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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea nivelului sumei alocate pentru decontarea  

cheltuielilor de încălzire (încălzire cu lemne) pentru copiii aflaŃi în 

plasament la asistenŃii maternali profesionişti, angajaŃi ai DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de Ordinul AutorităŃii NaŃionale pentru 

ProtecŃia Copilului şi AdopŃie nr. 36/19.05.2003 privind modalităŃile 

de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenŃii maternali 

profesionişti pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaŃi în 

plasament ;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 86/27.03.2008 privind stabilirea categoriilor de 

cheltuieli lunare pentru copiii aflaŃi în plasament la asistenŃi 

maternali profesionişti în sumă medie de 500 lei/copil,  
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 În conformitate cu prevederile art. 45, alin.(1), art. 81, alin. 

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

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă decontarea sumei de 355 lei de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, pentru fiecare copil aflat în plasament la asistent maternal 

profesionist, angajat al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 care foloseşte pentru încălzirea 

locuinŃei lemne, pentru perioada noiembrie 2008 - martie 2009. 

 

 Art. 2. Decontarea sumei prevăzute la art. 1 se va face pe 

baza facturii fiscale şi a chitanŃei prezentate de către asistentul 

maternal profesionist în acest scop. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 
Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 474/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 

14/2008 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor 

prestaŃii sociale pentru persoanele vârstnice  

de pe raza sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 
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 Având în vedere Hotărârea Guvernului Guvernului României 

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

sistemului de asistenŃă socială pentru persoanele vârstnice în 

perioada 2005- 2008; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 14/2008 pentru aprobarea Metodologiei de 

acordare a unor prestaŃii sociale pentru persoanele vârstnice de pe 

raza sectorului 1; 

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

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

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 14/2008 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a 

unor prestaŃii sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza 

sectorului 1, în sensul modificării nivelului veniturilor lunare luate în 

calcul pentru fiecare membru de familie de la 403 lei, cât este în 

prezent, la 515 lei, pensia medie calculată la nivelul lunii 

septembrie 2008 de către Casa NaŃională de Pensii şi Alte Drepturi 

de Asigurări Sociale. 
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 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 14/2008 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a 

unor prestaŃii sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza 

sectorului 1 rămân nemodificate şi se aplică întocmai. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 475/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea suplimentului postului în cuantum de 25%  

din salariul de bază lunar şi a suplimentului corespunzător  

treptei de salarizare în  cuantum de 25% din salariul de bază lunar,  

pentru funcŃionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1   

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia  Juridică; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile art. 31, alin.(1), lit. c) şi d) din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităŃile 

bugetare, cu modificările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a 

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici până 

la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi 
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alte drepturi ale funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale 

care se acordă funcŃionarilor publici în anul 2007, astfel cum a fost 

modificată prin OrdonanŃa Guvernului României nr. 9/2008; 

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

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

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările ulterioare 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea suplimentului postului în 

cuantum de 25% din  salariul de bază lunar şi a suplimentului 

corespunzător treptei de salarizare în  cuantum de 25% din salariul 

de bază lunar, pentru funcŃionarii publici din aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1.   

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 476/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar Arhiepiscopiei Bucureştilor –  

Parohia “Sf. Apostol Andrei”,  în vederea construirii unei cloponiŃe 

la biserica din Parohia “Sf. Apostol Andrei”  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum  şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 Văzând Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-

sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu  ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare solicitarea Arhiepiscopiei Bucureştilor 

– Protoieria I Capitala – Parohia Sfântul Andrei - Chitila; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naŃional “Lăcaşurile 

de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 

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

Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor 
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religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare 

de  290.000 lei Arhiepiscopiei Bucureştilor –Parohia “Sf. Apostol 

Andrei”, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Chilitei nr. 138, Sector 1, 

în vederea realizării unei clopotniŃe la biserica din Parohia “Sf. 

Apostol Andrei” şi dotarea acesteia cu clopote. 

 

 Art. 2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi Arhiepiscopia Bucureştilor – 

Parohia “Sf. Apostol Andrei” Bucureşti, Şos. Chitilei nr. 138, Sector 

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

hotărâre. 

