirilor la plata dobânzilor şi 

penalităŃilor de intârziere, precum şi a majorărilor de întârziere 

 

 Scutirile la plata dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere, 

precum şi a majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele 

fizice ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, 

a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi pe terenul aferent 

acesteia, se vor acorda familiilor şi persoanelor singure cu venituri 

reduse, astfel : 

a) pentru persoanele cu un venit net lunar pe membru de 

familie de până la 420 lei 

b) pentru persoanele singure cu un venit net lunar de până la 

540 lei. 

 Scutirile se acordă după adoptarea hotărârii de aprobare de 

către Consiliul Local al Sectorului 6 şi intrarea în vigoare a 

acesteia. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

AncuŃa Sorina Comănici 

 



 307

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind colaborarea dintre DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 şi FundaŃia Crucea Alb Galbenă 

România pentru asigurarea finanŃării şi realizării în comun a 

proiectului ,,Sprijin la BătrâneŃe” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile din Legea nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială, coroborate cu prevederile 

O.G. nr. 68/2003 privind servicile sociale, modificată şi completată 

prin O.G. nr. 86/2004, obiectul principal al activitatii de asistenŃă 

socială, şi anume acela „de a asigura prevenirea, limitarea, sau 

înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaŃii ce 

pot genera marginalizare sau excludere socială a unor persoane” 

se îndeplinesc prin intervenŃia statului, a administraŃiilor publice 

locale şi a organizaŃiilor societăŃii civile. 

 DispoziŃiile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadrul de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 
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Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. „d”, precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. “d” şi “n” şi 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 colaborarea între DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu FundaŃia 

“Crucea Alb Galbenă” în vederea realizării în comun a proiectului 

,,Sprijin la bătrâneŃe” în limita sumei de 151944 RON. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 25/12.03.2008
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea 

proiectului "Apartamentul social pentru fete" ce va fi desfăşurat în 

cadrul comunităŃii locale din sectorul 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a Legii 

nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a 

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanŃărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităŃi nonprofit de interes general, precum şi a Legii 350/2006, 

Legea tinerilor; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. "d", precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. "d" si "n" şi din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea proiectului "Apartamentul social 

pentru fete" ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale a 

sectorului 6, conform Anexei nr. 1 din prezentul proiect de 

hotărâre; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 26/12.03.2008 



 311

ANEXA NR. 1 
la H.C.L.S. 6 Nr. 26/12.03.2008 

 

APARTAMENT SOCIAL PENTRU FETE 

 
OrganizaŃia : AsociaŃia “Sprijinirea Integrării Sociale” (ASIS) 
Serviciul: Apartament social pentru fete (FAPS) 
LocaŃia :Bucureşti, sector 5, str. Gheorghe Iorga nr. 3 
2. Descrierea generală a serviciului : 
 Obiective:  
- integrarea socială rapidă, completă şi stabilă a tinerelor în 

dificultate 
� Grup Ńintă: adolescente şi tinere fete între 17 - 20 ani din 

Centrul de Plasament “Orhideea” 
� Capacitate: 5 locuri 
� ActivităŃi derulate : 
- activităŃi specifice dobândirii deprinderilor socialmente dezirabile 
de igienă personală şi a spaŃiului de locuit 
- activităŃi specifice dobândirii deprinderilor de a prepara alimente 
- activităŃi specifice dobândirii abilităŃilor de a-şi gestiona bugetul 
- activităŃi specifice dobândirii abilităŃilor de a cauta un loc de 
muncă 
- activităŃi cu certă dimensiune culturală (lectura , diverse tipuri de 
exerciŃii de comunicare verbală şi în scris, activităŃi specifice 
însuşirii unei limbi străine) 
- activităŃi specifice consolidării capacităŃii de viaŃă autonomă 
3. Structura / organizarea serviciului : 
 3.1. Structura personalului: 
 Există un singur lucrător social - responsabil al 
apartamentului FAPS. 
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 Această persoană este în acelaşi timp şi lucrător social în 
centrul residenŃial al ASIS . 
 3.2. AsociaŃia a elaborat un set de instrumente (fişe de 
apreciere) de măsurare a performanŃelor responsabililor de 
servicii. 
 Periodic (lunar) se procedează atât la autoevaluarea cât şi la 
evaluarea, de către coordonatorul programelor sociale, a prestaŃiei 
responsabilului de apartament.  
 Criterii de apreciere a performanŃelor responsabilului 
apartamentului social pentru fete se referă la itemi precum: 
managementul proiectelor individuale ale tinerilor (participarea la 
selecŃia tinerelor, planificarea activităŃii, demersuri, completarea 
dosarelor, verificarea cunoştinŃelor asimilate de tineri), raportare 
narativă şi financiară, managementul inventarului de bunuri, 
colaborare cu centrele de plasament şi cu alte programme ASIS. 
 AsociaŃia are un plan activ de dezvoltare profesională a 
personalului. 
 Anual au loc seminarii pe diverse teme de interes 
profesional susŃinute şi finanŃate de profesionişti străini (în principal 
din Marea Britanie), instruirile făcându-se pe baza evaluării 
nevoilor existente. În cazul în care apar oportunităŃi de instruire în 
Romania organizaŃia nu ezită să îşi trimită personalul. 
4. Metodologia de lucru în cadrul serviciului : 
� Principii de lucru 
• tinerii defavorizaŃi sunt individualităŃi distincte (Acest lucru 
înseamna că fiecare tânăr/tânără are propriul sau proiect de 
integrare socială) 
• a nu crea nevoi  
• a nu oferi tinerilor iluzii, ci doar realităŃi  
• a nu interveni poruncitor sau brutal în viaŃa tinerilor  
• a nu renunŃa în caz de eşec parŃial sau temporar 
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• a motiva/a impulsiona demararea şi continuarea unor eforturi 
proprii ale tânărului pe linia integrării sale sociale complete şi 
stabile 
• a nu face nimic doar pentru, ci doar împreună cu tinerii  
• cea mai fragilă familie valorează mai mult decât cea mai 
eficientă instituŃie(de unde rezultă că instituŃionalizarea este doar o 
soluŃie extremă) 
� Mod de lucru cu beneficiarul 
 Admiterea tinerelor în apartamentul social este finalizat prin 
semnarea, cu fiecare beneficiară a unui “contract moral” 
 Beneficiarele programului nu formează un grup stabil pentru 
o perioadă determinată. 
 Durata medie intenŃionată a programului complex de 
socializare pe care o tânără îl parcurge în apartamentul social este 
de 12 luni. 
 Pe măsură ce se realizează paşi importanŃi în sensul 
integrării sociale a unora dintre tinere, acestea părăsesc 
apartamentul iar altele le iau locul; rulajul populaŃiei este continuu. 
 Maniera de lucru cu tinerele este individuală. Instruirea 
tinerelor se realizează secvenŃial şi progresiv cu respectarea 
diferenŃelor individuale. 
 Fiecare tânără inclusă în program beneficiază de sprijinul 
individual al referentei-responsabil de apartament. 
 Etapele pe care le parcurge tânăra în decursul celor 
aproximativ 12 luni de şedere în apartament sunt următoarele: 
- evaluarea iniŃială  
- stabilirea proiectului educativ  
- aplicarea proiectului educativ şi evaluarea progresului 
 În primele două săptămâni de la intrarea în apartament este 
realizată o evaluare iniŃială a tinerei comportând următoarele 
activităŃi: 
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- evaluarea cunoştinŃelor (activitate realizată prin 
administrarea unor teste docimologice şi a unor probe simple de 
genul dictări, calcule artmetice)  
- evaluarea unor caracteristici comportamentale (activitate 
realizată de către membrii echipei de asistenŃi sociali) 
 Stabilirea proiectului educativ se face de către referent 
numai împreună cu tânăra. În stabilirea acestui proiect se iau în 
considerare şi se analizează împreună cu tânăra aspiraŃiile sale, 
posibilităŃile de scolarizare, încadrare în muncă şi găzduire după 
absolvirea programului din apartamentul social. 
 Aplicarea proiectului educativ: 
Aplicarea proiectului educativ se traduce într-o multitudine de 
activităŃi pe care tânăra le parcurge în perioada şederii ei în 
apartamentul social FAPS 
 Aceste activităŃi sunt : 
- aprovizionare şi pregătirea hranei 
- întreŃinerea, curăŃirea/spălarea şi repararea obiectelor de 
îmbrăcăminte, a lenjeriei,aşternuturilor şi încălŃămintei 
- completarea şi consolidarea cunoştinŃelor dobândite în şcoală cu 
referire specială la scriere, gramatică, aritmetică 
- pregătire şcolară suplimentară pentru cele care-şi continuă 
studiile 
- operarea bibliotecii şi a colecŃiei de casete audio 
- curs practic de elemente de baza ale conversaŃiei uzuale în limbi 
străine 
- comunicare activă verbală (convorbirea telefonică, prezentare la 
interviu, conversaŃia în contradictoriu) 
- comunicare scrisă (redactare C.V, scrisoare, mandat 
poştal/telegraphic, cerere de diverse tipuri) 
- exerciŃii/experimente de viaŃă autonomă 
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 În intervalul de aproximativ 12 luni petrecute în apartamentul 
social, tinerele, în funcŃie de nevoile individuale ale fiecăreia, sunt 
de asemenea ajutate să : 
- îşi obŃină/completeze actele de identitate 
- îşi obŃină /completeze actele şcolare 
- îşi continue pregătirea şcolară şi profesională, în special prin 
cursuri de calificare de scurtă durată, în meserii într-adevăr cerute 
pe piaŃa muncii 
- îşi caute o viitoare locuinŃă/gazdă pe care să o poată păstra cu 
mijloace proprii în momentul în care e deja angajată 
- se pregătească pentru viitoarea viaŃă de familie 
- se pregătească pentru exercitarea drepturilor şi obligaŃiilor 
cetăŃeneşti 
 Planificarea în timp a activităŃilor de tip 
“casnic/gospodăresc”, ritmul şi periodicitatea repetării lor urmează 
un anumit program stabilit de către beneficiare la sugestia 
referentului.  
 Pentru restul activităŃilor realizate individual cu tânăra, 
referentul îşi fixează săptămânal anumite obiective în baza cărora 
are loc programarea unora şi/sau altora dintre activităŃi  
 Evaluarea progresului tinerei în fiecare dintre activităŃile 
descrise este o activitate practic permanentă realizată de referent 
şi lunar de coordonatorul de programe. 
 Rezultatelor obŃinute cu fiecare tânără în fiecare dintre 
activităŃile descrise sunt consemnate în dosarul fiecăreia dintre 
tinerele beneficiare ale programului. 
 Instrumente: 
 Există un set întreg de instrumente de evaluare şi 
autoevaluare a progresului fiecărei tinere incluse în programul 
apartamentului social. 
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 Un dosar tip cuprinzând toate instrumentele folosite în cadrul 
serviciului este anexat prezentării de faŃă. 
 Mod de autoevaluare a serviciului 
 Evaluarea internă a serviciului are în vedere două aspecte: 

- calitativ (evoluŃia fiecărei tinere) 
- cantitativ (numărul tinerelor) 

 Evaluarea evoluŃiei fiecărei tinere – la absolvire (după o 
perioadă de aproximativ 12 luni de la intrarea sa ca beneficiară 
activă în cadrul serviciului) fiecare tânără va îndeplini următorii 
parametrii verificabili : 
1. va fi pregătită să-şi administreze propriul buget 
săptămânal/lunar 
2. va fi capabilă să respecte fără supraveghere şi/sau impuls 
extern regulile de igienă 
3. are un loc de muncă în care este apreciată de şefi şi colegi 
4. va dobândi condiŃia de persoană care citeşte cu regularitate un 
cotidian 
5. va dobândi condiŃia de persoană care ascultă/vizionează cu 
regularitate emisiuni de ştiri 
6. îşi va cunoaşte drepturile şi îndatoririle cetăŃeneşti 
7. a abandonat definitiv cel puŃin 50 % din expresiile argotice 
folosite la intrarea în program 
8. îşi va reduce cu cel puŃin 50 % numărul şi frecvenŃa greşelilor de 
ortografie şi gramaticale 
9. a învăŃat şi utilizează cel puŃin 100 de cuvinte şi expresii noi în 
limba română 
10. a învăŃat şi poate utiliza cel puŃin 100 de cuvinte şi expresii 
uzuale într-o limbă străină (de preferinŃă una care să-I poată servi 
în chip direct la locul de muncă ) 
11. este în stare să-şi caute o gazdă şi să menŃină o bună legătură 
cu aceasta 
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12. este în stare să locuiască şi să se gospodărească şi singură şi 
împreună cu mai multe tinere 
13. ştie să gătească pe puŃin 5 supe/ciorbe şi 5 reŃete pentru felul 
al doilea 
14. şi-a îmbogăŃit sensibil cunoştinŃele medicale 
15. este pregătită emoŃional pentru o viaŃă autonomă 
16. este pregătită pentru responsabilităŃile/obligaŃiile viitoarei vieŃi 
de familie  
 O parte din aceşti parametrii pot fi verificaŃi pe parcursul unui 
test final scris, ale cărui rezultate sunt comparate cu cele ale 
testului susŃinut de fiecare tânără la intrarea în program. 
 Numeroşi alŃi parametrii - în special cei referitori la atitudini şi 
comportamente- pot fi puşi în evidenŃă în special (iar uneori numai) 
prin studierea dosarelor individuale ale fiecărei tinere. 
 Evaluarea rezultatelor obŃinute de fiecare tânără în fiecare 
din activităŃile incluse în program este practic o activitate 
permanentă. 
 DiscuŃii asupra stadiului/performanŃelor fiecărei tinere şi 
asupra cantităŃii şi calităŃii observaŃiilor pe baza cărora se poate 
face evaluarea au loc 
- cu regularitate în fiecare întâlnire de lucru bi - lunară a 
coordonatorului de programe sociale cu responsabilul de 
apartament 
- cu regularitate în fiecare întâlnire săptămânală a tinerelor din 
grupul de referinŃă 
 

 Buget - Apartament social pt. fete (FAPS)   

    

  Capitole de cheltuieli  pe lună pe an  

  LocaŃia      

1 Chirie 0 0 

2 ÎntreŃinere (apă, căldură, electricitate) 450 5400 
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3 Asigurări /impozit locaŃie   1750 

4 ComunicaŃii (telefon, cablu) 120 1440 

5 ReparaŃii 50 600 

6 Echipament (articole casnice )   250 

7 Produse curăŃenie 75 900 

  Sub total  10340 

  Beneficiari (5 tineri )     

8 Alimente pt. tineri 1085 13020 

9 Produse igienă pt.tineri  300 3600 

10 Transport pt. tineri 310 3720 

11 Îmbrăcăminte /încălŃăminte pt. tineri   5000 

12 Medical (servicii medicale, medicamente) pt. tineri 100 1200 

13 Cursuri (calificare, perfecŃionare) pt. tineri    3000 

14 Consumabile/ materiale instructiv-educative 50 600 

15 Socializare/recreere tineri (excursii, spectacole) 100 1200 

16 Taxe/plăŃi pt.identitate tineri (acte, fotografii)   175 

17 Ajutor material pt. absolvenŃii programului   5000 

  Sub-total  36515 

  Personal (1 Responsabil de apartament)     

18 Venit brut 1700 20400 

19 Taxe salariale 510 6120 

20 Training personal   1500 

  Sub-total  28020 

  Sustenabilitate     

21 Publicitate program   500 

22 Strângere de fonduri    500 

  Sub-total  1000 

  TOTAL(lei)   75875 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

AncuŃa Sorina Comănici 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind cooperarea dintre DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 şi AsociaŃia Umanitară Equilibre 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de Evaluare a Comisiei de evaluare şi 

selecŃionare a solicitărilor de subvenŃii conform Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenŃii AsociaŃiilor şi FundaŃiilor Române 

cu personalitate juridică, care înfiinŃează unităŃi de asistenŃă 

socială; 

 Având în vedere prevederile H.C.G.M.B. nr. 44/16.03.2006 

şi adresa DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti înregistrată cu nr. SJL/nc/402/25.02.08 prin care se 

specifică ca nu se emit de către C.G.M.B. mai multe hotărâri cu 

acelaŃi obiect; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 

17/2000 republicată privind asistenŃă socială a persoanelor 

vârstnice, a prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a O.G. 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
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ulterioare, precum şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea 

normelor metodologice la Legea nr. 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. „d”, precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. “d” şi “n” şi 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 derularea proiectului „Centrul de Îngrijiri 

Socio-Medicale în Centrul de Zi şi la Domiciliu” în limita sumei de 

539.340 lei, până la 31.12.2008, prin colaborarea dintre DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu 

AsociaŃia Umanitară Equilibre; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 27/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea 

proiectului „Liga Tinerilor Fotbalişti” ce va fi desfăşurat în cadrul 

comunităŃii locale din sectorul 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a Legii 

nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a 

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanŃărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităŃi nonprofit de interes general, precum şi a Legii 350/2006, 

Legea tinerilor; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. "d", precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. "d" şi "n", şi din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea proiectului "Liga Tinerilor 

Fotbalişti" ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale a 

sectorului 6, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 28/12.03.2008
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ANEXA NR. 1 
la H.C.L.S. 6 Nr. 28/12.03.2008 

 
LIGA TINERILOR FOTBALIŞTI 

De ce proiectul «Liga Tinerilor Fotbalisti» in comunitatea  
sectorului 6 

 
 Lucrul cu copiii şi tinerii care prezintă riscul de a dezvolta un 
comportament deviant a evidenŃiat necesitatea unor metode 
educative speciale care să le ofere o modalitate de integrare mai 
uşoară aflată în concordanŃă cu modul lor de viaŃă. Astfel s-a 
născut iniŃiativa de a organiza o echipă de fotbal cu aceşti copii, 
iniŃiativă creată să le ofere posibilitatea de a-şi găsi o preocupare, 
de a-şi canaliza energia într-o activitate pozitivă şi organizată, de a 
se obişnui să lucreze în echipă. 
 Aceasta le oferă un cadru adecvat pentru dobândirea unor 
modele de comunicare, de cooperare, de rezolvarea conflictelor şi 
pentru preluarea cu uşurinŃă a unui set de reguli şi norme ceea ce 
îi poate ajuta ulterior la învăŃarea şi acceptarea normelor sociale în 
general. 
 Serviciul DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃă Copiilor Străzii din 
cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 are în evidenŃe aproximativ 120 de 
copii şi tineri ai străzii şi 70 de copii ce manifestă un comportament 
deviant în propria familie (delincvenŃa, consum de droguri, 
abandon şcolar etc.) 
 Din experienŃa de până acum am constatat că pe de o parte 
activităŃile sportive pot constitui o posibilitate pentru a monitoriza 
situaŃia şcolară a acestor copii, iar pe de altă, de a reliza un proces 
educativ nonformal (prin respectarea unor reguli şi a unui program, 
prin apartenenŃa la o echipă etc.) 

Scopul proiectului «Liga Tinerilor Fotbalişti» 
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 Realizarea unui demers de integrare socială a copiilor şi 
tinerilor fără adapost, a celor cu comportament deviant sau cu risc 
de a dezvolta un asemenea comportament. 
Echipa proiectului 

 Echipa de coordonare a proiectului este formată dintr-un 
antrenor, un asistent social şi un psiholog, angajaŃi ai D.G.A.S.P.C. 
sector 6 

Date privind proiectul  

• Perioada de desfăşurare: 2008 
• Beneficiarii proiectului: 

� DirecŃi :aproximativ 25 de copii şi tineri, 
� IndirecŃi: aproximativ 150 de copii şi 

adolescenŃi care vor participa la concursurile 
organizate 

Obiective: 
 a) Identificarea, monitorizarea situaŃiei sociale şi consilierea 
copiilor şi tinerilor cu probleme de comportament de pe raza 
sectorului 6. 
 b) Implicarea copiilor şi tinerilor cu probleme de 
comportament în activităŃi sportive organizate ce pot constitui o 
alternativă la modelele de comportament învăŃate precum şi 
oferirea posibilităŃii de responsabilizare şi valorizare. 
 c) Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber 
pentru toŃi copiii aflaŃi în dificultate prin înfiinŃarea unui campionat 
de fotbal la care se pot înscrie orice instituŃie din domeniul 
protecŃiei copilului. 
 d) Popularizarea Serviciului DelincvenŃă Juvenilă şi 
AsistenŃa Copiilor Străzii şi a serviciilor pe care le oferă în rândul 
copiilor ce ar putea beneficia de acestea. 
ActivităŃi: 
 a) Desfăşurarea a doua antrenamente săptămânale, în zilele 
de miercuri şi vineri 
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 b) Participarea pentru a patra oară consecutiv la turneul 
internaŃional “Oolny Pacepnice Children’s Houses” de la Praga. 
MenŃionam că în participările anterioare echipa noastră s-a clasat 
de două ori pe locul 9, o dată pe locul 8 şi o dată pe locul 7, din 32 
de echipe participante. Precizăm că partea cehă suportă 
cheltuielile de cazare şi masă, iar în anii trecuŃi OrganizaŃia “SalvaŃi 
Copiii” a susŃinut deplasarea echipei. 
 c) Organizarea unui turneu de fotbal în Bucureşti la care să 
participe reprezentantele fiecărui sector precum şi o echipă din 
Cehia. MenŃionăm că avem sprijinul pentru organizarea turneului 
din partea OrganizaŃiei “SalvaŃi Copiii”, care poate acoperi o parte 
din cheltuieli. 
Scurta descriere a proiectului 

Proiectul ‘Liga Tinerilor Fotbalişti’ a fost realizat într-o forma pilot în 
perioada 2002-2003 fiind sponsorizat de către FundaŃia Ajutor şi 
Grijă pentru Tineri şi a continuat în anii următori fiind susŃinut de 
către angajaŃi ai Serviciului DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa 
Copiilor Străzii. 

Proiectul ‘Liga Tinerilor Fotbalişti’se va desfăşura în 3 nivele: 
 În prima etapa vor fi identificaŃi copiii şi tinerii din grupul Ńintă 
care sunt interesaŃi de activităŃi sportive şi în mod special de fotbal. 
Aceştia se vor alătura celor doua echipe pe criterii de vârstă 
(pentru copiii între 12-15 ani denumită Vulturii Negri, pentru cei 
între 15-19 ani numită Atletico) şi vor participa la antrenamente în 
cele 2 zile stabilite anterior din fiecare săptămână. Participarea la 
antrenamente şi respectarea disciplinei este o condiŃie pentru a 
deveni membru al echipei şi de a lua parte la meciurile de fotbal 
din cadrul turneului. 
 Al doilea nivel constă în monitorizarea situaŃiei sociale şi 
consilierea copiilor şi tinerilor participanŃi. Astfel în paralel cu 
activităŃile sportive se urmăreşte asistarea şi reintegrarea socială a 
acestora pentru a le putea oferi o alternativă la modul lor de viaŃă 
în vederea dobândirii unor comportamente dezirabile. Participarea 
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la turneu va fi condiŃionată atât de capacităŃile lor sportive cât şi de 
renunŃarea la droguri, continuarea studiilor, adoptarea unor 
comportamente adecvate etc. 
 În al treilea rând – organizarea unui campionat anual de 
fotbal în luna septembrie la care să participe echipe din 
organizaŃiile care desfăşoară activităŃi similare, iar campionatul se 
va încheia cu o festivitate de decernare a premiilor. 
Metoda de lucru utilizată 

 În cadrul cursurilor este încurajată exprimarea liberă a 
opiniilor beneficiarilor direcŃi cu privire la toate subiectele apărute, 
expimare asistată de către specialist, astfel încât orice conflict 
apărut să poată fi aplanat în mod pasnic, iar copiii şi tinerii să 
experimenteze negocierea şi comunicarea asertivă. 
 Antrenorii încurajează pe timpul desfăşurării cursului 
aprecierile pozitive privind performanŃele fiecărui participant, 
acestea sunt realizate doar în scop constructiv şi au ca finalitate 
creşterea încrederii în forŃele proprii. 
Rezultate aşteptate 

Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului sunt: 
� ToŃi copiii participanŃi la antrenamente vor fi asistaŃi şi consiliaŃi 

în vederea optimizării rezultatelor şcolare şi a 
comportamentului social; 

� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor fi sprijiniŃi în procurarea 
actelor de identitate; 

� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor găsi o alternativă de 
petrecere a timpului liber; 

� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor avea exerciŃiul unei 
comunicări asertive şi a negocierii paşnice; 

� ToŃi copiii participanŃi vor învăŃa să îşi controleze emoŃiile şi 
impulsivitatea. 
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BUGET PROIECT DE PREVENIRE   

LIGA TINERILOR FOTBALIŞTI   

        

 Tipuri de cheltuieli cantitate
a 

ron/lun
ă 

luni 
proiect 

Costuri 
totale 

SusŃinere 
DGASPC 

Alte 
surse  

         

1 COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI     
1.
1 premii săptămânale 2 32 12 384,00 384,00  
1.
2 echipament       

  treiniguri 20 buc 150 1 3.000,00 3.000,00  

  adidaşi 20 buc 100 1 2.000,00 2.000,00  

  echipament vară 20 buc 100 1 2.000,00 2.000,00  

  mingi 12 buc 60 1 720,00 720,00  

1.
3 campionat internaŃional Bucureşti premii 

70 copii 50,00 1 3.500,00 3.500,00  

  închiriere teren campionat 3 zile 1.000  3.000,00  3.000,00 

  masa invitaŃi Cehia 10 300 3 900,00 900  

  cupe şi diplome 3   800,00 800,00  

  cheltuieli protocol    1.000,00 1000  

  TOTAL COSTURI    
17.304,0

0 14.304,00 3.000 

2 COSTURI PENTRU CAMPIONAT INTERNAłIONAL PRAGA    
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2.
1 transport intern Praga 

9 
pers 48  432,00  432,00 

2.
2 masa calatorie 9pers 100  900,00 900  
2.
3 transport tren Praga 9pers 400  3.600,00  3.600,00 
2.
4 documente 

6 
pers 130  780,00 780  

 TOTAL COSTURI PENTRU CAMPIONAT INTERNAłIONAL    5.712,00 1680 4.032 

 TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI (1+2)  
23.016,0

0 15984 7.032 

 

PRESEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

AncuŃa Sorina Comănici  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind cooperarea dintre DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 şi AsociaŃia „Sfântul Arhidiacon Ştefan” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de Evaluare a Comisiei de evaluare şi 

selecŃionare a solicitărilor de subvenŃii conform Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenŃii AsociaŃiilor şi FundaŃiilor Române 

cu personalitate juridică, care înfiinŃează unităŃi de asistenŃă 

socială; 

 Având în vedere prevederile H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 

şi adresa DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti înregistrată cu nr. SJL/nc/402/25.02.08, prin care se 

specifică că nu se emit de către C.G.M.B. mai multe hotărâri cu 

acelaşi obiect; 

 În conformitate cu prevederile din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a prevederilor H.G. nr. 

1826/2006 privind aprobarea Strategiei NaŃionale pentru 

Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind 

Sistemul NaŃional de AsistenŃă Socială, a O.G. nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
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şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice 

la Legea nr. 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. „d”, precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. “d” şi “n” şi 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 derularea proiectului „Centrul Comunitar 

Ghencea” în limita sumei de 108.000 lei, până la 31.12.2008, prin 

colaborarea dintre DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 cu AsociaŃia „Sfântul Arhidiacon 

Ştefan”; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 29/12.03.2008 



 331

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind cooperarea dintre DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 şi FundaŃia „Copii în dificultate” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de Evaluare a Comisiei de evaluare şi 

selecŃionare a solicitărilor de subvenŃii conform Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenŃii AsociaŃiilor şi FundaŃiilor Române 

cu personalitate juridică, care înfiinŃează unităŃi de asistenŃă 

socială; 

 Având în vedere prevederile H.C.G.M.B. nr. 239/12.10.2006 

şi adresa DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti înregistrată cu nr. SJL/nc/402/25.02.08 prin care se 

specifică că nu se emit de către C.G.M.B. mai multe hotărâri cu 

acelaşi obiect; 

 În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 1 din Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a 

prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea Strategiei 

NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 

47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă Socială, a O.G. nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
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ulterioare, precum şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea 

normelor metodologice la Legea nr. 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. „d”, precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. “d” şi “n” şi 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 derularea proiectului „Centrul Specializat 

pentru Copii cu DizabilităŃi Profunde” în limita sumei de 39.600 lei, 

până la 31.12.2008, prin colaborarea dintre DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu FundaŃia „Copii 

în Dificultate”; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 30/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind cooperarea dintre DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 şi AsociaŃia „Semn de ViaŃă” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de Evaluare a Comisiei de evaluare şi 

selecŃionare a solicitărilor de subvenŃii conform Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenŃii AsociaŃiilor şi FundaŃiilor Române 

cu personalitate juridică, care înfiinŃează unităŃi de asistenŃă 

socială; 

 Având în vedere prevederile H.C.G.M.B. nr. 92/ 31.05.2007 

şi adresa DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti înregistrată cu nr. SJL/nc/402/25.02.08 prin care se 

specifică că nu se emit de către C.G.M.B. mai multe hotărâri cu 

acelaşi obiect; 

 În conformitate cu prevederile din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a prevederilor H.G. nr. 

1826/2006 privind aprobarea Strategiei NaŃionale pentru 

Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind 

Sistemul NaŃional de AsistenŃă Socială, a O.G. nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
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şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice 

la Legea 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit.d, precum şi cele ale 

art. 81, alin. 2 lit. “d” şi “n” şi 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 derularea proiectului „Centrul Maternal 

„Sfântul Mihail şi Gavril” în limita sumei de 54.085 lei, până la 

31.12.2008, prin colaborarea dintre DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu AsociaŃia „Semn de 

ViaŃă”; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 31/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind cooperarea dintre DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 şi FundaŃia Sfânta Irina 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de Evaluare a Comisiei de evaluare şi 

selecŃionare a solicitărilor de subvenŃii conform Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenŃii AsociaŃiilor şi FundaŃiilor Române 

cu personalitate juridică, care înfiinŃează unitaŃi de asistenŃă 

socială; 

 Având în vedere prevederile H.C.G.M.B. nr. 74 /31.03.2007 

şi adresa DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti înregistrată cu nr. SJL/nc/402/25.02.08 prin care se 

specifică că nu se emit de către C.G.M.B. mai multe hotărâri cu 

acelaşi obiect; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 

17/2000 republicată privind asistenŃă socială a persoanelor 

vârstnice, a prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a O.G. 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
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ulterioare, precum şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea 

normelor metodologice la Legea nr. 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. „d”, precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. “d” şi “n” şi 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 derularea proiectului „Centrul de Îngrijiri 

Paleative Sfânta Irina” în limita sumei de 84.320 lei, până la 

31.12.2008, prin colaborarea dintre DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu FundaŃia Sfânta Irina; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform compeŃentelor 

legale. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 32/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea 

proiectului "Tabără de dezvoltare Personală. Proiect de intervenŃie 

privind copilul cu comportament  

delincvent sau predelincvent" ce va fi desfăşurat în cadrul  

comunităŃii locale din sectorul 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a Legii 

nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a 

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanŃărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităŃi nonprofit de interes general, precum şi a Legii 350/2006, 

Legea tinerilor; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. "d", precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. "d" şi "n" şi din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea proiectului "Tabără de 

dezvoltare Personală. Proiect de intervenŃie privind copilul cu 

comportament delincvent sau predelincvent" ce va fi desfăşurat în 

cadrul comunităŃii locale a sectorului 6, conform Anexei nr. 1 la 

prezentul proiect de hotărâre; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 33/12.03.2008
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ANEXA NR. 1 
la H.C.L.S. 6 nr. 33/12.03.2008 

 
TABARA DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Proiect de intervenŃie prinvind copilul cu comportament delincvent 
sau predelincvent 

 
I. DURATA DE DESFĂŞURARE : ianuarie – decembrie 2008 
II. SURSA FINANłĂRII: bugetul local al Sectorului 6 
III. SUMA SOLICITATĂ: 16030 RON 
IV. SCOP 
 Ameliorarea fenomenului de delincvenŃă juvenilă în 
comunitatea sectorului 6 prin realizarea unor activităŃi de prevenire 
şi combatere a comportamentului delincvent în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 ÎmbunătăŃirea serviciilor utilizate în munca cu copiii şi tinerii 
delincvenŃi. 
V. OBIECTIVE: 
1. Formarea echipei de traineri cu angajaŃi din cadrul DGASPC 
pentru implementarea proiectului în vederea obŃinerii competenŃei 
de implicare în activităŃi interactive de învăŃare pentru adolescenŃi; 
2. Organizarea a 4 tabere de dezvoltare personală pe parcursul 
anului 2008, cu 4 grupuri de câte 10 adolescenŃi în vederea creării 
unui spaŃiu adecvat desfăşurării activităŃilor proiectului. 
3. Realizarea unei alianŃe terapeutice între specialiştii din ProtecŃia 
Copilului şi adolescenŃii cu comportament predelincvent şi 
delincvent cu scopul de a facilita procesul de consiliere prin 
susŃinerea activităŃilor de tabără. 
VI. GRUPUL łINTĂ: 

Copii şi tinerii cu comportamente predelincvente sau 
delincvente ce se află în evidenŃa DGASPC sector 6. 
VII. BENEFICIARI: 
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1. Beneficiari direcŃi: aproximativ 40 de copii din comunitatea 
sectorului 6 selectaŃi după următoarele criterii: sunt beneficiari ai 
serviciilor oferite de DGASPC, sector 6; manifestă un 
comportament predelincvent sau delincvent; au vârste între 12 şi 
17 ani; sunt declaraŃi sănătoşi clinic; conştientizează faptul că 
manifestă un comportament neadecvat şi sunt dispuşi să facă 
schimbări pozitive în viaŃa lor; 
2. Criterii speciale de admitere a beneficiarilor direcŃi în programul 
desfăşurat prin proiect:  
 SelecŃionarea beneficiarilor se va face pe baza unui raport 
psiho-social şi a unui plan de servicii aprobat prin dispoziŃie de 
către primarul sectorului 6. În Raportul psiho-social se vor preciza 
condiŃiile materiale şi familiale, evaluarea psihologică a 
beneficiarului, precum şi oportunitatea participării a acestuia într-
un asemenea program în corelaŃii cu acordarea altor servicii de 
specialitate; În condiŃiile în care se constată că situaŃia financiară a 
familiei unui copil cu deviaŃii comportamentale depăşeşte suma de 
800 RON pe membru de familie costurile aferente transportului şi 
cazării vor fi suportate de către familia beneficiarului. 
3. Beneficiari indirecŃi: familiile copiilor implicaŃi în program, 
comunitatea. 
4. Monitorizarea rezultatelor: 
 În afara criteriilor de monitorizare stabilite prin programul de 
formare a trainerilor, pentru fiecare beneficiar se va întocmii un 
raport de evaluare a deprinderilor comportamentale obŃinute în 
urma participării în proiect. Acest raport de evaluare se va realiza 
în baza standardelor evaluării psihologice şi a jurnalului de impresii 
realizat de către beneficiar. 
 La sfârşitul proiectului se va realiza un raport de 
monitorizare final care va fi transmis Serviciului de Strategii, 
Programe, Proiecte şi RelaŃii cu ONG.  
VIII. JUSTIFICAREA REALIZĂRII PROIECTULUI 
1. Necesitatea creării unor servicii alternative pentru prevenirea şi 
combaterea fenomenului social al delincvenŃei juvenile 
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 Serviciul DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii din 
cadrul DGASPC sector 6 oferă servicii specializate atât pentru 
copiii şi tinerii cu probleme de comportament, cât şi pentru familiile 
acestora ce au domiciliul pe raza sectorului 6. 
 Serviciile oferite până în prezent pentru copiii şi tinerii cu 
probleme de comportament (predelincvent şi delincvent) sunt: 
consiliere psihologică şi socială, asistarea pe întreg procesul de 
reabilitare, acompanierea în relaŃia cu alte instituŃii (şcoală, poliŃie, 
cabinete medicale, etc) şi suport şcolar. 
 Tipologia beneficiarilor cu care se lucrează în cadrul acestui 
serviciu a suferit schimbări majore. Vorbim acum de copii şi tineri 
foarte activi, cu un potenŃial cognitiv şi emoŃional nevalorificat, cu 
multă energie pe care şi-o canalizează în scopuri nedezirabile 
social. 
 Dupa 8 ani de exeperienŃă în lucrul cu acest tip de 
beneficiari s-a constatat că este necesară o diversificare a 
serviciilor oferite. Rezultele serviciilor oferite sunt bune, însă 
contextul actual impune gândirea şi implementarea unui nou tip de 
servicii. 
 Tabăra de dezvoltare personală este un program 
premergător intervenŃiilor de tip consiliere sau reabilitare. 
 S-a constatat că alianŃa cu copiii şi tinerii, atât de necesară 
în munca socială, aflaŃi în acestă situaŃie se realizează din ce în ce 
mai greu în procesul de consiliere. De asemenea, copiii şi tinerii nu 
au exerciŃiul muncii în echipă şi nu cunosc regulile universale de 
schimb în natură: primeşti ce oferi. 
 Plecând de la aceste premise, de la dificultăŃile identificate în 
munca acestui serviciu, dar şi de la un model de servicii deja 
aplicat prin proiectul finanŃat prin programul PHARE în câteva 
judeŃe din România, “O şansă pentru fiecare”, în care organizarea 
taberelor de dezvoltare personală oferite copiilor cu un tip de 
comportament delincvent a avut rezultate deosebite∗, se consideră 
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oportună apariŃia unui astfel de serviciu şi pentru comunitatea din 
cadrul sectorului 6. 
2. Descrierea proiectului propus ca serviciu alternativ de prevenire 
şi combatere a fenomenului social de delincvenŃă juvenilă 
 Proiectul de intervenŃie «Tabăra de dezvoltare personală» 
se adresează în special copiilor şi tinerilor cu comportamente 
predelincvente sau delincvente ce se află în evidenŃa DGASPC 
sector 6. 
 Acesta se constituie ca un serviciu premergător oferirii 
consilierii specializate. Îşi propune realizarea unei alianŃe de tip 
terapeutic cu beneficiarii în vederea facilitării intervenŃiilor 
ulterioare, dar şi pentru îmbunătăŃirea rezultatelor obŃinute. 
 Taberele de dezvoltare personală se vor realiza în cadru 
natural, de preferinŃă la munte.  
 Pe parcursul unui an vor avea loc patru tabere ceea ce va 
permite înscrierea în acest proiect a unui număr de 40 de 
beneficiari. 
 Copiii şi tinerii ce vor fi implicaŃi în acest proiect vor fi 
selectaŃi din rândul beneficiarilor DGASPC sector 6 după criterii 
clare în urma unui scurt interviu realizat cu aceştia. 
(
∗
 A se vedea materialul informativ realizat de către Centrul Român pentru EducaŃie şi 