 

 Art. 3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în 

numele Consiliului Local al Sectorului 1, protocolul de colaborare 

menŃionat la art. 2. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 477/27.11.2008 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr.477/27.11.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 

1273/2005 pentru aprobarea programului NaŃional “Lăcaşurile de 

cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 

 łinând seama de prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 

Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

477/27.11.2008 privind acordarea unui ajutor financiar 

Arhiepiscopiei Bucureştilor – Parohia “Sf. Apostol Andrei”, in 

vederea construirii unei clopotniŃe la biserica din Parohia “Sf. 

Apostol Andrei”  

 

  s-a incheiat prezentul 
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PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Art. 1. PĂRłILE PROTOCOLULUI: 

 Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti cu 

sediul în Bucureşti, Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentat 

prin domnul primar Andrei Ioan Chiliman, denumit în cele ce 

urmează CONSILIUL; 

Şi 

Arhiepiscopia Bucureştilor, Parohia „Sf. Apostol Andrei” din 

Bucureşti, cu sediul în Bucuresti, Şoseaua Chitilei nr. 138, Sector 

1, reprezentată prin .......................,  

 Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

(1) Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea de 

către Consiliu a unui ajutor financiar în vederea realizării turnului 

clopotniŃă la biserica din Parohia “Sf. Apostol Andrei 

(1) ObligaŃiile Consiliului Local al Sector 1: 

a) Consiliul Local al Sectorului 1 va acorda un sprijin 

financiar în valoare de 290.000 lei în vederea realizării turnului 

clopotnită la biserica din Parohia “Sf. Apostol Andrei” si dotarii 

acesteia cu clopote. 

b) eliberarea, în condiŃiile legislatiei în vigoare, a tuturor 

avizelor şi autorizaŃiilor necesare pentru realizarea lucrărilor mai 

sus menŃionate; 
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(2) ObligaŃiile Arhiepiscopiei Bucureştilor, Parohia „Sf. 

Apostol Andrei” 

a) Arhiepiscopia Bucureştilor, Parohia „Sf. Apostol Andrei”  

va utiliza ajutorul financiar primit, numai în scopul menŃionat 

anterior. 

b) Arhiepiscopia Bucureştilor, Parohia „Sf. Apostol Andrei”  

va menŃiona public şi consecvent numele Primăriei Sectorului 1 si 

al Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în faŃa 

celorlalŃi finanŃatori publici din România, a celor comerciali din 

România şi din alte părŃi cât şi în faŃa publicului larg. Această 

menŃionare va continua şi după darea în funcŃiune a obiectivelor 

c) Arhiepiescopia Bucureştilor, Parohia „Sf. Apostol Andrei” 

va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activităŃile cu 

caracter social organizate de Consiliu, avand ca obiect protejarea 

categoriilor de persoane nevoiaşe sau cu venituri reduse. 

d) Arhiepiscopia Bucureştilor, Parohia „Sf. Apostol Andrei” 

va pune la dispoziŃia Consiliului toate informaŃiile solicitate de către 

acesta cu privire la obiectul prezentului protocol. 

e) Arhiepiscopia Bucureştilor, Parohia „Sf. Apostol Andrei” 

va prezenta DirecŃiei InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1 

situaŃia de lucrări şi sumele angajate pentru realizarea acestora. 
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 Art. 3. RELAłIILE CU TERłII 

PărŃile prezentului protocol pot decide implicarea unor terŃi 

parteneri în vederea bunei desfăşurări şi/sau finanŃări a proiectului. 

 Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI 

Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de trei ani, 

începând cu data semnării sale. La expirarea termenului, părŃile 

pot conveni prelungirea acestuia. 

 Art. 5. FORłA MAJORĂ 

(1) Nici una dintre părŃile prezentului protocol nu răspunde 

pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea 

totală sau parŃială a oricăreia din obligaŃiile asumate dacă aceasta 

se datorează forŃei majore, aşa cum este ea definită prin lege. 

(2) Partea care invocă forŃa majoră va notifica celeilalte 

părŃi posibilitatea de executare a obligaŃiilor în termen de 3 (trei) 

zile de la producerea evenimentului. 