Dezvoltare Umană, FaŃă şi Revers, Ghid de conştientizare a efectelor delictelor asupra 

victimei, octombrie 2006, Bucureşti, editor CRED.) 
3. Metode de lucru utilizate în implementarea proiectului “Tabăra 
de dezvoltare personală” 
 Taberele se vor realizeaza într-un mod interactiv, temele 
alese sunt prezentate şi experimentate utilizându-se ca tehnici 
principale: jocul, experienŃa personală şi discuŃiile.  
 Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră ca 
învăŃarea experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi rapide 
pentru tineri şi adulŃi. 
 În cadrul taberelor este încurajată exprimarea liberă a 
opiniilior beneficiarilor direcŃi cu privire la toate subiectele 
abordate. 
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 Prin metodele utilizate copiii sunt valorizaŃi şi susŃinuŃi în 
acŃiunile ce au ca scop dezvoltarea capacităŃilor de alegere cu 
privire la viaŃa lor personală. 
 Traineri încurajează pe timpul desfăşurării taberei discuŃiile 
de ce implică aprecieri privind performanŃele fiecărui participant, 
dar acestea sunt realizate doar în scop constructiv, specific 
procesului de învăŃare în care se înscriu copiii. 
4. Rezultate aşteptate la sfârşitul proiectului 
 Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului sunt: 
- ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor întelege importanŃa deciziilor 
personale şi implicaŃiile pe care le aduce fiecare decizie; 
- ToŃi copiii participanŃi la tabără vor întelege care sunt modalităŃile 
prin care poŃi să ajungi la succes; 
- ToŃi copiii participanŃi la tabără vor avea exerciŃiul unei 
comunicări asertive; 
- La finalul proiectului se va realiza coeziunea de grup pentru 
fiecare grup participant; 
- Implicarea şi gestionarea unei echipe de traineri din cadrul 
DGASPC sector  
IX. DESFACEREA OBIECTIVELOR ÎN ACTIVITĂłI: 
O.1.1. Organizarea unei licitaŃii pentru selecŃionarea unei 
organizaŃii furnizoare de programe de formare în domeniul 
asistenŃei sociale; 
O.1.2. Încheierea unei convenŃii cu o asociaŃie furnizoare de 
programe de formare în domeniul asistenŃei sociale de traieri în 
care se va preciza costul formării, obiectivul formării şi conŃinuturile 
cursurilor de formare, într-un termen de 3 săptămâni; 
O.1.3. Desfăşurarea cursurilor de formare a echipei într-o perioadă 
de 3-4 săptămâni; 
O.2.1. Organizarea unei licitaŃii prin AgenŃia NaŃională de Sprijinire 
a IniŃiativelor Tinerilor pentru selecŃionarea unei locaŃii turistice 
adecvate desfăşurării taberelor; 
O.2.2. Planificarea calendaristică a desfăşurării celor 4 tabere; 
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O.2.2. Standardizarea structurii taberei: asigurarea condiŃiilor de 
transport, masă, cazare, procurarea materialelor necesare şi 
realizarea structurii de curs prin stabilirea exerciŃiilor, jocurilor şi 
temelor de discuŃii 
O.3.1. Realizarea structuri de curs cu exerciŃii şi jocuri de 
autocunoaştere şi autodezvoltare prin care tinerii să înveŃe un alt 
mod de a interacŃiona şi a se raporta la realitatea socială; 
O.3.2. Selectarea beneficiarilor în baza criteriilor menŃionate la 
punctul VII din prezentul proiect; 
O.3.3. Promovarea proiectului prin comunicate de presă legate de 
rezultatele proiectului; 
O.3.4. Desfăşurarea efectivă a celor 4 tabere de dezvoltare 
personală în conformitate cu activitatea O.3.1; 
O.3.5. Desfăşurarea de activităŃi specifice de monitorizare; 
O.3.5. ActivităŃi de raportare periodică. 
 X. ECHIPA DE IMPLEMENTARE 
 Echipa proiectului este formată din 6 animatori de tabără 
interni şi un coordontor. 
 Coordonatorul proiectului este Tatiana Gadici, angajată în 
cadrul Serviciului DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 
din cadrul DGASPC sector 6. 
 Cei 6 animatori de tabară interni sunt: 

1. Tatiana Gâdici – asistent social, angajată a Serviciului 
DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii  
2. Dana Văduva – psiholog, angajată a Serviciului DelincvenŃă 
Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 
3. Lucian Patilea – jurist, angajat al Serviciului DelincvenŃă 
Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 
4. Bogdan Stănoiu – asistent social, angajat al Serviciului 
DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 
5. Ramona Şerban – psiholog, angajată a Serviciului 
DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 
6. Iulia Georgescu – asistent social, angajată a Serviciului 
DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
AncuŃa Sorina Comănici 

BUGET LA PROIECTUL TABARĂ DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
   
Tipul de cheltuieli cantitate RON/luna luni proiect Total costuri SusŃinere DGASPC Alte surse 

COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVULUI 1 ŞI 3     
consumabile(coli,coliflipchart,post-it) 

 80 6 480,00 480  
cursuri pentru formatori 

6 pers 400  2.400,00 2400  
Materiale informative (reviste de specialitate/carti) 

5 buc. 40  200,00 200  
Total Gestionare proiect    3.080,00 3.080,00  
COSTURI PENTRU TABARĂ ÎN VEDEREA INDEPLINIRII OBIECTIVULUI 2   
transport  14 pers 40 4 2.240,00 2.240,00  
cazare 14 pers 180  4 2.520,00  2.520,00 

masa 14 pers 60 4 3.360,00 3.360,00  
achiziŃii:        
lanterne 25 buc 10   250 250  
cordelina 3 buc 500   1.500,00 1.500,00  
corturi  5 300   1.500,00 1.500,00  
saci de dormit 15 buc 90   1.350,00 1.350,00  
rucsaci 14 buc 100   1.400,00 2.000,00  
termos 15 buc 10   150,00 150,00  
vase 30 buc 5   150,00 150,00  
haine ploaie 15 30   450,00 450,00  
Total costuri pentru tabară     15.470,00 12.950,00  
TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI (1+2)  18.550,00 16030  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea 

proiectului "Şcoala PărinŃilor. Proiect pentru dezvoltarea abilităŃilor 

parentale ale părinŃilor cu copii între 11 şi  

15 ani", ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale  

din sectorul 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a Legii 

nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a 

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanŃărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităŃi nonprofit de interes general, precum şi a Legii 350/2006, 

Legea tinerilor; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. "d", precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. "d" şi "n" şi din Legea nr. 215/2001 privind 



 347

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea proiectului "Şcoala PărinŃilor. 

Proiect pentru dezvoltarea abilităŃilor parentale ale părinŃilor cu 

copii între 11 şi 15 ani" ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii 

locale a sectorului 6, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de 

hotărâre; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 34/12.03.2008 
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ANEXA NR. 1 
la H.C.L.S. 6 nr. 34/12.03.2008 

 
«SCOALA PĂRINłILOR» 

Proiect pentru optimizarea şi dezvoltarea abilităŃilor parentale ale 
părinŃilor cu copii între 11 şi 15 ani din Sectorul 6 Bucureşti 

I. DURATA DE DESFĂŞURARE: ianuarie – decembrie 2008 
II. SURSA FINANłĂRII: bugetul local al Sectorului 6 
III. SUMA SOLICITATĂ: 2.124 RON 
IV. SCOP: 
 Reducerea semnificativă a situaŃiilor de impas parental şi a 
dificultăŃilor aferente în cadrul relaŃiei părinte copil, în special în 
situaŃiile copiilor cu deviaŃii comportamentale cauzate de 
traversarea perioadei de pubertate, pentru parinŃii copiilor 
domiciliaŃi în sectorul 6. 
V. OBIECTIVE GENERALE: 

• Creşterea capacităŃii de intervenŃie educativă eficientă a 
parinŃilor pentru copiii lor; 

• Crearea unei reŃele de suport între părinŃi dar şi cu specialişti 
în domeniu pentru stimularea disponibilităŃii şi capacităŃilor 
de a fi un bun părinte prin înfiinŃarea unui Centru de 
dezvoltare a resurselor pentru părinŃi şi copii. 

VI. OBIECTIVE SPECIFICE: 
 1. Organizarea unui număr de 20 seminare săptămânale a 
câte 2 ore / seminar cu participarea a 10 beneficiari/seminar în 
vederea dobândirii de către participanŃi a unor cunoştinŃe minime 
despre specificul vârstei 11-15 ani şi a dezvoltării capacităŃii 
acestora de a identifica o soluŃie eficientă nonconflictuală pentru 
gestionare problemelor intervenite în relaŃia părinte-copil; 
 2. Realizarea la o perioadă de 3 luni de la finalizarea 
întâlnirilor cu părinŃii, a unei sesiuni de follow-up pentru a evalua 
eficienŃa informaŃiilor şi soluŃiilor identificate în timpul celor 10 
seminarii şi pentru a se consolida abilităŃile acumulate prin 
împărtăşirea experienŃelor ulteriore; 
 3. Atragerea, implicarea şi formarea unui număr de 2 
voluntari în vederea sprijinirii la realizarea proiectului cât şi la 
propagarea modelului de intervenŃie dezvoltat prin proiect. 
VII. GRUPUL łINTĂ: 
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 PărinŃii copiilor cu vârstă cuprinsă între 11 - 15 ani din 
comunitatea locală a sectorului 6. 
VIII. BENEFICIARI: 
DirecŃi:  
 Un număr de 20 de persoane selectate după următoarele 
criterii: 
- 10 părinŃi în cuplu mamă-tată sau un singur membru al acestui 
cuplu a căror copii cu vârstă între 11-15 ani beneficiază de 
serviciile de specialitate ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 
- 10 părinŃi în cuplu mamă-tată sau un singur membru al acestui 
cuplu a căror copii cu vârstele între11-15 ani frecventează una din 
şcolile Sectorului 6, alŃii de cât copii beneficiari de servicii de 
asistenŃă socială. 
IndirecŃi: 
- membrii familiile din care au fost selectaŃi beneficiarii direcŃi ai 
proiectelor; 
- comunitatea locală prin crearea şi perpetuarea unui model de 
comportament parental a cărei consecinŃă pe termen lung va fi 
diminuarea fenomenului delincvenŃei juvenile cauzat de 
gestionarea greşită a conflictului dintre părinte-copil. 
IX. JUSTIFICAREA REALIZĂRII PROIECTULUI: 
1. Necesitatea creării de servicii alternative care să vină în sprijinul 
părinŃilor 
 Ideea acestui proiect pleacă de la faptul că la nivelul 
«ProtecŃiei Copilului» apar în mod constant solicitări ale părinŃilor 
de a fi sprijiniŃi în a face faŃă dificultăŃilor pe care le întâmpină în 
relaŃia cu copiii lor sau pentru a solicita intervenŃia specialiştilor în 
rezolvarea unor «probleme» pe care le au copiii. Aceste solicitări şi 
demersurile făcute de către serviciile în cauză au evidenŃiat faptul 
că orice intervenŃie, pentru a avea succes, nu poate fi făcută decât 
cu implicarea directă şi asumată a părinŃilor. 
 Familia reprezintă primul cadru educaŃional din viaŃa 
copilului şi prezenŃa ei constantă în timp în susŃinerea copilului, îi 
asigură statutul de a fi şi cea mai importantă. De aceea, pentru a 
putea asigura copiilor premise educative valoroase trebuie în 
primul rând ca familia să poată furniza un model valabil şi bun. Pe 
de alta parte, societatea actuală are un ritm de schimbare foarte 
alert şi ridică permanent noi provocări atât pentru părinŃi, cât şi 
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pentru copii. Uneori poate fi dificil pentru părinŃi, pe lângă 
responsabilităŃile zilnice legate de familie, casă, serviciu, să 
reuşească să-şi redefinească permanent modelele de relaŃionare 
cu copiii lor şi să găsească soluŃii eficiente. Schimbarea rapidă din 
ultimii ani din Romania, a creat o discrepanŃă mare între 
experienŃa trăită de părinŃi în copilărie şi experienŃa trăită de copiii 
lor în societatea actuală.  
 Plecând de la cazuistica întâmpinată în cadrul serviciilor 
oferite de DGASPC sector 6, de la opinia cadrelor didactice din 
şcolile de pe raza sectorului 6, de la problemele întâmpinate de 
copii în gestionarea diferitelor probleme cu care se confruntă şi de 
la faptul că familia reprezintă cel mai important cadru educativ 
pentru copil, s-a născut necesitatea de a oferi un serviciu pentru 
părinŃi, construit sub forma unui grup de informare şi abilitare, care 
să-i sprijine în a identifica soluŃii şi moduri eficiente de educare şi 
îndrumare a copiilor lor. De asemenea, aceste grupuri au şi funcŃia 
de a asigura un cadru în care părinŃii îşi pot împărtăşi experienŃele 
şi de a-şi acorda suport reciproc. 
 În plus, legea 272/2004 privind protecŃia copilului pune 
accentul în acordarea serviciilor de specialitate pe asistarea 
familiei şi copilului în acelaşi timp, plecând de la aceeaşi premisă 
că familia este cadrul de dezvoltare al copilului, respectiv ca orice 
serviciu oferit copilului nu este suficient dacă nu este asistată şi 
familia. 
 Acest proiect “Şcoala PărinŃilor” intenŃionează şi să ducă 
serviciile oferite de DGASPC în comunitatea sectorului 6 pentru a 
fi mai la îndemâna beneficiarilor direcŃi şi de a promova 
demersurile axate pe prevenire, nu doar pe intervenŃia în caz de 
urgenŃă. “Şcoala PărinŃilor” va funcŃiona atât la nivelul DPC, sub 
forma unui grup de suport şi de identificare de soluŃii, cât şi ca 
serviciu de prevenire, în cadrul şcolilor din sectorul 6, la nivelul 
cărora se află cea mai mare comunitate de părinŃi activi. 
2. Scurta descriere a proiectului 
 Proiectul “Şcoala PărinŃilor” se va desfăşura pe parcursul 
anului 2008 şi va debuta cu doua secŃiuni, o secŃiune organizată la 
nivelul DPC ca grup de suport pentru părinŃii care solicită servicii 
de specialitate instituŃiei noastre şi o secŃiune centrată pe 
prevenire care va fi organizată cu implicarea unor părinŃi ai elevilor 
din şcolile din sectorul 6. 
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 El va fi structurat sub forma unor grupuri de informare şi 
dezvoltare personală dar şi de abilitare, un grup având maxim 10 
participanŃi. Desfăşurarea proiectului va presupune 10 întâlniri 
săptămânale, fiecare întâlnire având o durată de 2 ore. 
 Scopul acestor întâlniri este atât de a furniza informaŃii cu 
privire la problematica specifică din relaŃia părinte-copil, cât şi de a 
identifica soluŃii adecvate de intervenŃie educativă pentru copii, 
adică de abilitare a părinŃilor. 
 La o perioadă de 3 luni de la finalizarea întâlnirilor cu părinŃii, 
va fi organizată o sesiune de follow-up pentru a evalua eficienŃa 
informaŃiilor şi soluŃiilor identificate în timpul întâlnirilor şi pentru a 
se consolida abilităŃile acumulate prin împărtăşirea experienŃelor 
ulterioare. 
3. Metode de lucru utilizate: 
 Cursurile se realizează într-un mod interactiv, temele alese 
sunt prezentate utilizându-se ca tehnici principale: experienŃa 
personală, jocul de rol şi discuŃiile.  
 Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că 
învăŃarea experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi rapide 
pentru adulŃi. 
 În cadrul cursurilor este încurajată exprimarea liberă a 
opiniilor beneficiarilor direcŃi cu privire la toate subiectele abordate. 
 Prin metodele utilizate adulŃii sunt stimulaŃi şi susŃinuŃi în 
acŃiunile ce au ca scop dezvoltarea disponibilităŃii şi capacităŃilor 
de a fi buni părinŃi pentru copiii lor. 
4. Rezultate aşteptate 
 Rezultate generale: 
� Creşterea gradului de implicare a părinŃilor în viaŃa copilului; 
� Creşterea numărului de soluŃii eficiente, adecvate identificate 
de părinŃi în gestionarea relaŃiei părinte-copil; 
� Scăderea numărului de situaŃii conflictuale şi de criză în relaŃia 
părinte-copil; 
� Scăderea numărului de copii cu abateri comportamentale 
grave; 
� Implicarea şi gestionarea unei echipe de traineri din cadrul 
DGASPC sector 6. 

Rezultate specifice: 
� La finalul cursului, fiecare participant va avea cunoştinŃe 
minime despre specificul vârstei 11-15 ani; 
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� La finalul cursului, fiecare participant va avea cunoştinŃe 
minime despre etapele de dezvoltare fizico-intelectual-emoŃionale 
ale copilului; 
� La finalul cursului, fiecare participant va putea identifica câte 
o soluŃie eficientă nonconflictuală pentru minim 3 situaŃii 
problematice în relaŃionarea cu copilul. 
� La finalul cursului, fiecare participant va avea abilităŃi minime 
de gestionare a relaŃiei părinte-copil; 
� La finalul proiectului o parte a membrilor comunităŃii din 
sectorul 6 vor conştientiza necesitatea gestionării flexibile a relaŃiei 
părinte -copil. 
X. ACTIVITĂłI: 
O.1.1. Elaborarea curriculei de curs prin: 
- evaluarea nevoilor grupului Ńintă; 
- analiza informaŃiilor obŃinute prin evaluare şi stabilirea temelor de 
curs; 
- redactarea suportului de curs; 
- construirea designului de curs pe fiecare temă de seminar; 
O.1.2. SelecŃionarea unei firme specializate în tipărirea 
materialelor de studiu şi promovare; 
O.1.3. Promovarea / prezentarea proiectului prin: 
- materiale de promovare de tip pliante, fluturaşi, cărŃi de vizită; 
- contactarea mijloacelor de informare mass-media; 
O.1.4. SelecŃionarea participanŃilor în conformitate cu criteriile 
înscrise la punctul VIII din prezentul proiect 
O.1.5. Amenajarea spaŃiului de susŃinere a seminariilor, 
organizarea calendaristică şi susŃinerea efectivă a acestora; 
O.1.6. Acordarea unei asistenŃe de specialitate tuturor 
beneficiarilor, pe toata durata desfăşurării proiectului prin activităŃi 
specifice de sprijinire a dezvoltării personale a părinŃilor; 
O.2.1. Analiza concluziilor sesiunii de follow-up; 
O.2.2. Redactarea şi publicarea într-o revistă de specialitate a unui 
material informativ în baza analizei rezultatelor obŃinute prin 
derularea proiectului; 
O.3.1. SelecŃionarea voluntarilor; 
O.3.2. Formarea voluntarilor pentru implicarea în proiect. 
XI. ECHIPA DE IMPLEMENTARE 
 Echipa proiectului este formată din 4 formatori interni şi un 
voluntar. 
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 Coordonatorul proiectului este Tatiana Gadici, asistent social 
în cadrul Serviciului DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor 
Străzii, DGASPC sector 6. 
 Cei 6 formatori interni sunt: 
1. Tatiana Gadici – asistent social, angajată a Serviciului 
DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii  
2. Dana Văduva – psiholog, angajată a Serviciului DelincvenŃă 
Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 
3. Anca Tuluc – psiholog, angajată a Serviciului Plasament de tip 
Familial 
4. Ramona Şerban- psiholog, angajată a Serviciului DelincvenŃă 
Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 
5. Alina Godeanu- psiholog, voluntar 
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XII. BUGET 
 

BUGET PROIECT ŞCOALA PĂRINłILOR   

 Tipuri de cheltuieli cantitatea Ron/luna luni proiect Costuri totale SusŃinere 
DGASPC 

Alte 
surse  

1 COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI      

1.1 consumabile (coli, pixuri, 
mape, post-it, cd-uri,)   10 442,00 442,00  

 
achizitii: flipchart cu suprafaŃă 
magnetică + accesorii 1 buc  10 382,00 382,00  

1.2 promovare:       
 afişe  20 buc  10 200,00 200,00  
 pliante de prezentare 250 buc  10 300,00 300,00  

 
TOTAL COSTURI 
GESTIONARE PROIECT    1.324,00 1.324,0  

2 COSTURI PERSONAL       

2.1        

2.2 costuri voluntari (abonament 
transport) 2 pers 12,00 10 500,00 500  

2.3 materiale de formare şi 
informare (cărŃi, reviste)   10 300,00 300,00  

 TOTAL COSTURI PERSONAL    800,00 800,0  

  TOTAL GESTIONARE PROIECT ANUALĂ 2.124,00  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

AncuŃa Sorina Comănici 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea 

proiectului "La teatrale cu matale!" ce va fi desfăşurat în cadrul 

comunităŃii locale din sectorul 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a Legii 

nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a 

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanŃărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităŃi nonprofit de interes general, precum şi a Legii 350/2006, 

Legea tinerilor; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. "d", precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. "d" şi "n", şi din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea proiectului "La teatrale cu 

matale!" ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale a sectorului 

6, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 35/12.03.2008 
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ANEXA NR. 1 
la H.C.L.S. 6 nr. 35/12.03.2008 

 
«La Teatrale cu Matale!» 

Proiect de prevenire a delincvenŃei juvenile de pe raza sectorului 6 
 

De ce proiectul «La Teatrale cu Matale!» în comunitatea 
sectorului 6 

 Ca urmare a implicării tinerilor şi copiilor în programele 
desfăşurate de către Serviciul DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa 
Copiilor Străzii, au fost observate câteva caracteristici ale copiilor 
şi tinerilor ce au tendinŃa de a deveni tineri cu comportament 
deviant şi uneori, chiar delincvent. 
 Aceste caracteristici sunt legate de abilităŃile lor de a 
comunica, de a-şi gestiona emoŃiile, impulsivitatea, precum şi de 
incapacitatea de a se gândi la consecinŃe pe termen lung, 
înclinaŃia spre teribilism, o rezistenŃă la frustrare scăzută, 
rezistenŃă de-a se conforma faŃă de regulile impuse de adulŃi, 
incapacitatea de a soluŃiona în mod paşnic conflictele datorită 
abilităŃilor scăzute de negociere, precum şi asocierea cu grupuri cu 
grad mare de infracŃionalitate, în încercarea de a-şi ocupa timpul 
liber şi de a-şi atinge scopurile (pentru siguranŃa pe care o conferă 
grupul, pentru imagine, prestigiu, etc.), etc. 
 În ceea ce priveşte ocuparea timpului liber, în afara riscului 
de asociere cu grupuri periculoase pentru dezvoltarea dezirabilă 
din punct de vedere social a tinerilor, mai există problema 
petrecerii unei perioade lungi de timp în faŃa televizorului sau a 
calculatorului. 
 Deoarece prevenirea necesită o cantitate mai mică de 
resurse şi servicii, am elaborat, pornind de la ideile expuse mai 
sus, o alternativă de ocupare a timpului liber care să implice 
activităŃi desfăşurate în grup, ocazie cu care tinerii să îşi exercite 
atât capacitatea de-a comunica şi negocia, cât şi aceea de a se 
pune în locul altei persoane şi de a găsi soluŃii pornind de la 
analiza fiecărei situaŃii şi a posibilelor implicaŃii. 
 Acest mod de socializare, diferit de cel impus de familie sau 
şcoală, este mai lejer, regulile sunt impuse şi discutate, iar 
încălcarea unei reguli atrage după sine o serie de pedepse, până 
la excluderea din grup, lucru nedorit de participanŃii la grup. 
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 Un alt punct atins ca urmare a participării la cursurile de 
teatru, este faptul că participanŃii petrec o perioadă mai mare de 
timp studiind opere literare şi încercând de-a descifra mesajele 
transmise de autor cât şi soluŃii ale propriilor probleme transpuse 
în lectură. 
 Am descoperit, alături de aceşti copii şi tineri, faptul că 
detaşarea faŃă de propriile probleme şi discuŃiile legate de situaŃii 
similare, dar care implică alte persoane, este benefică şi 
stimulatoare în găsirea unor soluŃii care pot fi aplicate şi în viaŃa 
personală. 
Scopul proiectului «La teatrale cu matale!» 
 Ne propunem ca pe parcursul întâlnirilor, participanŃii să 
devină mai empatici, să găseasca modalităŃi de comunicare 
asertivă, precum şi noi abordări de dezvoltare personală. 
 Acest scop se poate realiza prin susŃinerea acestora de 
către specialişti în vederea explorării propriilor trăiri precum şi a 
identificării resurselor care potenŃează găsirea soluŃiilor în situaŃii 
problematice. 
 De asemenea, aceşti tineri se vor găsi în situaŃia de a 
elabora strategii de soluŃionare a conflictelor ca urmare a 
participării la jocuri care reflectă situaŃii din viaŃa reală. 
Echipa proiectului 
 Echipa proiectului este formată din 4 voluntari, studenŃi la 
facultăŃi cu profil umanist, un coordonator şi alte două persoane 
angajate ale DGASPC Sector 6, respectiv, Tatiana Gadici şi 
Bogdan Stanoi. 
 Coordonatorul proiectului este Iulia Georgescu, angajat al 
Serviciu DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii din 
cadrul DGASPC sector 6. 
Date privind proiectul  
• Perioada de desfăşurare: 2008- 2009 
• Beneficiarii proiectului: 
� DirecŃi: aproximativ 20 de elevi, 10 cursanŃi în fiecare grup, 
� IndirecŃi: aproximativ 300 de membrii ai comunităŃii din 

sectorul 6. 
Scurta descriere a proiectului 
 Proiectul de prevenire a delincvenŃei juvenile «La Teatrale 
cu Matale!» a fost realizat într-o formă pilot în 2006 cu copii de 
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diferite vârste, o mare parte a acestora, elevi la Şcoala 168 de 
către o echipă de asistenŃi sociali şi psihologi a DGASPC sector 6. 
 În 2007 proiectul a implicat copii de clasa a VII-a a Şcolii 168 
şi s-a finalizat printr-o serbare la care au participat trupe de teatru 
ale altor licee şi şcoli. 
 Începând cu anul 2008 proiectul “La Teatrale cu Matale!” va 
avea în desfăşurarea lui două componente: 

1. Organizarea şi susŃinerea cursului 
2. Organizarea şi realizarea Festivalului de Teatru “La teatrale 

cu matale!” . 
ComponenŃa 1 a proiectului:  
Cursuri de teatru 
 Cursurile sunt adresate elevilor de clasa a VII- a sau a 
elevilor care sunt liberi între 8 şi 12, în cursul săptămânii, se vor 
desfăşura o dată pe săptămână şi vor fi susŃinute de voluntari 
coordonaŃi de un angajat al DGASPC 6, Serviciul DelincvenŃă 
Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii.  
ComponenŃa 2 a proiectului: 
Festivalul de teatru “La Teatrale cu matale!” 
 Festivalul este la a doua ediŃie, prima a avut loc în iunie 
2007, la Teatrul Mic de Comedie şi cea de-a doua ediŃie se va 
desfăşura pe parcursul unei zile în aceeasi luna (luna iunie 2008) 
la un teatru de prestigiu din Bucureşti şi vor fi invitate trupe de 
teatru din şcolile generale de pe raza sectorului 6. 
Metoda de lucru utilizată 
 Cursurile au la bază o tehnică ludică de a experimenta şi 
discuta scene din viaŃă (scene petrecute, la care copiii au fost 
martori sau care se pot petrece). 
 Copiii vor fi încurajaŃi să găsească soluŃii proprii de 
soluŃionare a problemelor, lucru important în procesul de 
maturizare şi asumare a unor responsabilităŃi. 
 Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră ca 
învăŃarea experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi rapide 
pentru tineri şi adulŃi. 
 În cadrul cursurilor este încurajată exprimarea liberă a 
opiniilor beneficiarilor direcŃi cu privire la toate subiectele abordate. 
Prin metodele utilizate, copiii sunt valorizaŃi şi susŃinuŃi în acŃiunile 
ce au ca scop dezvoltarea capacităŃiilor de alegere cu privire la 
viaŃa lor personală. 
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 Trainerii încurajează pe timpul desfăşurării cursului discuŃiile 
de ce implică aprecieri privind performanŃele fiecărui participant, 
dar acestea sunt realizate doar în scop constructiv, specific 
procesului de învăŃare în care se înscriu copiii. 
Rezultate aşteptate 
 Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe 
componenŃa 1sunt: 
� La finalul proiectului toŃi copiii participanŃi la cursuri vor fi 
capabili să socializeze şi să se adapteze în comunicarea cu alŃii, 
� La finalul cursului, toŃi participanŃii la cursuri vor întelege 
implicaŃiile pe care le aduce fiecare decizie; 
� La finalul proiectului toŃi copiii participanŃi la cursuri vor întelege 
care sunt modalităŃile prin care poŃi să soluŃionezi o situaŃie 
conflictuală şi vor fi capabili să analizeze urmările angajării în 
conflict; 
� La finalul proiectului toŃi copiii participanŃi la cursuri vor 
cunoaşte importanŃa experienŃei personale şi a beneficiului lecturii; 
� La finalul proiectului toŃi copiii participanŃi la cursuri vor avea exerciŃiul 

unei comunicări asertive; 
� La finalul proiectului toŃi copiii vor fi capabili să analizeze scopul regulilor, 
importanŃa lor şi faptul că încalcarea fiecărei reguli atrage urmări imediate, 
� Formarea şi gestionarea unei echipe de voluntari de către personalul din 
cadrul DGASPC sector 6. 
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 Tipuri de cheltuieli cantitatea lei/luna 
luni 

proiect 
Costuri 
totale 

SusŃi
nere 
DGA
SPC 

Alte 
surs
e  

        

1 
COSTURI DE GESTIONARE A 
PROIECTULUI      

        

1.
1 

consumabile(foi 
flipchart, post-it, mingi, 
creioane colorate)  100 5 500,00   

1.
2 

promovare 
      

 afişe 100 buc  1 100,00   
 fluturasi 500 buc  1 100,00   
 invitatii festival 200 buc  1 100,00   
 banner festival 1 buc  1 100,00   
1.
3 cărŃi/reviste 15 10,00   150,00   
1.
4 bilete spectacole 10 buc 5 4 200,00   

        

 TOTAL COSTURI     1.250,00   
        
        
2 COSTURI PENTRU FESTIVAL        
        
2.
1 transport        
2.
2 chirie sala 1 800  800   800 
2.
3 costuri masinisti 10 40  400,00 200 

200,
0 

2.
4 cadouri copii 200 40  8.000,00 4000 

400
0,0 

2.
5 premii 30 100  3.000,00 

3.000
,00  

2.
6 protocol    400,00 400  
2.
7 materiale de promovare       
2.
8 

participare festival 
Sighişoara 10 1.000 1 1.000,00 500 500 

2.
9 costume 10 40  400,00 400  
3.
0 decoruri  200  200,00 200  
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 TOTAL COSTURI 
PENTRU FESTIVAL    

14.200,0
0   

 Sustinere DGASPC    8.700,00   

 Sustinere alte surse    5.500,00   
        

 TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI (1+2)  
15.450,0

0   
        

 TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI 
DGASPC  9.950,00   

        
 SusŃinere alte surse    5.500,00   
        

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
AncuŃa Sorina Comănici 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea 

proiectului "Tu alegi! Proiect de prevenire a violenŃei în şcolile de 

pe raza sectorului 6" ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale 

din sectorul 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a Legii 

nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a 

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanŃărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităŃi nonprofit de interes general, precum şi a Legii 350/2006, 

Legea tinerilor; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. "d", precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. "d" şi "n" şi din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea proiectului "Tu alegi! Proiect de 

prevenire a violenŃei în şcolile de pe raza sectorului 6" ce va fi 

desfăşurat în cadrul comunităŃii locale a sectorului 6, conform 

Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 36/12.03.2008
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ANEXA NR. 1 
la H.C.L.S. 6 nr. 36/12.03.2008 

 
«TU ALEGI!» 

Proiect de prevenire a violenŃei în şcolile de pe raza sectorului 6 
 
De ce proiectul «Tu alegi!» în comunitatea sectorului 6 
 ViolenŃa în şcoli este o realitate dură cu care se confruntă 
zilnic copiii noştri. Nu este doar un mit sau o experienŃă de viaŃă cu 
care dorim să se identifice copiii şi tineri ce învaŃă zilnic în şcolile 
de masă.  
 Noi, adulŃii putem să negăm această realitate dură sau 
putem să ne implicăm şi să găsim împreună cu ei, copiii noştri, 
soluŃii optime ce permit schimbarea acestor stări de fapt. 
 Conform unor studii realizate de diferite instituŃii (de 
exemplu:SIVECO şi ARDOR) s-a constat că aproximativ 75% 
dintre elevii înscrisi în învăŃământul de masă consideră că în 
şcolile lor există violenŃă. 
 Vorbim aici de toate formele de violenŃă: 
1. ViolenŃa între elevii: fizică (loviri, bătăi între găştile de cartier, 
agresiuni asupra celor mici, reglare de conturi), verbală (înjurături, 
etc), emoŃională (şantaje, teroare,etc) şi sexuale ( hărŃuiri, 
admolestări,etc). 
2. ViolenŃa dinspre şi spre profesori: verbală, emoŃională şi 
fizică. 
3. ViolenŃa realizată de terŃi: găşti de cartier, copii şi tineri care 
nu învaŃă în şcoala respectivă. 
 De asemnea, practica de peste 8 ani desfăşurată în cadrul 
Serviciului DelincvenŃă Juvenilă şi AsitenŃa Copiilor Străzii ne arată 
că violenŃa în şcoală este un fenomen în şcolile de masă. 
 Odată identificată şi recunoscută această problemă nu poate 
fi lăsată să continue. Se impune realizarea unor programe 
susŃinute în vederea diminuării acestui fenomen. 
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 Plecând de la acesta problematică la începutul anului 2007 a 
luat naştere proiectul pilot «Tu alegi!». 
 Acest proiect a debutat cu un program de cursuri de 
prevenire a violenŃei în şcoală adresate elevilor de clasa a IX a din 
liceul Marin Preda. 
 Implementarea proiectului a fost un succes şi ca urmare a 
acestuia s-au primit cereri şi din partea altor licee în vederea 
replicării lui. 
 Fiind vorba de un fenomen în şcolile de masă considerăm că 
doar replicarea cursurilor în cadrul liceelor de pe raza sectorului 6 
va conduce la rezultate punctuale, cum ar fi: îmbunătăŃirea 
relaŃionării între elevii şi profesorii de la clasele implicate în proiect. 
 De aceea considerăm că implicare a societăŃii civile la toate 
nivelurile ei: ong-uri, comunitatea locală prin instituŃiile publice, 
simpli cetăŃeni şi mai ales copiii şi tineri- actori activi în acest 
fenomen, va aduce la rezultate mult mai bune şi vizibile. 
 De asemenea, modalitatea în care se realizează acest 
program este foarte importantă.  
 Dacă vrem să le vorbim copiilor şi tinerilor despre implicarea 
în diminuarea acestui fenomen este de dorit să o facem «pe limba 
lor». Să implicăm acei adulŃi care sunt «idoli» pentru ei, al căror 
mesaj ajunge mult mai repede şi mai clar către inima şi mintea lor. 
Muzica şi cântăreŃii reprezintă cea mai simplă cale de succes în 
transmiterea mesajelor noastre către copii şi tineri. 
 Un festival în cadrul acestui proiect ce va implica trupe de 
muzică considerăm că este un atuu în promovarea mesajului de 
prevenire a violenŃei în şcoli. 
Scopul proiectului «Tu alegi!» 