 Art. 6. DISPOZIłII FINALE 

(1) PărŃile pot conveni modificarea clauzelor prezentului 

protocol, pe baza acordului de voinŃă, prin încheierea de acte 

adiŃionale. 

(2) Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, ............., în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
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CONSILIUL LOCAL AL 

SECTORULUI 1 PRIMAR 
ARHIEPISCOPIA 
BUCUREŞTILOR 

PAROHIA  
„SF. APOSTOL ANDREI” 

ANDREI IOAN CHILIMAN  
DirecŃia InvestiŃii,  

Diana Mocanu  
DirecŃia Management 

Economic 
 

Anca Ludu  
Şef Serviciu LegislaŃie, 

Avizare Contracte 
 

Ovidiu Fulgeanu  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Creştine Baptiste 

“Nădejdea”, în vederea reamenajării clădirii bisericii şi a grădiniŃei 

care funcŃionează în incinta acesteia 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia InvestiŃii a Primăriei Sectorului 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului NaŃional “Lăcaşurile 

de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 

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

Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor 

religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând adresa Bisericii Creştine Baptiste “Nadejdea”, cu 

sediul în Bucureşti, Str. Luduş nr. 4, Sector 1; 
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 În temeiul art. 45, art. 81, alin.(2), lit.”s”, coroborat cu art. 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare 

de 160.000 lei Bisericii Creştine Baptiste “Nădejdea”, în vederea 

reamenajării clădirii bisericii şi a grădiniŃei care funcŃionează în 

cadrul bisericii. 

 

 Art. 2. Se aprobă protocolul de colaborare ce se va încheia 

între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Biserica Creştină Baptistă 

“Nădejdea”, situată în Bucureşti, Str. Luduş, nr. 4, sector 1, potrivit 

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

 

 Art. 3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în 

numele Consiliului Local al Sectorului 1, protocolul de colaborare 

menŃionat la art. 2. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 
Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 478/27.11.2008 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr.478/27.11.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 Ion Brad 

 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 

1273/2005 pentru aprobarea programului NaŃional “Lăcaşurile de 

cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 

 łinând seama de prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase recunoscute din 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

478/27.11.2008 privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii 

Creştine Baptiste “Nădejdea”, în vederea reamenajării clădirii 

bisericii şi a grădiniŃei care funcŃionează în incinta acesteia; 

s-a încheiat prezentul 
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PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Art. 1. PĂRłILE PROTOCOLULUI: 

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti cu 

sediul în Bucureşti, Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentat 

prin domnul primar Andrei Ioan Chiliman, denumit în cele ce 

urmează CONSILIUL; 

Şi 

Biserica Creştină Baptistă „Nădejdea”, cu sediul în 

Bucureşti, str. Luduş, nr. 4, Sector 1, reprezentată prin 

_______________________, denumită în cele ce urmează 

BISERICA 

 Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

(1) Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea de 

către Consiliu a unui ajutor financiar în vederea realizării lucrărilor 

de reamenajare la clădirea bisericii, constând în:  

a) reamplasarea centralei termice şi dotarea ei cu senzori pentru 

depistarea fumului şi autorizarea ISCIR; 

b) termoizolaŃia exterioară a clădirii; 

c) reparaŃii învelitoare tablă; 

d) înlocuirea geamurilor din sticlă cu geamuri termopan; 

e) înlocuirea mochetei uzate cu parchet laminat; 

f) dotări grădiniŃa pentru copii; 

g) crearea unui spaŃiu de joacă pentru copii; 

h) dotarea cantinei aflate la demisolul clădirii Bisericii. 



 

 

24

 Art. 3. OGLIGAłIILE PĂRłILOR 

(1) Consiliul Local al Sectorului 1 va acorda un sprijin 

financiar în valoare de 160.000 lei Bisericii Creştine Baptiste 

“Nădejdea”, în vederea reamenajării clădirii bisericii şi a grădiniŃei 

care funcŃionează în cadrul bisericii, precum şi pentru 

desfăşurarea unor activităŃi de asistenŃă socială susŃinute de 

aceasta. 

(2) Consiliul Local al Sectorului 1 va elibera, în condiŃiile 

legislaŃiei în vigoare, a tuturor avizelor şi autorizaŃiilor necesare 

pentru realizarea lucrărilor mai sus menŃionate; 

(3) Biserica va utiliza mijloacele primite numai în scopul 

menŃionat anterior. 

(4) Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune 

activităŃile cu caracter social organizate de Consiliul Local al 

Sectorului 1, având ca obiect protejarea categoriilor de persoane 

nevoiaşe sau cu venituri reduse. 

(5) Biserica va atribui o serie de locuri în cadrul cantinei 

pentru săraci pentru cazuri sociale din sectorul 1 (familii cu venit 

mic; handicapuri motrice uşoare) cu costuri reduse la minim pentru 

familiile afectate, pe baza solicitării ferme venite din partea 

Consiliului; 

(6) Biserica va menŃiona public şi consecvent numele 

Primăriei Sectorului 1 si al Consiliului Local al Sectorului 1 ca 

partener principal în faŃa celorlalŃi finanŃatori publici din România, a 

celor comerciali din România şi din alte părŃi cât şi în faŃa publicului 

larg. Această menŃionare va continua şi după darea în funcŃiune a 

obiectivelor. 
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(7) Biserica va prezenta DirecŃiei Investitii din cadrul 

Primăriei Sectorului 1 situaŃia de lucrări şi sumele angajate pentru 

realizarea acestora.  

(8) Biserica va pune la dispoziŃia Consiliului toate 

informaŃiile solicitate de către acesta cu privire la obiectul 

prezentului protocol. 

 Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI 

Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de trei ani 

începând cu data semnării sale. La expirarea termenului, părŃile 

pot conveni prelungirea acestuia. 

 Art. 5. FORłA MAJORĂ 

(1) Nici una dintre părŃile prezentului protocol nu răspunde 

pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea 

totală sau parŃială a oricăreia din obligaŃiile asumate dacă aceasta 

se datorează forŃei majore, aşa cum este ea definită prin lege. 

(2) Partea care invocă forŃa majoră va notifica celeilalte 

părŃi posibilitatea de executare a obligaŃiilor în termen de 3 (trei) 

zile de la producerea evenimentului. 

 Art. 6. DISPOZIłII FINALE 

(1) PărŃile pot conveni modificarea clauzelor prezentului 

protocol, pe baza acordului de voinŃă, prin încheierea de acte 

adiŃionale. 

(2) Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, ____________, 

în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
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CONSILIUL LOCAL AL 

SECTORULUI 1 PRIMAR 

BISERICA CREŞTINĂ 

BAPTISTĂ 

 

ANDREI IOAN CHILIMAN  
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Anca Ludu  

Şef Serviciu LegislaŃie, 

Avizare Contracte 

 

Ovidiu Fulgeanu  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1  

a comerŃului stradal ocazional  

pentru sărbătorile tradiŃionale româneşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Liberă IniŃiativă şi ActivităŃi Comerciale din cadrul 

Primăriei Sectorului 1; 

 Văzând Raportul Comisiei pentru administraŃie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de comerŃ, 

prestări servicii către populaŃie şi promovarea iniŃiativei private ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. 4 al Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 118/2004 privind exercitarea 

activităŃii de comercializare pe principalele reŃele stradale, 

modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 
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Bucureşti nr. 203/2004 privind modificarea art. 4 din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 118/21.07.2004; 

 Văzând adresa Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

82/25.03.2005; 

 În temeiul art. 45, art. 81, alin.(1), coroborat cu art. 115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Cu ocazia sărbătorilor tradiŃionale româneşti (1 

martie, 8 martie, Paşte, Crăciun şi Anul Nou) se pot comercializa 

produse specifice şi suveniruri, exclusiv articole de îmbrăcăminte, 

încălŃăminte, menajere şi de uz casnic pe raza administrativ-

teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti numai în căsuŃe 

tip puse la dispoziŃie de către AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1. 

(2) Amplasamentele sunt cele aprobate de către Primăria 

Municipiului Bucureşti prin adresa nr. 82/25.03.2005. 