 Creşterea capacităŃii comunităŃii din sectorul 6 în vederea 
diminuării fenomenului de violenŃă în şcoală. 

Echipa proiectului 
 Echipa proiectului este formată din 6 formatori interni şi un 
coordonator. 
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 Coordonatorul proiectului este Iulia Georgescu, şef Serviciu 
DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii din cadrul 
DGASPC sector 6. 
 Cei 6 formatori interni sunt: 

1. Tatiana Gadici – asistent social, angajată a Serviciului 
DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii. 
2. Dana Vaduva – psiholog, angajată a Serviciului DelincvenŃă 
Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii. 
3. Anca Tuluc – psiholog, angajată a Serviciului Plasament de 

tip Familial. 
4. Lucian Patilea – jurist, angajat al Serviciului DelincvenŃă 

Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 
5. Simona Epure – psiholog, angajată a 
6. Iulia Georgescu – asistent social, angajată a Serviciului 

DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 
Date privind proiectul 

• Perioada de desfăşurare: ianuarie – decembrie 2008 
• Beneficiarii proiectului: 
� DirecŃi: aproximativ 180 de elevi, 30 în fiecare clasă din 
fiecare liceu selecŃionat. 
� IndirecŃi: aproximativ 3000 de adolescenŃi din comunitatea 
sectorului 6, profesorii diriginŃii de la clasele implicate în proiect, 
alŃii membrii ai comunităŃii din sectorul 6. 
Scurta descriere a proiectului 

 Proiectul de prevenire a violenŃei în şcoli «Tu alegi!» a fost 
realizat într-o formă pilot în perioada martie-iunie 2007 în două 
clase de a IX-a din liceeul Marin Preda de către o echipă de 
formatori a DGASPC sector 6, Serviciul DelincvenŃă Juvenilă şi 
AsistenŃa Copiilor Străzii. 
 Începând cu anul 2008 proiectul “Tu alegi!” va avea în 
desfăşurarea lui două componente: 

1. Organizarea şi susŃinerea unui număr de minim 24 de ore 
de curs privind abilitarea elevilor în vederea prevenirii violenŃei 
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în şcoală în fiecare din cele trei licee selecŃionate pentru a 
participa la acest proiect 
2. Organizarea şi realizarea unui Festival de promovare a 
proiectului şi conceptului de prevenire a violenŃei în şcoală într 
-un cartier de pe raza sectorului 6. 

ComponenŃa 1 a proiectului:  
Cursuri de prevenire a violenŃei în şcoli 
 Cursurile sunt adresate elevilor de liceu din clasa a IX a şi 
au ca scop creşterea capacităŃii de prevenire a violenŃei în şcoală. 
 Tematica cursurilor este: 
1. Sesiunea I: dedicată prezentării proiectului, identificării nevoilor 
şi aşteptărilor elevilor, definirea unui adolescent; 
2. Sesiunea II: dedicată modului în care ne alegem prietenii; 
3. Sesiunea III: comunicare cu adulŃii şi colegii; 
4. Sesiunea a IV a: dedicată alegerii căilor de succes; 
5. Sesiunea a V a: dedicată violenŃei în şcoală; 
6. Sesiunea VI: întâlnire cu o vedetă a muzicii româneşti cu care 
adolescenŃii se identifică, care va discuta despre violenŃă. Aceasta 
secŃiune se realizează o singură dată pentru întreg liceul. 
 Cursurile se vor desfăşura o dată pe săptămână în timpul 
orelor de dirigenŃie timp de 6 săptămâni. 
 

ActivităŃile în cadrul acestei componenŃe vor fi: 
 

ActivităŃi 
administrativ-
organizatorice 

Stabilirea de parteneriate cu instituŃii 
publice (şcoli,licee,inspectorat 
şcolar,etc) 

 Standardizarea structurii de curs 
 Formarea trainerilor 
 Cooptarea unor artişti în proiect 
 Promovarea proiectului şi cooptarea 

mass media în proiect 
ActivităŃi de SusŃinerea cursilor 
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susŃinere 
 Monitorizarea activităŃii 
 Raportare periodică 

ComponenŃa 2 a proiectului: 
Festivalul “Tu alegi!” de prevenire a violenŃei în şcoli 
 Acest festival îşi propune să implice tinerii din comunitatea 
sectorului 6 în conştientizarea problematicii cu care se confruntă 
şcolile româneşti: violenŃa. 
 Festivalul “Tu alegi!” se va desfăşura în luna mai pe 
parcursul unei zile. LocaŃia va fi într-un parc de pe raza sectorului 
6. Pe parcursul zilei de festival vor avea loc câte un concurs pe 
una din cele trei secŃiuni ale festivalului. Acestea se vor finaliza cu 
un spectacol-concert cu trupe de muzică agreate de către 
adolescenŃi. 
 Festivalul va avea trei secŃiuni: 

1. Artă 
2. Sport 
3. Dezbateri 

 SecŃiunea artă va cuprinde: pictura graffitti, dans modern şi 
fotografie. 
 SecŃiunea sport se adresează: skateboard-rilor, role-lor şi 
biciliştilor, luptătorilor ,fotbalişti. 
 SecŃiunea dezbateri va permite tinerilor să se exprime şi să 
găsească soluŃii la problema adusă în discuŃie, violenŃa în şcoli în 
cadru public. 
 SecŃiunile din cadrul festivalului, ca şi trupele din concerte au 
fost alese în acord cu interesele şi nevoile tinerilor din acest 
moment. 
 La finalul acestui eveniment va avea loc un concert susŃinut 
de trupe româneşti ce vor pomova un mesaj în acord cu acest 
proiect. 
 

ActivităŃile în cadrul acestei componente vor fi: 
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ActivităŃi 
administrativ - 
organizatorice 

Amenajarea locaŃiilor în vederea susŃinerii 
festivalului 

 Organizarea concertelor: cooptarea trupelor, 
firma de organizare a evenimentului, 
amenjare spaŃiului 

 Realizarea echipei de jurizare 
 Mediatizarea evenimentului, cooptarea unor 

parteneri media 
 Pregătirea premiilor şi a protocolului 
 Cooptarea unor parteneri din societatea 

civilă 
ActivităŃi  Realizarea festivalului 
 Monitorizare şi raportare 

 
Metoda de lucru utilizată 
 Cursurile se realizează într-un mod interactiv, temele alese 
sunt prezentate utilizându-se ca tehnici principale: jocul, 
experienŃa personală şi discuŃiile. 
 Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că 
învăŃarea experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi rapide 
pentru tineri şi adulŃi. 
 În cadrul cursurilor este încurajată exprimarea liberă a 
opiniilor beneficiarilor direcŃi cu privire la toate subiectele abordate. 
Prin metodele utilizate copiii sunt valorizaŃi şi susŃinuŃi în acŃiunile 
ce au ca scop dezvoltarea capacităŃiilor de alegere cu privire la 
viaŃa lor personală. 
 Trainerii încurajează pe timpul desfăşurării cursului discuŃiile 
de ce implică aprecieri privind performanŃele fiecărui participant, 
dar acestea sunt realizate doar în scop constructiv, specific 
procesului de învăŃare în care se înscriu copiii. 
Rezultate aşteptate 
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Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe componenŃa 
1sunt: 
� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor întelege importanŃa deciziei 
personale şi implicaŃiile pe care le aduce fiecare decizie; 
� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor întelege care sunt 

modalităŃile prin care poŃi să ajungi la succes; 
� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor cunoaşte necesitatea 

parcurgerii fiecărei etape în atingerea scopului propus; 
� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor avea exerciŃiul unei 

comunicări asertive; 
� La finalul proiectului se va realiza coeziunea de grup pentru 

fiecare clasă participantă; 
� Implicarea şi gestionarea unei echipe de traineri din cadrul 

DGASPC sector 6. 
 Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe 
componenŃa 2 sunt: 
� La finalul proiectului vom avea un număr mare de tineri ce 

şi-au exprimat opinia cu privire la diminuarea violenŃei în 
şcoală; 

� La finalul proiectului marea majoritate a membrilor 
comunităŃii din sectorul 6 vor conştientiza amploarea acestui 
fenomen. 
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 Buget       

 Proiect-"Tu alegi!"       

        

Tipul de cheltuieli cantitate lei/luna  luni proiect Total costuri Sustinere DGASPC Alte surse  

        

1 COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI 

        

1.1 consumabile (coli flipchart, coli de xerox, mape, pixuri,etc)  90 6 540,00 540,00  

1.2 cursuri formare formatori 6 370 1 2.220,00 2.220,00  

1.3 reviste de specialitate/carti 10 30 1 300,00 300,00  

1.4 promovare proiect       

 intalnire de presa(mape, pixuri) 1 3.700 1 100,00 100,00  

 conferinta de presa(mape,pixuri,agende personalizatebrosura,sala) 1 1.000 1 1.000,00 1.000,00  

 afise 300  1 700,00 700,00  

 fluturasi 2000  1 700,00 700,00  

 bannere 5 100 1 500,00 500,00  

 protocol ( apa,etc) 1 300 1 300,00 300,00  

 TOTAL COSTURI     6.260,00   

2 COSTURI PENTRU FESTIVAL 

2.1 consumabile (spray graffiti,etc)  1.800  1.800,00 1800  

2.2 protocol (apa) 1 400  400,00 400  

2.3 premii 12 200  2.400,00 2400  
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2.4 chirie schela+lumini 1 zi 8.000  8.000,00 1000 7.000 

2.5 sonsorizare 1 zi 4.800  4.800,00 1000 3.800 

2.6 costuri organizare 1 pers 1.000  1.000,00  1.000 

2.7 chirie scena 1 zi 4.000  4.000,00 1000 3.000 

2.8 costuri artisti 12 trupe/zi 24.000  24.000,00 4000 20.000 

2.9 transport instrumente/montaj 1 900  900,00  900 

3.0 TVA(2.2,2.3,2.5,2.6) 19%   36.134,20   

3.1 curent trifazic  900  900,00 900  

  TOTAL COSTURI PENTRU FESTIVAL    48.200,00   

         

  Sustinere DGASPC     12500  

  Sustinere alte surse      35.700 

        

  TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI (1+2)    54.460,00   

        

TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI DGASPC 18.760,00    

         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

AncuŃa Sorina Comănici 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire 

Ghencea nr. 278”, sector 6 pentru construire locuinŃe, pe un teren 

în suprafaŃă de 1132,51 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Prelungire Ghencea 

nr. 278”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 19805/1/11; 21.01.2008 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; 

- 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; 
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- 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 - “Prelungire 

Ghencea nr. 278, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 1132,51 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 
Nr. 37/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire 

Ghencea nr. 350-358”, sector 6 pentru construire ansamblu 

rezidenŃial pe un teren în suprafaŃă de 41.300 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: “Prelungire Ghencea 

nr. 350-358”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 25151/1/1; 21.01.2008 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 -“Prelungire 

Ghencea nr. 350-358, sectorul 6”, pentru construire ansamblu 

rezidenŃial, pe un teren în suprafaŃă de 41300 m.p., proprietate 

particulară persoane juridice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 38/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii 

nr. 222-224”, sector 6 pentru construire locuinŃe colective pe un 

teren în suprafaŃă de 8.800 m.p.,  

proprietate particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “B-dul Uverturii nr. 222-224”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 30033/2/8; 04.02.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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 - “B-dul 

Uverturii nr. 222-224, sector 6”, pentru construire locuinŃe 

colective, pe un teren în suprafaŃă de 8.800 m.p., proprietate 

particulară persoane juridice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 39/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Mărgelelor 

nr. 105 A”, sector 6 pentru construire locuinŃe pe un teren în 

suprafaŃă de 407,49 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Mărgelelor nr. 105 A”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 27940/1/5;21.01.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 
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- 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. 

Mărgelelor nr. 105 A, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 407,49 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 40/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Studioului 

nr. 26-28”, sector 6 pentru construire locuinŃe pe un teren în 

suprafaŃă de 490,94 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Studioului nr. 26-28”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 23010/1/7;21.01.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 



 385

- 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. 

Studioului nr. 26-28, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 490,94 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 41/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Sculptorilor 

nr. 56”, sector 6 pentru construire locuinŃe pe un teren în suprafaŃă 

de 1.601,66 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6  

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Sculptorilor nr. 56”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 29556/1/2;21.01.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6.  

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 



 387

- 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. 

Sculptorilor nr. 56, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 1.601,66 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 42/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea 

Doftanei nr. 47, nr. 49-51”, sector 6, pentru construire locuinŃe pe 

un teren în suprafaŃă de 4516 m.p., proprietate particulară 

persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Drum Valea Doftanei 

nr. 47, nr. 49-51”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism a 

sectorului 6 nr. 30308/1/3;2;21.01.2008 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; 



 389

- 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 Valea 

Doftanei nr. 47, nr. 49-51, sectorul 6”, pentru construire locuinte, 

pe un teren în suprafaŃă de 4516 m.p., proprietate particulară 

persoane juridice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 43/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Ernest 

Juvara nr. 3-3A-5-7”, sector 6 pentru construire birouri şi locuinŃe 

pe un teren în suprafaŃă de 1.138 m.p., parŃial proprietate 

particulară persoane juridice, parŃial face parte din categoria 

domeniu privat al Municipiului Bucureşti (revendicabil), teren 

proprietate persoane juridice 

878,02 m.p., teren propus spre concesionare cca. 260 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. Ernest Juvara nr. 

3-3A-5-7”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 21168/10/13; 23.10.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Juvara nr. 3-3A-5-7 , sectorul 6”, pentru construire birouri şi 

locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 1.138 m.p., parŃial proprietate 

particulară persoane juridice, parŃial face parte din categoria 

domeniu privat al Municipiului Bucureşti (revendicabil), din care 



 393

878,02 m.p., teren proprietate persoane juridice şi teren în 

suprafaŃă de cca. 260 m.p., propus spre concesionare.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 44/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire 

Ghencea nr. 163”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren 

în suprafaŃă de 1.579,74 m.p.,  

proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Prelungire Ghencea nr. 163”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 26013/1/8;21.01.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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 - “Prelungire 

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

teren în suprafaŃă de 1.579,74 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 45/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Nicolae 

Filimon nr. 5”, sector 6 pentru construire locuinŃe pe un teren în 

suprafaŃă de 424,99 m.p., proprietate particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6  

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Nicolae Filimon nr. 5”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 1003/1/6;21.01.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 
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- 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. Nicolae 

Filimon nr. 5, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe, pe un teren în 

suprafaŃă de 424,99 m.p., proprietate particulară persoane juridice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 46/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Apusului 

nr. 52A”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 120 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6  

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Apusului nr. 52A”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 2585/2/23;04.02.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 
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- 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. Apusului 

nr. 52A, sector 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 120 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 47/12.03.2008
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea 
Arheologilor nr. 2A”, sector 6 pentru construire locuinŃe pe un teren 

în suprafaŃă de 555,8 m.p.,  
proprietate particulară persoană fizică 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 
şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 
Urbanistic de Detaliu: “Aleea Arheologilor nr. 2A”, sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 
sector 6 nr. 2586/2/16; 04.02.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 
Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 
sector 6. 
 łinând seama de prevederile: 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 
1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991; 
- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 
1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 
în municipiul Bucureşti; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
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- 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 -“Aleea 
Arheologilor nr. 2A, sector 6”, pentru construire locuinŃe, pe un 
teren în suprafaŃă de 555,8 m.p., proprietate particulară persoană 
fizică. 
 
 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
 
 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 
anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 
nule de drept. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 
nr. 215/2001, 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate  

SECRETAR, 
AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 
Nr. 48/12.03.2008
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

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

3A”, sector 6 pentru construire edificabil cu funcŃiunea de locuinŃă, 

birouri şi comerŃ, pe un teren în suprafaŃă de 291.34 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. Centurii nr. 3A”, 

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 19708/12/16; 04.12.2007 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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. Centurii 

nr. 3A, sectorul 6”, pentru construire edificabil cu funcŃiunea de 

locuinŃă, birouri şi comerŃ, pe un teren în suprafaŃă de 291,34 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 49/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu 

nr. 71B”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidenŃial pe un 

teren în suprafaŃă de 3.702 m.p., 

 proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Bd. Iuliu Maniu nr. 71B”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr.1345/4/5; 25.02.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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 “Bd. Iuliu 

Maniu nr. 71B”, sectorul 6”, pentru construire ansamblu rezidenŃial, 

pe un teren în suprafaŃă de 3.702 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, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 50/12.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea caietului de sarcini privind desfăşurarea 

activităŃilor de ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a 

vehiculelor sau remorcilor staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumului public din Sectorul 6 

şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia publică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Raportul de specialitate al AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 În baza prevederilor art. 23 alin. 2 lit. “a, b, c” din Anexa nr. 1 

a Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor – cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

interes local aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003 şi art. 64 

alin. 1 coroborat cu art. 128 alin. 1 lit. “d” din O.U.G. nr. 195/2002 

privind circulaŃia pe drumurile publice, republicată şi actualizată; 

 łinând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Caietul de Sarcini conform Anexei nr. 1 

privind desfăşurarea activităŃilor de ridicare, transport, depozitare, 

pază şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor staŃionate 

neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din 

Sectorul 6 şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia publică. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 51/25.03.2008 
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ANEXA NR. 1  

la H.C.L.S. 6 nr. 51/25.03.2008 

 

CAIET DE SARCINI 

privind desfăşurarea activităŃilor de ridicare, transport, depozitare, 

pază şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor staŃionate 

neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public  

din sectorul 6 şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia 

publică 

 

Capitolul I. GeneralităŃi 

1. Obiect şi destinaŃie 

 Prezentul CAIET DE SARCINI cuprinde condiŃiile tehnice şi 

organizatorice pe care trebuie să le îndeplinească operatorul 

autorizat care solicită atribuirea contractului de achiziŃie publică 

pentru prestarea activităŃilor de ridicare, transport, depozitare, 

pază şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor staŃionate 

neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din 

Sectorul 6 şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia publică. 