 

 Art. 2. (1) CăsuŃele prevăzute la art. 1, alin.(1) vor fi 

închiriate de la AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 în baza 

unui contract încheiat cu aceasta.  

(2) Amplasarea căsuŃelor pe domeniul public se face de 

către AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 doar pe perioada 

desfăşurarii activităŃilor de comerŃ specificate la art. 1. 
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 Art. 3. (1) Repartizarea locurilor pe care urmează a se 

amplasa căsuŃele tip închiriate de la AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1 se va face de către Serviciul Liberă InitiaŃivă şi 

ActivităŃi Comerciale, în ordinea depunerii cererilor. 

(2) Cererile sunt tip, au caracter obligatoriu şi se procură 

numai de la Serviciul Liberă InitiaŃivă şi ActivităŃi Comerciale.  

(3) Cererile de comercializare a produselor specifice se vor 

depune cu cel mult 30 (treizeci) de zile înainte de data începerii 

activităŃii. 

(4) Modelul tip de cerere este cel prevăzut în anexa nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Fiecare societate comercială, persoană fizică 

autorizată sau asociaŃie familială va primi un singur loc de 

comercializare a produselor specifice sărbătorilor tradiŃionale. 

 

 Art. 5 - (1) Prioritate în ocuparea locurilor vor avea 

societăŃile comerciale, persoanele fizice autorizate şi asociaŃiile 

familiale cu sediul în raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti. 

(2) SolicitanŃii prevăzuŃi la alin. (1) vor trebui să aibă în 

obiectul de activitate Codul CAEN 5263 sau 4799 - ComerŃ cu 

amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,chioşcurilor şi 

pieŃelor. 

(3) În cazul în care nu vor fi ocupate toate locurile, cele 

rămase libere se vor putea repartiza şi societăŃilor comerciale, 
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persoanelor fizice autorizate şi asociaŃiilor familiale cu sediul în alte 

raze administrativ-teritoriale/localităŃi, în baza aceluiaşi principiu. 

 

 Art. 6 (1) Tariful de închiriere se stabileşte la 600 lei pe toată 

perioada comercializării produselor specifice şi suvenirurilor, 

conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

118/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 203/2004. 

(2) Chiria pentru folosinŃa căsuŃelor tip se va încasa de 

către DirecŃia de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, în baza unui 

document semnat şi ştampilat de către Serviciul Liberă IniŃiativă şi 

ActivităŃi Comerciale. 

 

 Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinŃă publică prin 

afişare sau prin orice altă formă de publicitate. 

 

 Art. 8. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, DirecŃia de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 

Serviciul Liberă IniŃiativă şi ActivităŃi Comerciale şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 480/27.11.2008 
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Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 480/27.11.2008 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

CERERE PENTRU COMERł OCAZIONAL 

 

Către:  

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 – MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

DirecŃia UtilităŃi Publice 

Serviciul Liberă IniŃiativă si ActivităŃi Comerciale 

 

• Subsemnata/ul ................…..………………………………..........., 

reprezentant al S.C./P.F./A.F. 

...............………………………..……...............,cu sediul/domiciliul în 

str. ……………………………......... nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, et. 

…, sector …, loc. …………….......…...., telefon 

...…............……….., solicit aprobarea Acordului temporar de 

comercializare a produselor specifice 

_______________________________în următorul loc public: 

 

- str./bd. ……………………………. nr. ……, reper 

……………………………..………;  

Mobilierul comercial utilizat pe acest amplasament: 

CăsuŃă tip ADP Sector 1  
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                           Perioada:                                                   

Data: …………                       

Anexe : (se vor anexa copii confruntate la depunere cu originalele):  

1. Act constitutiv/AutorizaŃie eliberată în baza Legii nr. 

507/2002 sau în baza Legii 300/ 2004;( cod CAEN 4799); 

2. Certificat de Înregistrare eliberat de către Biroul Unic din 

cadrul Oficiului Registrului ComerŃului;   

3. Buletin/Carte de Identitate a reprezentantului SC/AF/PF. 

Notă : Eliberarea Acordului temporar de comercializare se taxează 

cu taxă de eliberare în sumă de 1 RON şi este condiŃionată de 

semnarea contractului de închiriere şi achitarea taxei de chirie a 

căsuŃei tip. 