 De asemenea, CAIETUL DE SARCINI conŃine obligaŃiile 

operatorului autorizat pentru desfăşurarea activităŃilor de ridicare, 

transport, depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor 

staŃionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public 

din Sectorul 6 şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia 

publică, precum şi condiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească pe 

toată durata valabilităŃii contractului de achiziŃie publică. 

2. Cadrul legal 

 ActivităŃile se vor desfăşura în conformitate cu : 
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• Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală; 

• Anexa nr. 1, parte integrantă a H. G. nr. 955/2004 pentru 

aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a OrdonanŃei 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 

• Prevederile O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind circulaŃia 

pe drumurile publice, republicată în baza Legii nr. 49/2003; 

• Prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii. 

•  

Capitolul II. Criterii de eligibilitate şi de atribuire a contractului 

 2.1 CondiŃii 

tehnice – 

participanŃii la 

licitaŃie trebuie 

să deŃină cel 

puŃin 12 

autospeciale 

funcŃionale cu 

platformă sau 

alte mecanisme 

de ridicare 

destinate 

acestor activităŃi 

în dotare proprie 

sau închiriate; 
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 2.2 Criteriul de atribuire – preŃul cel mai scăzut; 

  

Capitolul III. AutorizaŃia de ridicare a vehiculelor şi remorcilor 

staŃionate neregulamentar 

3.1 AutorizaŃia de ridicare se obŃine în urma încheierii contractului 

de prestare de servicii de către operatorul autorizat declarat 

câştigător pentru desfăşurarea activităŃii de ridicare, transport şi 

depozitare cu AdministraŃia Domeniului Public Sector 6 Bucureşti. 

3.2 AutorizaŃia de ridicare este documentul prin care se atestă 

capacitatea operatorului autorizat de a efectua aceste activităŃi în 

condiŃii de siguranŃă şi calitate, ca urmare a îndeplinirii 

următoarelor prevederi: 

a) deŃine cel puŃin 10 autospeciale funcŃionale cu platformă 

destinate acestor activităŃi, în dotare proprie sau închiriate: 

b) respectă prevederile din contractul cadru încheiat cu 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 6 Bucureşti. 

3.3 AutorizaŃia de ridicare nu este trasmisibilă. 

3.4 Conducătorii auto de pe autovehiculele cu care se efectuează 

activităŃile de ridicare trebuie să deŃină permenent, la bordul 

vehiculului, autorizaŃia de ridicare în copie, precum şi evidenŃa 

vehiculelor ridicate. 

3.5 AutorizaŃia de ridicare se supune normelor privind documentele 

cu regim special şi este eliberată de Primăria Sectorului 6 prin 

DirecŃia de Autorizare şi Control. AutorizaŃia se eliberează într-un 

singur exemplar pentru operatorul autorizat. 

3.6 Retragerea autorizaŃiei de ridicare se face în cazul rezilierii 

contractului. Suspendarea autorizaŃiei se face în cazul 

nerespectării dispoziŃiilor contractuale. Retragerea şi suspendarea 

autorizaŃiei de ridicare se face prin DispoziŃia primarului. 
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3.7 În cazul autorizaŃiilor de ridicare pierdute sau sustrase se 

aplică reglementările în vigoare cu privire le modul de gestionare şi 

manipulare a documentelor cu regim special. Eliberarea unui 

duplicat se efectuează după prezentarea dovezii de publicare în 

Monitorul Oficial, iar în cazul celor deteriorate care pot fi 

identificate după conŃinut, în baza originalului. 

 

Capitolul IV. CondiŃii tehnice 

4.1. CondiŃii tehnice privind autovehiculele ce vor fi utilizate în 

activitatea de ridicare şi transport. 

4.1.1 Autovehiculele utilizate şi destinate special acestei activităŃi, 

trebuie să fie numerotate de operatorul autorizat, prevăzute după 

caz cu platforma sau alte mecanisme de ridicare şi avizate R.A.R. 

Cel puŃin unul dintre autovehicule să aibă capacitatea de a ridica 

vehicule cu o greutate mai mare de 3,5 tone. 

4.1.2 Să asigure ridicare în siguranŃă a vehiculelor şi remorcilor din 

orice poziŃie s-ar afla staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumului public din Sectorul 6. 

4.1.3 Să asigure integritatea vehiculelor şi remorcilor în timpul 

operaŃiunilor de ridicare, transport şi depozitare. 

4.1.4 Durata operaŃiunilor de ridicare să se încadreze între 2 

minute şi 6 minute, în condiŃii climatice şi tehnice normale. 

4.1.5 Să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă şi să 

fie dotate cu indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea 

locului de lucru atunci când operează în flux curent. 

4.1.6 Pe durata desfăşurării operaŃiunilor, autovehiculul de ridicat 

şi transportat trebuie să aibă inscripŃionate, la loc vizibil, denumirea 

societăŃii operatoare, activitatea pe care o desfăşoară, locul de 

depozitare şi numărul de telefon. 
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4.1.7 Se va asigura de către operatorul autorizat să efectueze 

activitatea de ridicare, transport şi depozitare, a minim câte o staŃie 

fixă de emisie-recepŃie la sediul AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 6 şi Brigada de PoliŃie Rutieră. Echipajele care desfăşoară 

activitatea de ridicare şi transport, trebuie să aibă în dotare staŃii 

de emisie-recepŃie mobile. 

4.1.8 Personalul angajat în activitatea de ridicare şi trasnport 

trebuie să fie atestat profesional de către autoritatea competentă. 

4.2. CondiŃii privind spatiul de depozitare a autovehiculelor si 

remorcilor ridicate. 

4.2.1. Terenul în vederea amenajării spaŃiului de depozitare al 

vehiculelor şi remorcilor va fi pus la dispoziŃie agentului economic 

autorizat pentru efectuarea operaŃiunilor de ridicare, transport şi 

depozitare, de către Primăria Sector 6 pe toată durata derulării 

contractului, în vederea depozitării vehiculelor ridicate. 

4.2.2. SpaŃiul de depozitare al vehiculelor şi remorcilor ridicate 

trebuie împrejmuit cu gard şi amenajat corespunzător astfel încât 

să nu permită accesul persoanelor neautorizate, în condiŃiile legii. 

Cheltuielile pentru realizarea acestor condiŃii cad în sarcina 

operatorului autorizat. 

 

Capitolul V. CondiŃii organizatorice 

5.1. Programul de desfăşurare a activităŃilor de ridicare, transport 

şi depozitare a vehiculelor şi remorcilor se desfăşoară zilnic, în 

intervalul orar 08.00 – 20.00. La solicitarea AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 6, programul se poate prelungi. 

5.2. Programul de desfăşurare a activităŃii de eliberare al 

vehiculelor şi remorcilor ridicate se desfăşoară zilnic în intervalul 

orar 08.00-22.00 
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5.3. Echipajele operatorului trebuie să aibă în dotare camere video 

pentru înregistrarea stării fizice a vehiculului sau remorcii în 

momentul ridicării (data şi ora operaŃiunii de ridicare) 

5.4. Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor 

staŃionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public 

din Sectorul 6 şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia 

publică, trebuie să aibă în dotare tehnică de calcul pentru 

gestionarea întregii activităŃi din momentul ridicării până la 

eliberarea vehiculelor către conducătorii acestora. 

5.5. Locul pentru achitarea sumelor în vederea eliberării vehiculului 

ridicat, va fi amplasat în incinta spaŃiului de depozitare, astfel încât 

eliberarea vehiculului să se facă imediat. Operatorul este obligat 

să amenajeze în incinta spaŃiului de depozitare o locaŃie unde să-şi 

poată desfăşura activitatea un ofiŃer sau agent de poliŃie pentru 

întocmirea documentelor. 

5.6. Operatorul autorizat, pentru sumele încasate este obligat să 

elibereze chitanŃe fiscale. 

5.7. Operatorul autorizat va Ńine o evidenŃă zilnică, pe formulare 

înseriate, în două exemplare, din care să rezulte : 

• - Pentru fiecare operaŃiune: locul şi ora la care s-a făcut 

constatarea şi s-a efectuat operaŃiunea de ridicare; ora la care s-a 

efectuat eliberarea vehiculului; agentul constatator care a dispus 

măsura; numărul de înmatriculare al vehiculului ridicat; echipajul 

operatorului care a efectuat operaŃiunea de ridicare; 

• - sinteza zilnică privind numărul vehiculelor ridicate, 

eliberate, precum şi numărul celor rămase în custodia operatorului 

autorizat. Se va evidenŃia de asemenea vehiculele eliberate cu 

titlul gratuit conform regulamentului. 
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 Echipajele vor avea asupra lor evidenŃa zilnică a activităŃii. 

Câte un exemplar din evidenŃa zilnică a fiecăruia dintre echipaje se 

va transmite Brigăzii de PoliŃie Rutieră şi AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 6. 

5.8. Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor 

staŃionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public 

din Sectorul 6 şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia 

publică, răspunde în mod direct faŃă de proprietarii vehiculelor şi 

remorcilor ridicate pentru eventualele daune produse acestora, ca 

urmare a operaŃiunilor de ridicare, transport şi depozitare. 

Operatorul autorizat este obligat să se asigure la o societate de 

asigurări pentru acoperirea eventualelor daune produse vehiculului 

ca urmare a operaŃiunilor de ridicare, trasport şi depozitare. 

5.9. Operatorul autorizat are obligaŃia să anunŃe în scris, anticipat 

cu 90 de zile, intenŃia de încetare a activităŃilor de ridicare, 

transport şi depozitare a vehiculelor şi remorcilor. 

5.10. Operatorul este obligat să asigure programul la recuperarea 

maşinilor non stop. 

 

Capitolul VI. ObligaŃii 

6.1. ObligaŃiile personalului angajat de operatorul autorizat pentru 

desfăşurarea activităŃilor de ridicare, transport şi depozitare. 

6.1.1. Ridicarea vehiculelor şi remorcilor se va efectua în prezenŃa 

agenŃilor constatatori din cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră şi a 

agentului comunitar, numai pe baza DispoziŃiei scrise de ridicare. 

Agentul Constatator va întocmi DispoziŃia scrisă de ridicare. 

6.1.2. După întocmirea DispoziŃiei scrise de ridicare se va 

completa o Notă de Constatare de către reprezentantul 
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operatorului aprobată prin ANEXA nr. 2 a Hotărârii Consiliului 

Local Sector 6 nr. 3/12.02.2008, care va fi semnată de agentul 

comunitar şi un martor asistent. Notă de Constatare va cuprinde în 

mod obligatoriu marca, culoarea şi numărul de înmatriculare al 

vehiculului, locul şi starea fizică a acestuia. Nota de Constatare se 

va întocmi în 3 exemplare (autocopiante şi culori diferite). 

Originalul va rămâne la reprezentantul operatorului, iar cele două 

copii ale Notei de constatare se vor înmâna agentului comunitar şi 

poliŃistului din cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră. 

6.1.3. Să asigure integritatea vehiculelor şi remorcilor în timpul 

desfăşurării operaŃiunilor de ridicare, transport şi depozitare. 

6.1.4. Să asigure operativitatea maximă în desfăşurarea 

activităŃilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

vehiculelor şi remorcilor. 

6.1.5. Echipa de ridicare se va prezenta la locul indicat de către 

Dispeceratul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 6, în timp de 

15 minute de la anunŃare. 

6.1.6. Să asigure înregistrarea exactă într-un registru, a datei, orei 

şi stării fizice a vehiculelor şi remorcilor ridicate şi predate spre 

depozitare. 

6.1.7. Să poarte pe timpul activităŃii o îmbrăcăminte distinctă de 

culoare portocalie şi inscripŃionată vizibil cu însemne privind 

denumirea societăŃii şi activitatea efectuată. 

6.2. ObligaŃiile operatorului autorizat în vederea asigurarea 

activităŃii de pază şi eliberare a vehiculelor şi remorcilor. 

6.2.1. Eliberarea vehiculelor şi remorcilor se va efectua 

conducătorilor vehiculelor conform regulamentului, aprobat 

conform ANEXA 1, a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

3/12.02.2008. 
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6.2.2. Eliberarea se face numai după verificarea de către operator 

a chitanŃelor prin care se confirmă plata tarifelor de ridicare, 

transport şi depozitare. 

6.2.3. Să asigure integritatea vehiculelor şi remorcilor pe timpul 

depozitării acestora. 

6.2.4. Să asigure în permanenŃă paza vehiculelor şi remorcilor 

depozitate. 

6.2.5. Să asigure personalul necesar operaŃiunilor de eliberare a 

vehiculelor şi remorcilor depozitate în intervalul orar 08.00-22.00. 

Capitolul VII. Tarife 

7.1. Tarifele pentru activităŃile de ridicare, transport şi depozitare 

reprezintă unul dintre criteriile de selecŃie a ofertanŃilor în cadrul 

licitaŃiei. 

7.2. Valorile maxime ce pot fi ofertate sunt următoarele : 

 a) Tariful de ridicare pentru vehicul/remorcă = 150 RON 

 b) Tariful de transport pentru vehicul/remorcă = 150 RON 

 c) Tariful de depozitare pentru vehicul/24 ore = 200 RON 

 d) Tariful de depozitare pentru remorcă/24 ore = 300 RON 

7.3. Tariful de depozitare se calculează pe intervale de 24 de ore, 

pentru primele 24 de ore începând cu momentul depozitării şi 

fracŃionat pe intervale de câte o oră după expirarea primelor 24 de 

ore. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

AncuŃa Sorina Comănici 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Taberei 

nr. 24”, sector 6, pentru concesionare în vederea construirii unui 

sediu-birouri şi café bar, pe un teren în suprafaŃă de 272 m.p., 

domeniul privat al statului 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Drum Taberei nr. 24”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 2359/2/6;04.02.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Taberei nr. 24, sectorul 6”, pentru concesionare în vederea 
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construirii unui sediu - birouri şi café bar, pe un teren în suprafaŃă 

de 272 m.p., domeniul privat al statului.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 

CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  

SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 52/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul. Iuliu 

Maniu nr. 78-92”, sector 6, pentru modernizare piaŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 3.641,62 m.p., domeniul public al Municipiului 

Bucureşti administrat de AdministraŃia Pietelor Sector 6, conform 

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 95/12.05.2005 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 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. 78-92”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 15637/2/14; 04.02.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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 - “B-dul Iuliu 

Maniu nr. 78-92, sectorul 6”, pentru modernizare piaŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 3.641,62 m.p., domeniul public al Municipiului 

Bucureşti administrat de AdministraŃia PieŃelor Sector 6, conform 

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 95/12.05.2005. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 53/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

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

2D”, sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 226,98 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. AlbiŃei nr. 2D”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 3280/3/2; 18.02.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6.  

 łinând seamă 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 - “Str. AlbiŃei 

nr. 2D, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 226,98 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 



 428

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

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

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 

CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  

SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 54/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Atmosferei 

nr. 1B”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă 

de 575,17 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Atmosferei nr. 1B”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 20298/5/23; 10.03.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

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

Atmosferei nr. 1B, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 575,17 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 55/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Bacriului 

nr. 57-59”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 921 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Drum Bacriului nr. 57-59”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 5465/5/21; 10.03.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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 

Bacriului  nr. 57-59, sectorul 6”, pentru construire locuintă, pe un 

teren în suprafaŃă de 921 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 56/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul 1 Mai nr. 

51-55”, sector 6 pentru construire spaŃii comerciale şi sediu bancă, 

pe un teren în suprafaŃă de 33.966,05 m.p.,  

proprietate particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 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 1 Mai nr. 51-55”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 2597/2/14; 04.02.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6 . 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 



 436

- 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 - “B-dul 1 Mai 

nr. 51-55, sectorul 6”, pentru construire spaŃii comerciale şi sediu 

bancă, pe un teren în suprafaŃă de 33966,05 m.p., proprietate 

particulară persoane juridice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 57/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Blandiana 

nr. 26”, sector 6 pentru construire imobil cu funcŃiunea de comerŃ, 

pe un teren în suprafaŃă de 428,59 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Blandiana nr. 26”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 23874/2/18; 04.02.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6 . 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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. 

Blandiana nr. 26, sectorul 6”, pentru construire imobil cu funcŃiunea 

de comerŃ, pe un teren în suprafaŃă de 428,59 m.p., proprietate 

particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 58/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Dezrobirii 

nr. 114D-114C”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 210,54 m.p., proprietate particulară  

persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Dezrobirii nr. 114D-114C”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr.2621/3/9; 18.02.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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. 

Dezrobirii nr.114C-114D”, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 210,54 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, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 59/25.03.2008 



 444

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

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

1 F”, sector 6 pentru construire locuinŃe pe un teren în suprafaŃă de 

701,18 m.p., proprietate particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. DreptăŃii nr. 1 F”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 13859/5/5; 10.03.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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. 

DreptăŃii nr. 1F, sectorul 6”, pentru construire locuinŃe, pe un teren 

în suprafaŃă de 701,18 m.p., proprietate particulară persoane 

juridice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 

CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  

SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 60/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum La Roşu 

nr. 28C”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 390,67 m.p., proprietate particulară 

 persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Drum La Roşu nr. 

28C”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr.5466/5/22; 10.03.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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 La 

Roşu nr. 28C, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 390,67 m.p., proprietate particulară persoane fizice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 61/25.03.2008
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea 

Cricovului nr. 100”, sector 6 pentru construire locuinŃă colectivă pe 

un teren în suprafaŃă de 610,04 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 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. 100”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 28614/2/19; 04.02.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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 Valea 

Cricovului nr. 100, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă colectivă, 

pe un teren în suprafaŃă de 610,04 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 62/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea 

Furcii nr. 13A”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 989,41 m.p., proprietate particulară  

persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Drum Valea Furcii nr.13A”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr.6918/5/7; 10.03.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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 Valea 

Furcii nr. 13A, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 989,41 m.p., proprietate particulară persoane fizice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 63/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Mărgelelor 

nr. 25”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă 

de 256 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Mărgelelor nr. 25”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 1437/2/5; 04.02.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6.  

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

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

Mărgelelor nr. 25, sectorul 6”, pentru construire locuintă, pe un 

teren în suprafaŃă de 256 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 64/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Piscul 

Crăsani nr. 2D”, sector 6 pentru construire locuinŃă şi servicii pe un 

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

 persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Piscul Crăsani nr. 2D”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr.26545/2/1; 04.02.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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. Piscul 

Crăsani nr. 2D, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă şi servicii, pe 

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

fizice.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 65/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire 

Ghencea nr. 38-40”, sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren 

în suprafaŃă de 3.900,03 m.p., proprietate particulară persoană 

juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Prelungire Ghencea nr. 38-40”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 4215/3/8; 18.02.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 
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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 - “Prelungire 

Ghencea nr. 38-40, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 3.900,03 m.p., proprietate particulară 

persoană juridică.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 66/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire 

Ghencea nr. 167 - lot III şi IV”, sector 6, pentru construire locuinŃe 

pe un teren în suprafaŃă de 696 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Prelungire Ghencea 

nr. 167 - lot III şi IV”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 1557/3/10; 18.02.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 



 466

- 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 - “Prelungire 

Ghencea nr. 167 - lot III şi IV, sectorul 6”, pentru construire 

locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 696 m.p., proprietate 

particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 67/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii 

nr. 69 B”, sector 6 pentru construire servicii pe un teren în 

suprafaŃă de 294,59 m.p., proprietate particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “B-dul Uverturii nr. 69 B”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 17164/2/4; 04.02.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 
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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 - “B-dul 

Uverturii nr. 69 B, sectorul 6”, pentru construire servicii, pe un 

teren în suprafaŃă de 294,59 m.p., proprietate particulară persoane 

juridice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 

 

Nr. 68/25.03.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice, raportul 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 

 În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale;  

 În temeiul deciziei nr. 8/2008 a D.G.F.P.M.B privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor; 

 În temeiul deciziei nr. 2/09.01.2008 a D.G.F.P.M.B privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

 În temeiul Legii nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 

2008; 

 În temeiul Legii nr. 387/2007 a bugetului asigurărilor sociale 

de stat privind transferuri pentru finanŃarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap; 

 Potrivit art. 1 din Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui 

sprijin financiar la constituirea familiei, se instituie sprijinul financiar 

la constituirea familiei; 

 În temeiul H.C.G.M.B. nr. 20/2006 privind co-finanŃarea 

obiectivului de investiŃii privind ”Reabilitarea zonelor cu deficienŃe 

majore în servicii de alimentare cu apă şi canalizare în sectorul 6; 
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 În temeiul H.G. nr. 1256/17.10.2007 şi HCL nr. 

264/09.08.2007 privind finanŃarea în cadrul Programului naŃional 

de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi;  

 H.G. nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

autorităŃile administraŃiei publice locale din anul 2008; 

 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 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

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 2008 în sumă de 606.853,00 mii 

lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/01); 

 

 Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituŃiilor publice şi 

activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii al 

sectorului 6 pe anul 2008, în sumă de 44.315,00 mii lei, atât la 

venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/02); 

 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe şi interne 

(împrumuturi interne) al sectorului 6 pe anul 2008 în sumă de 

103.186,00 mii lei (Anexa 131/03); 
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 Art. 4. Se aprobă Bugetul instituŃiilor finanŃate integral din 

venituri proprii al sectorului 6 pe anul 2008, în sumă de 6.346,00 

mii lei (Anexa 131/04); 

 

 Art. 5. Se aprobă listele de investiŃii pe anul 2008, conform 

Anexelor 1, 1a şi 1b. 

 

 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, A, 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 duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, În temeiul art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, 
CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate  
SECRETAR, 

AncuŃa Sorina Comănici Gheorghe Floricică 
 

Nr. 69/31.03.2008 
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Anexă  

la HCLS nr. 69/31.03.2008 
 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, 
ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI     PARAGRAFE PE ANUL 2008     

             - mii lei- 
 

DENUMIREA INDICATORILOR Cod 
indicator 

AN Tri
m 1 

Tri
m 2 

Trim 
3 

Tri
m 4 

TOTAL VENITURI (cod.00.02+00.15+00.17)  00.01 606.85
3 

208 
400  

183 
337 

125 
138 

89 
978 

VENITURI PROPRII (cod.00.12-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 461 
650 

162 
674 

133 
351 

97 
690 

67 
935 

I.VENITURI CURENTE (cod.00.03+00.12) 00.02 575 
623 

197 
517 

172 
469 

118 
866 

86 
771 

A.VENITURI FISCALE (cod.00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 564 
140 

194 
760 

169 
843 

115 
901 

83 
636 

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod.00.05+00.06+00.07) 00.04 323 
195 

111 
726 

106 
897 

65 
319 

39 
253 

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod.01.02) 00.05 0 0 0 0 0 
Impozit pe profit (cod.01.02.01) 01.02 0 0 0 0 0 
Impozit pe profit de la agenŃi economici 01.02.01 0     
A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod.03.02+04.02) 00.06 323 

195 
111 
726 

106 
897 

65 
319 

39 
253 

Impozit pe venit (cod.03.02.18) 03.02 0     
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din partimoniul personal 03.02.18 0     
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 323 

195 
111 
726 

106 
897 

65 
319 

39 
253 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 207 
956 

71 
392 

71 
392 

42 
271 

22 
901 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 115 
239 

40 
334 

35 
505 

23 
048 

16 
352 

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0 0 0 0 0 
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) 05.02 0 0 0 0 0 
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital  05.02.50 0     
Impozit pe salarii (cod 06.02.02) 06.02. 0 0 0 0 0 
Cote defalcate din impozitul pe salarii 06.02.02 0     
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 82 042 32 

401 
14 

241 
20 

600 
14 

800 
Impozite şi taxe pe proprietate  
(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 

07.02 82 042 32 
401 

14 
241 

20 
600 

14 
800 
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Impozit şi taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 69 640 28 
300 

11 
440 

17 
500 

12 
400 

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.0
1 

18 500 11 
300 

2 
300 

2 
500 

2 
400 

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.0
2 

51 140 17 
000 

9 
140 

15 
000 

10 
000 

Impozit şi taxa pe teren (07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 11 002 3 
501 

2 
501 

2 
800 

2 
200 

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.0
1 

5 000 2 
000 

900 1 
200 

900 

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 07.02.02.0
2 

6 000 1 
500 

1 
600 

1 
600 

1 
300 

Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.0
3 

2 1 1 0 0 

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 1 000 500 200 200 100 
Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 400 100 100 100 100 
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 151 

903 
47 

133 
47 

705 
28 

982 
28 

083 
Sume defalcate din TVA  
(cod 11.02.01 la 11.02.07) 

11.02 113 
993 

34 
848 

39 
123 

21 
181 

18 
841 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeŃelor  11.02.01 0     
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucureşti 

11.02.02 113 
993 

34 
848 

39 
123 

21 
181 

18 
841 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea 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 infrastructurii din spatiul rural 11.02.07      
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07) 12.02 400 130 80 100 90 
Taxe hoteliere 12.02.07 400 130 80 100 90 
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 500 150 100 100 150 
Impozit pe spectacole 15.02.01 500 150 100 100 150 
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 37 010 12 
005 

8 
402 

7 
601 

9 
002 

Taxa asupra mijloacelor de transport(16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 21 000 8 
000 

4 
400 

4 
400 

4 
200 

Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de persoane fizice *) 16.02.02.0
1 

9 000 4 
500 

1 
400 

1 
400 

1 
700 

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.0
2 

12 000 3 
500 

3 
000 

3 
000 

2 
500 

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare 16.02.03 16 000 4 4 3 4 



 476

000 000 200 800 
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităŃi 16.02.50 10 5 2 1 2 
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE  
(cod 18.02) 

00.11 7 000 3 
500 

1 
000 

1 
000 

1 
500 

Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 7 000 3 
500 

1 
000 

1 
000 

1 
500 

Alte impozite şi taxe 18.02.50 7 000 3 
500 

1 
000 

1 
000 

1 
500 

C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 11 483 2 
757 

2 
626 

2 
965 

3 
135 

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 
 (cod 30.02+31.02) 

00.13 2 001 600 500 400 501 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.02 2 000 600 500 400 500 
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăŃilor şi companiilor naŃionale 30.02.01 0     
Restituiri de fonduri din finanŃarea bugetară a anilor precedenŃi 30.02.03 400 100 100 100 100 
Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 1 600 500 400 300 400 
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 0 0 0 1 
Alte venituri din dobânzi 31.02.03 1 0   1 
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 9 482 2 

157 
2 

126 
2 

565 
2 

634 
Venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 471 102 126 115 128 
Venituri din prestări de servicii 33.02.08 20 2 6 5 7 
ContribuŃia părinŃilor sau susŃinătorilor legali pentru întreŃinerea copiilor în creşe 33.02.10 450 100 120 110 120 
ContribuŃia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social  33.02.12 0     
Taxe din activităŃi cadastrale şi agricultură 33.02.24 0     
ContribuŃia lunară a părintilor pentru întreŃinerea copiilor în unităŃile de protecŃie socială 33.02.27 0     
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaŃii şi despăgubiri 33.02.28 1 0 0 0 1 
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi 33.02.50 0     
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02 la 34.02.50) 34.02 4 200 1 

000 
1 

000 
1 

100 
1 

100 
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 4 200 1 

000 
1 

000 
1 

100 
1 

100 
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 0     
Amenzi, penalităŃi şi confiscări  
(rd. 65 la rd. 68) 

35.02 811 255 200 150 206 

Venituri din amenzi şi alte sancŃiuni aplicate potrivit dispoziŃiilor legale 35.02.01 800 250 200 150 200 
PenalităŃi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraŃiei de impozite şi taxe 35.02.02 1    1 
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit 
legii 

35.02.03 0     

Alte amenzi, penalităŃi şi confiscări 35.02.50 10 5 0 0 5 
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Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) 36.02 4 000 800 800 1 
200 

1 
200 

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 4 000 800 800 1 

200 
1 

200 
Transferuri voluntare, altele decât subvenŃiile (cod 37.02.01 la 37.02.50)  37.02 0 0 0 0 0 
DonaŃii şi sponsorizări 37.02.01 0     
Alte transferuri voluntare 37.02.50 0     
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 20 5 5 5 5 
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) 39.02 20 5 5 5 5 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituŃiilor publice 39.02.01 20 5 5 5 5 
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 31 210 10 

878 
10 

863 
6 

267 
3 

202 
SUBVENłII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 31 210 10 

878 
10 

863 
6 

267 
3 

202 
SubvenŃii de la bugetul de stat  
(cod 00.19+00.20) 

42.02 31 210 10 
878 

10 
863 

6 
267 

3 
202 

A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.15) 00.19 0 0 0 0 0 
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 0 0 0 0 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 termica a clădirilor de locuit 42.02.12 0 0 0 0 0 
Subventii pentru finanŃarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 0     
FinanŃarea cheltuielilor de capital ale unităŃilor de învăŃamânt preuniversitar 42.02.14 0 0 0 0 0 
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 31 210 10 

878 
10 

863 
6 

267 
3 

202 
FinanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 25 000 8 

750 
8 

750 
5 

000 
2 

500 
SubvenŃii primite din Fondul de IntervenŃie 42.02.28 0     
FinanŃarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0     
SubvenŃii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la combustibili 42.02.32      
Sprijin financiar la constituirea familiei 42.02.33 4 025 1 

409 
1 

409 
805 402 
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SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinŃei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 1 610 564 564 322 160 
SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea unităŃilor de asistenŃă medico-sociale 42.02.35      
SubvenŃii pentru acordarea trusou pentru nou născuŃi 42.02.36 575 155 140 140 140 
SubvenŃii de la alte administraŃii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 0 0 0 0 0 
SubvenŃii primite de la bugetele consiliilor judetene 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 şi subvenŃionarea locurilor de muncă 

43.02.04 0     

SubvenŃii primite de la alte bugete locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap 43.02.07 0     
SubvenŃii primite de la alte bugete consiliilor locale şi judeŃene pentru ajutoare 
în situaŃii de extremă dificultate 

43.02.08      

TOTAL CHELTUIELI  
(cod 

51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+84.02+87
.02+97.02) 

49.02 606 
853 

192 
030 

208 
168 

12
0 

16
3 

86 
492 

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 523 
371 

179 
459 

167 
752 

99 
64

0 

76 
520 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 207 
475 

75 
252 

60 
231 

38 
16

3 

33 
829 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 200 
862 

73 
747 

73 
351 

34 
41

2 

19 
352 

TITLUL III DOBÂNZI 30 24 934 2 
700 

7 
470 

7 
56

4 

7 
200 

Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 24 934 2 
700 

7 
470 

7 
56

4 

7 
200 

Dobânzi aferente datoriei publice externe 30.02 0     

Alte dobânzi 30.03 0     

TITLUL IV SUBVENłII 40 0 0 0 0 0 

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif 40.03 0 0 0 0 0 

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ  50 6 000 2 
100 

2 
100 

1 
40

0 

400 

Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale 50.04 6 000 2 
100 

2 
100 

1 
40

0 

400 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 25 279 8 
561 

7 
261 

4 
64

8 

4 
809 

Transferuri curente 51.01 25 279 8 7 4 4 
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561 261 64
8 

809 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 25 279 8 
561 

7 
261 

4 
64

8 

4 
809 

AcŃiuni de sănătate 51.01.03 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor de zi pentru protecŃia copilului 51.01.14 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap 51.01.15 0 0 0 0 0 

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

51.01.24 0 0 0 0 0 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  55 19 141 6 
699 

6 
699 

3 
82

8 

1 
915 

A. Transferuri interne 55.01 19 141 6 
699 

6 
699 

3 
82

8 

1 
915 

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 19 141 6 
699 

6 
699 

3 
82

8 

1 
915 

TITLUL VIII ASISTENłA SOCIALĂ 57 35 000 9 
090 

9 
105 

8 
58

0 

8 
225 

Ajutoare sociale 57.02 35 000 9 
090 

9 
105 

8 
58

0 

8 
225 

Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 27 570 6 
870 

6 
900 

6 
90

0 

6 
900 

Ajutoare sociale în natură 57.02.02 7 430 2 
220 

2 
205 

1 
68

0 

1 
325 

 59 4 680 1 
310 

1 
535 

1 
04

5 

790 

Burse 59.01 970 525 230 14
0 

75 

Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile naturale 59.02 0 0 0 0 0 

AsociaŃii şi fundaŃii 59.11 1 710 410 430 43 440 
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0 
SusŃinerea cultelor 59.12 1 000 175 475 17

5 
175 

ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical 59.15 0 0 0 0 0 

 59.22 1 000 200 400 30
0 

100 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 62 982 12 
571 

33 
746 

13 
85

3 

2 
812 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 62 982 12 
571 

33 
746 

13 
85

3 

2 
812 

Active fixe  71.01 62 982 12 
571 

33 
746 

13 
85

3 

2 
812 

ConstrucŃii 71.01.01 42 278 6 
033 

24 
462 

10 
55

3 

1 
230 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 12 231 4 
720 

3 
977 

2 
03

6 

1 
498 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 1 232 450 541 17
0 

71 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 7 241 1 
368 

4 
766 

1 
09

4 

13 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 72 0 0    

Active financiare 72.01 0 0    

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 72.01.01 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 20 500 0 6 
670 

6 
67

0 

7 
160 

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 80 0 0 0 0 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 20 500 0 6 
670 

6 
67

0 

7 
160 

Rambursări de credite externe 81.01 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite interne 81.02 20 500 0 6 
670 

6 
67

0 

7 
160 

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT /DEFICIT 90 0 0 0 0 0 
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Rezerve 91.01 0     

Excedent 92.01 0     

Deficit 93.01 0     

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 120 
377 

39 
476 

34 
527 

25 
63

5 

20 
739 

AutorităŃi publice şi acŃiuni externe 51.02 81 817 33 
022 

22 
313 

14 
93

7 

11 
545 

CHELTUIELI CURENTE 01 70 067 28 
178 

17 
913 

13 
01

4 

10 
962 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 33 172 9 
041 

8 
968 

7 
72

5 

7 
438 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 36 895 19 
137 

8 
945 

5 
28

9 

3 
524 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente 51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 11 750 4 
844 

4 
400 

1 
92

3 

583 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 11 750 4 
844 

4 
400 

1 
92

3 

583 

Active fixe 71.01 11 750 4 
844 

4 
400 

1 
92

3 

583 

ConstrucŃii 71.01.01 5 860 2 
997 

1 
450 

85
3 

560 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 1 146 817 299 20 10 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 521 250 271 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 4 223 780 2 
380 

1 
05

0 

13 

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:  119 
747 

33 
022 

22 
313 

14 
93

49 
475 
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7 
AutorităŃi executive şi legislative(cod 51.02.01.03) 51.02.01 81 817 33 

022 
22 

313 
14 
93

7 

11 
545 

AutorităŃi executive 51.02.01.0
3 

81 817 33 
022 

22 
313 

14 
93

7 

11 
545 

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02 12 860 3 
474 

4 
679 

2 
77

3 

1 
934 

CHELTUIELI CURENTE 01 12 860 3 
474 

4 
679 

2 
77

3 

1 
934 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 0     

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 50 6 000 2 
100 

2 
100 

1 
40

0 

400 

Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale 50.04 6 000 2 
100 

2 
100 

1 
40

0 

400 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 6 860 1 
374 

2 
579 

1 
37

3 

1 
534 

Transferuri curente 51.01 6 860 1 
374 

2 
579 

1 
37

3 

1 
534 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 6 860 1 
374 

2 
579 

1 
37

3 

1 
534 

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

51.01.24 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 0 0 0 0 

Active fixe 71.01 0 0 0 0 0 

ConstrucŃii 71.01.01 0     

Masini, 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 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     
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Din total capitol:  12 860 3 
474 

4 
679 

2 
77

3 

1 
934 

Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale 54.02.05 6 000 2 
100 

2 
100 

1 
40

0 

400 

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 6 860 1 
374 

2 
579 

1 
37

3 

1 
534 

Alte servicii publice generale 54.02.50 0     

TranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 25 700 2 
980 

7 
535 

7 
92

5 

7 
260 

CHELTUIELI CURENTE 01 25 700 2 
980 

7 
535 

7 
92

5 

7 
260 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 766 280 65 36
1 

60 

Dobânzi 30 24 934 2 
700 

7 
470 

7 
56

4 

7 
200 

Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 24 934 2 
700 

7 
470 

7 
56

4 

7 
200 

Dobânzi aferente datoriei publice externe 30.02 0     

Alte dobânzi 30.03 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

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 ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 0     

Transferuri curente 51.01 0     

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor de zi pentru protecŃia copilului 51.01.14 0     

Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap 51.01.15 0     

Din total capitol:  0     

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor pentru protecŃia copilului 56.02.06 0     

Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap 56.02.07 0     

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09 0     
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Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłA NAłIONALĂ (cod 60.02+61.02) 59.02 23 437 10 
428 

5 
918 

3 
64

7 

3 
444 

Apărare (cod 60.02.02) 60.02 612 138 189 15
6 

129 

CHELTUIELI CURENTE 01 547 138 124 15
6 

129 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 547 138 124 15
6 

129 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 65 0 65 0 0 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 65 0 65 0 0 

Active fixe 71.01 65 0 65 0 0 

ConstrucŃii 71.01.01 0     

Masini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 65  65 0 0 

Mobilier, aparatură birotica şi alte active corporale 71.01.03 0  0 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0  0 0 0 

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:  0     

Aparare naŃională 60.02.02 612 138 189 15
6 

129 

Ordine publică şi siguranŃă naŃională  
(cod 61.02.03 la 61.02.50) 

61.02 22 825 10 
290 

5 
729 

3 
49

1 

3 
315 

CHELTUIELI CURENTE 01 18 606 7 
247 

4 
729 

3 
31

5 

3 
315 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 0 0 0 0 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 187 60 47 40 40 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 18 419 7 
187 

4 
682 

3 
27

5 

3 
275 

Transferuri curente 51.01 18 419 7 
187 

4 
682 

3 
27

5 

3 
275 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 18 419 7 
187 

4 
682 

3 
27

5 

3 
275 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4 219 3 
043 

1 
000 

17
6 

0 
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TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 4 219 3 
043 

1 
000 

17
6 

0 

Active fixe 71.01 4 219 3 
043 

1 
000 

17
6 

0 

ConstrucŃii 71.01.01 0 0 0 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 4 219 3 
043 

1 
000 

17
6 

0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0 0 0 0  

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0 0 0   

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:  22 825 10 
290 

5 
729 

3 
49

1 

3 
315 

Ordine publică (cod 61.02.03.04) 61.02.03 18 419 7 
187 

4 
682 

3 
27

5 

3 
275 

PoliŃie comunitară 61.02.03.0
4 

18 419 7 
187 

4 
682 

3 
27

5 

3 
275 

ProtecŃia civilă şi protecŃia contra incendiilor 61.02.05 4 406 3 
103 

1 
047 

21
6 

40 

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranŃei naŃionale 61.02.50 0     

Partea a-III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 281 
677 

100 
605 

86 
796 

52 
32

5 

41 
951 

ÎnvăŃământ  
(cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 

65.02 138 
199 

63 
776 

42 
363 

19 
79

0 

12 
270 

CHELTUIELI CURENTE 01 137 
313 

63 
182 

42 
142 

19 
74

5 

12 
244 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 106 
843 

48 
846 

33 
123 

15 
18

1 

9 
693 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 26 000 12 
586 

7 
564 

3 
72

4 

2 
126 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 0     

Transferuri curente 51.01 0     

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 0     

A. Transferuri interne 55.01 0     

Alte transferuri curente interne 55.01.18 0     

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ 57 3 500 1 
225 

1 
225 

70
0 

350 

Ajutoare sociale 57.02 3 500 1 
225 

1 
225 

70
0 

350 

Ajutoare sociale în natură 57.02.02 3 500 1 
225 

1 
225 

70
0 

350 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  
(rd. 287+288) 

59 970 525 230 14
0 

75 

Burse 59.01 970 525 230 14
0 

75 

AsociaŃii şi fundaŃii 59.11 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 886 594 221 45 26 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 886 594 221 45 26 

Active fixe 71.01 886 594 221 45 26 

ConstrucŃii 71.01.01 155 124 31 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 415 270 115 20 10 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 316 200 75 25 16 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:  138 
199 

63 
776 

42 
363 

19 
79

0 

12 
270 

ÎnvăŃământ preşcolar şi primar  
(cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02) 

65.02.03 46 660 21 
373 

13 
093 

7 
91

4 

4 
280 

ÎnvăŃământ preşcolar 65.02.03.0
1 

23 691 10 
570 

6 
993 

4 
13

9 

1 
989 

ÎnvăŃământ primar 65.02.03.0
2 

22 969 10 
803 

6 
100 

3 
77

5 

2 
291 

ÎnvăŃământ secundar (cod 65.02.04 01 la 65.02.04.03) 65.02.04 83 989 39 
067 

27 
291 

10 
42

2 

7 
209 

ÎnvăŃământ secundar inferior 65.02.04.0
1 

16 511 7 
670 

4 
677 

2 
80

3 

1 
361 
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ÎnvăŃământ secundar superior 65.02.04.0
2 

51 983 25 
428 

17 
739 

4 
59

6 

4 
220 

ÎnvăŃământ profesional 65.02.04.0
3 

15 495 5 
969 

4 
875 

3 
02

3 

1 
628 

ÎnvăŃământ postliceal 65.02.05 0     

ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel  
(cod 65.02.07.04) 

65.02.07 7 550 3 
336 

1 
979 

1 
45

4 

781 

ÎnvăŃământ special 65.02.07.0
4 

7 550 3 
336 

1 
979 

1 
45

4 

781 

Servicii auxiliare pentru educaŃie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30) 65.02.11 0 0 0 0 0 

Internate şi cantine pentru elevi 65.02.11.0
3 

0     

Alte servicii auxiliare 65.02.11.3
0 

0     

Alte cheltuieli în domeniul învăŃământului 65.02.50 0     

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.50) 66.02 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI CURENTE 01 0 0 0 0 0 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 0     

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente 51.01 0 0 0 0 0 

AcŃiuni de sănătate 51.01.03 0     

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ 57 0 0 0 0 0 

Ajutoare sociale 57.02 0 0 0 0 0 

Ajutoare sociale în natură 57.02.02 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 0 0 0 0 

Active fixe 71.01 0 0 0 0 0 

ConstrucŃii 71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0     

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:  0     

Servicii medicale în unităŃi sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 0     
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Spitale generale 66.02.06.0
1 

0     

Unitati medico-sociale 66.02.06.0
3 

     

Alte cheltuieli în domeniul sănătăŃii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 0     

Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare 66.02.50.5
0 

0     

Cultură, recreere şi religie  
(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 

67.02 41 996 7 
219 

16 
552 

10 
82

3 

7 
402 

CHELTUIELI CURENTE  
(rd. 345 la 346+353) 

01 33 058 6 
519 

13 
082 

8 
20

3 

5 
254 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 11 136 2 
488 

3 
172 

2 
46

8 

3 
008 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 19 822 3 
656 

9 
005 

5 
23

0 

1 
931 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE (rd. 348) 51 0     

Transferuri curente (rd. 349) 51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 351) 55 0 0    

A.Transferuri interne (rd. 352) 55.01 0     

Alte transferuri curente interne 55.01.18 0     

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd. 354 la 357) 59 2 100 375 905 50
5 

315 

Programe pentru tineret 59.08 100  30 30 40 

SusŃinerea cultelor 59.12 1 000 175 475 17
5 

175 

ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical 59.15 0     

 59.22 1 000 200 400 30
0 

100 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 359) 70 8 938 700 3 
470 

2 
62

0 

2 
148 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 360) 71 8 938 700 3 
470 

2 
62

0 

2 
148 

Active fixe (rd. 361 la 364) 71.01 8 938 700 3 
470 

2 
62

0 

2 
148 

ConstrucŃii 71.01.01 3 340 400 1 80 670 
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470 0 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 5 598 300 2 

000 
1 

82
0 

1 
478 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0  0 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0  0 0 0 

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:  41 996 7 
219 

16 
552 

10 
82

3 

7 
402 

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30 ) 67.02.03 0 0 0 0 0 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale 67.02.03.0
2 

0     

Muzee 67.02.03.0
3 

0     

InstituŃii publice de spectacole şi concerte 67.02.03.0
4 

0     

Şcoli populare de artă şi meserii 67.02.03.0
5 

0     

Case de cultură 67.02.03.0
6 

0     

Cămine culturale 67.02.03.0
7 

0     

Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiŃionale 67.02.03.0
8 

0     

Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.1
2 

0     

Alte servicii culturale 67.02.03.3
0 

0     

Servicii recreative şi sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 39 996 6 
844 

15 
677 

10 
34

8 

7 
127 

Sport 67.02.05.0
1 

0     

Tineret 67.02.05.0
2 

100 0 30 30 40 

ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 67.02.05.0
3 

39 896 6 
844 

15 
647 

10 
31

8 

7 
087 

Servicii religioase 67.02.06 1 000 175 475 17 175 
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5 
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 1 000 200 400 30

0 
100 

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) 

68.02 101 
482 

29 
610 

27 
881 

21 
71

2 

22 
279 

CHELTUIELI CURENTE 01 100 
537 

29 
410 

27 
380 

21 
52

3 

22 
224 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 46 810 12 
798 

11 
611 

10 
88

4 

11 
517 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 20 617 8 
337 

7 
489 

2 
35

9 

2 
432 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente (rd. 393) 51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 395) 55 0 0 0 0 0 

A.Transferuri interne (rd. 396 la 398) 55.01 0 0 0 0 0 

Programe cu finanŃare rambursabilă 55.01.03 0     

Programe PHARE 55.01.08 0     

Alte transferuri curente interne 55.01.18 0     

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ (rd. 400) 57 31 500 7 
865 

7 
880 

7 
88

0 

7 
875 

Ajutoare sociale (rd. 401+402) 57.02 31 500 7 
865 

7 
880 

7 
88

0 

7 
875 

Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 27 570 6 
870 

6 
900 

6 
90

0 

6 
900 

 57.02.02 3 930 995 980 98
0 

975 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd. 404) 59 1 610 410 400 40
0 

400 

AsociaŃii şi fundaŃii 59.11 1 610 410 400 40
0 

400 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 406) 70 945 200 501 18
9 

55 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 407) 71 945 200 501 18
9 

55 

Active fixe (rd. 387 la 390) 71.01 945 200 501 18 55 
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9 
ConstrucŃii 71.01.01 256 0 256 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 200 200 0 0 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 395 0 195 14
5 

55 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 94 0 50 44 0 

OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:  101 
482 

29 
610 

27 
881 

21 
71

2 

22 
279 

AsistenŃă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 1 372 280 369 34
6 

377 

AsistenŃă socială în caz de boli şi invalidităŃi (cod 68.02.05.02) 68.02.05 43 377 11 
000 

10 
812 

10 
76

6 

10 
799 

AsistenŃă socială în caz de invaliditate 68.02.05.0
2 

43 377 11 
000 

10 
812 

10 
76

6 

10 
799 

AsistenŃă socială pentru familie şi copii 68.02.06 24 395 8 
612 

8 
317 

3 
59

9 

3 
867 

Ajutoare pentru locuinŃe 68.02.10 0     

Creşe 68.02.11 8 385 2 
612 

2 
361 

1 
65

4 

1 
758 

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 800 200 200 20
0 

200 

Ajutor social 68.02.15.0
1 

800 200 200 20
0 

200 

Cantine de ajutor social 68.02.15.0
2 

0     

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei sociale 68.02.50 23 153 6 
890 

5 
812 

5 
15

3 

5 
298 

Partea a-IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINłE, MEDIU ŞI APE (cod 70.02+74.02) 69.02 128 
602 

35 
244 

46 
316 

27 
98

6 

19 
056 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 53 090 9 
378 

19 
200 

12 
96

6 

11 
546 
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CHELTUIELI CURENTE 01 29 062 8 
914 

9 
466 

6 
29

6 

4 
386 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 6 445 1 
629 

1 
683 

1 
46

7 

1 
666 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 3 476 586 1 
084 

1 
00

1 

805 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 0     

Transferuri curente 51.01 0     

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 19 141 6 
699 

6 
699 

3 
82

8 

1 
915 

A.Transferuri interne 55.01 19 141 6 
699 

6 
699 

3 
82

8 

1 
915 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0     

Alte transferuri curente interne 55.01.18 19 141 6 
699 

6 
699 

3 
82

8 

1 
915 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3 528 464 3 
064 

0 0 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 3 528 464 3 
064 

0 0 

Active fixe 71.01 3 528 464 3 
064 

0 0 

ConstrucŃii 71.01.01 1 532 262 1 
270 

0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 190 90 100 0 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0    0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 1 806 112 1 
694 

0 0 

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 20 500 0 6 
670 

6 
67

0 

7 
160 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 20 500 0 6 
670 

6 
67

0 

7 
160 
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Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 20 500 0 6 
670 

6 
67

0 

7 
160 

Din total capitol:  53 090 9 
378 

19 
200 

12 
96

6 

11 
546 

LocuinŃe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 1 164 0 464 30
0 

400 

Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 70.02.03.0
1 

1 150 0 450 30
0 

400 

Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 70.02.03.3
0 

14  14 0 0 

Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 21 625 7 
053 

8 
829 

3 
82

8 

1 
915 

Alimentare cu apă 70.02.05.0
1 

21 625 7 
053 

8 
829 

3 
82

8 

1 
915 

Amenajări hidrotehnice 70.02.05.0
2 

0     

Iluminat public şi electrificări rurale 70.02.06 120  120 0  

Alimentare cu gaze naturale în localităŃi 70.02.07 0     

Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 70.02.50 30 181 2 
325 

9 
787 

8 
83

8 

9 
231 

ProtecŃia mediului (cod 74.02.05+74.02.06) 74.02 75 512 25 
866 

27 
116 

15 
02

0 

7 
510 

CHELTUIELI CURENTE 01 72 100 25 
000 

24 
570 

15 
02

0 

7 
510 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL: 10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 72 100 25 
000 

24 
570 

15 
02

0 

7 
510 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente 51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 0 0 0 0 0 

A.Transferuri interne 55.01 0 0 0 0 0 

Programe PHARE 55.01.08 0     

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0     
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Alte transferuri curente interne 55.01.18 0  0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3 412 866 2 
546 

0 0 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 3 412 866 2 
546 

0 0 

Active fixe 71.01 3 412 866 2 
546 

0 0 

ConstrucŃii 71.01.01 3 380 850 2 
530 

0 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 32 16 16 0 0 
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:  75 662 25 

866 
27 

266 
15 
02

0 

7 
510 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 72 100 25 
000 

24 
570 

15 
02

0 

7 
510 

Salubritate 74.02.05.0
1 

72 100 25 
000 

24 
570 

15 
02

0 

7 
510 

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.0
2 

0     

Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 3 562 866 2 
696 

0 0 

Partea a V-a ACłIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 52 760 6 
277 

34 
611 

10 
57

0 

1 
302 

AcŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.02.01 la 81.02.50) 80.02 0 0 0 0 0 
CHELTUIELI CURENTE 01 0 0 0 0 0 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 0 0    
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 0     
A.Transferuri interne 55.01 0     
Programe de dezvoltare 55.01.13 0     
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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     
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE 79      
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81      
Rambursări de credite externe 81.01      
Rambursări de credite interne 81.02      
Din total capitol:  0     
AcŃiuni generale economice şi comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30) 80.02.01 0 0 0 0 0 
Prevenire şi combatere inundaŃii şi gheŃuri 80.02.01.0

6 
0 0   0 

Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 80.02.01.0
9 

0     

Programe de dezvoltare regională şi socială 80.02.01.1
0 

0     

Alte cheltuieli pentru acŃiuni generale economice şi comerciale 80.02.01.3
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     
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 0     
Transferuri curente 51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 0     
A. Transferuri interne 55.01 0     
InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0     
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 0     
Active fixe 71.01 0     
ConstrucŃii 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi 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      
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TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81      
Rambursări de credite externe 81.01      
Rambursări de credite interne 81.02      
Din total capitol:  0     
Energie termică 81.02.06 0     
AlŃi combustibili 81.02.07 0     
Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia 81.02.50 0     
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.02.03) 83.02 0     
CHELTUIELI CURENTE 01 0     
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 0     
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51      
Transferuri curente 51.01      
Transferuri către instituŃii publice 51.01.01      
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0     
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 0     
Active fixe 71.01 0     
ConstrucŃii 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE 79      
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81      
Rambursări de credite externe 81.01      
Rambursări de credite interne 81.02      
Din total capitol:  0     
Agricultură (cod 83.02.30.30) 83.02.03 0     
ProtecŃia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.0

3 
0     

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.3
0 

0     

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 50 360 6 
277 

32 
211 

10 
57

0 

1 
302 

CHELTUIELI CURENTE 01 21 121 4 
417 

13 
732 

1 
67

0 

1 
302 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1 919 450 524 43
8 

507 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 19 202 3 
967 

13 
208 

1 
23

2 

795 
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TITLUL IV SUBVENłII (rd. 539) 40 0 0 0 0 0 
SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif 40.03 0     
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente (rd. 542) 51 0 0 0 0 0 
Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 0 0 0 0 0 
A. Transferuri interne 55.01 0 0 0 0 0 
InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0     
Alte transferuri curente interne 55.01.18 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 29 239 1 

860 
18 

479 
8 

90
0 

0 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 29 239 1 
860 

18 
479 

8 
90

0 

0 

Active fixe 71.01 29 239 1 
860 

18 
479 

8 
90

0 

0 

ConstrucŃii 71.01.01 27 755 1 
400 

17 
455 

8 
90

0 

0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 398 0 398 0 0 
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 1 086 460 626 0 0 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 72 0     
Active financiare 72.01 0     
Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 72.01.01 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE 79 0 0 0 0 0 
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite externe 81.01 0     
Rambursări de credite interne 81.02 0     
Din total capitol:  0     
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 50 360 6 

277 
32 

211 
10 
57

0 

1 
302 

Drumuri şi poduri 84.02.03.0
1 

0     

Transport în comun 84.02.03.0
2 

0     

Străzi 84.02.03.0
3 

50 360 6 
277 

32 
211 

10 
57

0 

1 
302 
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Transport aerian (cod 84.02.06.02) 84.02.06 0 0 0 0 0 
AviaŃia civilă 84.02.06.0

2 
0 0 0 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 0     
Alte acŃiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50) 87.02 2 400 0 2 

400 
0 0 

CHELTUIELI CURENTE 01 2 400 0 2 
400 

0 0 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1 150 0 1 
150 

0 0 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 1 250  1 
250 

 0 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51 0     
Transferuri curente 52 0     
Transferuri către instituŃii publice 52.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 0     
A. Transferuri interne 55.01 0     
Fond Român de Dezvoltare 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 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 XII ÎMPRUMUTURI 80 0     
Împrumuturi pentru instituŃii şi servicii publice sau activităŃi finanŃate integral din venituri proprii 80.03 0     
Alte împrumuturi 80.30 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81      
Rambursări de credite externe 81.01      
Rambursări de credite interne 81.02      
Din total capitol:  0     
Fondul Român de Dezvoltare Socială 87.02.01 0     
Zone libere 87.02.03 0     
Turism 87.02.04 0     
Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 87.02.05 0     
Alte acŃiuni economice 87.02.50 2 400  2 

400 
  



 499

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 16 
370 

-24 
831 

4 
97

5 

3 
486 

REZERVE 97.02 0     
EXCEDENT 98.02 0 16 

370 
-24 
831 

4 
97

5 

3 
486 

DEFICIT 99.02 0     

 
 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 
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