Cererile incomplete, incorecte sau neînsoŃite de toate actele 

solicitate nu vor fi luate in  considerare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Str. Nuferilor nr. 60-64 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 85/24.09.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 32 CA 3/18.03.2008 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările si completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente 

pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicata 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Nuferilor 

nr. 60-64. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte 

Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 481/27.11.2008 



 

 

38

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Str. Mărăşti nr. 59 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 124/12.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 4 CA 2/10.11.2008 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5 / 24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările si completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicata 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii  amplasate pe teren proprietate privată – Str. Mărăşti nr. 

59. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte 

Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 482/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Str. NavigaŃiei nr. 99 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

-Raport nr. 125/12.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 3 CA 5/05.11.2008 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

-OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. NavigaŃiei 

nr. 99. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte 

Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 483/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 125 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;- Raportul de 

specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 . 

-Raport nr. 126/12.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 3 CA 6/05.11.2008 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

  - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor 

competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de 

urbanism din Municipiul Bucureşti. 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicata 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Şos. Bucureşti-

Ploieşti nr. 125. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 484/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Şos. Ghe. I. Siseşti nr. 224, lot 2 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1 

- Raport nr. 129 / 12.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 11 CA 4/07.10.2008 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicata 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Şos. Ghe. I. 

Siseşti nr. 224, lot 2. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 485/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Alunului nr. 18 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- Raport nr. 130/12.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător 

a Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 5 CA 

10/19.08.2008 al  Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii 

amplasate pe teren proprietate privată – Str. Alunului nr. 18. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 486/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Nuvelei nr. 71 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 131 / 12.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 2 CA 9/08.07.2008 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii 

amplasate pe teren proprietate privată – Str. Nuvelei nr. 71. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 487/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Calea Floreasca nr. 58 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 133 / 12.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 32 CA 2/18.03.2008 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

 - OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.  

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Calea 

Floreasca nr. 58. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 488/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

Modificare PUD B-dul Bucureştii Noi nr. 48 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

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

- Raport nr. 135 / 19.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 3 CA 2/05.11.2008 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 



 

 

60

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se modifică reglementările urbanistice aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 414/30.11.2006, 

conform aviz  CTU-PS 1 nr. 31CA17/08.11.2006 anexate, privind 
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aprobarea unui PUD pentru construcŃii definitive - B-dul Bucureştii 

Noi nr. 48. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 489/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Roma nr. 46 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 136 / 19.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 5 CA 2/19.08.2008 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii 

amplasate pe teren proprietate privată – Str. Roma nr. 46. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 490/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Barajul Argeşului nr. 8 A 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

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

- Raport nr. 138 / 19.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 5 CA 6/17.11.2008 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Barajul 

Argeşului nr. 8 A. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 491/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Medelnicerului nr. 5 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 139 / 19.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 35 CA 3/22.04.2008 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5 / 24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 - Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. 

Medelnicerului nr. 5. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 492/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Godeanu nr. 34 C 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 140 / 19.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 32 CA 11/18.03.2008 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5 / 24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Godeanu 

nr. 34 C. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.  

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 493/27.11.2008 

 



 

 

74

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Panait Istrati nr. 12 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 141 / 19.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 35 CA 17/22.04.2008 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5 / 24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Panait 

Istrati nr. 12. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publica conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 494/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Dr. Agatului nr. 63-65, lot 5+6 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 143 / 19.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 1 CA 10/01.07.2008 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5 / 24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Dr. Agatului nr. 

63-65, lot 5+6. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 495/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Palisandrului nr. 27 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 144 / 19.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 36 CA 20/13.05.2008 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. 

Palisandrului nr. 27. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 496/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Avionului nr. 26-28 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Raport nr. 13 / 12.11.2008 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  36 CA 3/13.05.2008 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
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autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competenŃe 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Avionului 

nr. 26-28. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucureşti – Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte 

Administrative din cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică conform 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 497/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

Modificare PUD Str. Zăgazului nr. 21-25 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr.92/24.09.2008 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 25 CA 3/18.12.2007 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

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

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii; 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000. 

- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin.(2) 

şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se modifică PUD anterior aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 231/15.06.2006, conform aviz  

CTU-PS 1 nr. 6CA14/22.02.2006 anexate pentru Str. Zăgazului nr. 

21-25, pentru construcŃii amplasate pe teren proprietate privată, 

S=4459,71mp, partial pe terenul din Şos.Pipera nr. 2 A- teren 
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proprietate privată a Municipiului Bucureşti cu S = 399,08 mp 

propus concesionarii . 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 498/27.11.2008 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului unui consilier local 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea 

mandatului unui consilier local;  

 Analizând: 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 57/24.06.2008 privind 

încetarea mandatului unui consilier local; 

- Adresa Partidului Noua GeneraŃie–Creştin Democrat înregistrată în 

cadrul Primăriei Sectorului 2 sub nr. 48439 din 26.06.2008 prin care 

se confirmă că domnul POPP EUGEN face parte din acest partid 

politic; 

- Decizia Comisiei de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 2 nr. 53/18.06.2008 privind alegerea membrilor Comisiei 

de validare; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 31 alin. (3) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 În temeiul art. 45 alin. (1) 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. Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier 

local al supleantului POPP EUGEN membru al Partidului Noua 

GeneraŃie – Creştin Democrat. 

 

 Art. 2. 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, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 109/04.11.2008 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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 acordarea normei de hrană personalului  

PoliŃiei Comunitare Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea 

normei de hrană personalului PoliŃiei Comunitare Sector 2;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al PoliŃiei 

Comunitare Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al 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; 

- Adresa Sindicatului PoliŃiei Comunitare Sector 2 Bucureşti, 

înregistrată la Centrul de RelaŃii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti sub nr. 74725 din data de 08.10.2008; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  
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- Legea 371/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 

PoliŃiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 50 respectiv Ordinul S/440 privind hrănirea efectivelor 

Ministerului de Interne în timp de pace, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea 

Strategiei Ministerului AdministraŃiei şi Internelor de realizare a ordinii 

si siguranŃei publice, pentru creşterea siguranŃei cetăŃeanului si 

prevenirea criminalităŃii stradale; 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 137 / 2000 privind prevenirea şi 

sancŃionarea tuturor formelor de discriminare, republicată; 

 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: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea normei de hrană în cuantum de 

450 lei/lună pentru funcŃionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul PoliŃiei Comunitare Sector 2. 
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 Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai după 

alocarea sumelor necesare de la bugetul local prin o  hotărâre ce 

urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al PoliŃiei Comunitare Sector 2 vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legeanr.215/2001, republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 110/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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 ordinii de prioritate pe anul 2008 a cererilor 

depuse conform Legii nr. 15/2003, precum şi respingerea cererilor 

ce nu îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege 

cu propunerea motivată de respingere 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

ordinii de prioritate pe anul 2008 a cererilor depuse conform Legii nr. 

15/2003, precum şi respingerea cererilor ce nu îndeplinesc condiŃiile 

prevăzute de lege cu propunerea motivată de respingere;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Comisia de inventariere şi 

identificare a terenurilor constituită prin DispoziŃia nr. 637/2005 a 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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- Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinŃe proprietate personală, republicată; 

- H.C.G.M.B nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti a unor terenuri 

situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziŃiilor Legii 

nr.15/2003; 

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

aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinŃe 

proprietate personală; 

- art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de atribuire în 

folosinŃă gratuită a terenurilor conform dispoziŃiilor Legii nr. 15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinŃe 

proprietate personală; 

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

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 ordinea de prioritate a cererilor formulate 

în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, de către tinerii cu vârsta 
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până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 

potrivit anexei nr. 1, cuprinzând un număr de 88 poziŃii. 

 (2) Se resping cererile depuse de tinerii menŃionaŃi în anexa nr. 

2 cuprinzând  38 de poziŃii, cu propunerea motivata de respingere. 

 (3) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 5 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. SolicitanŃii care nu au reactualizat dosarele la nivelul 

anului 2008 până la data de 30 mai, indiferent dacă au survenit sau 

nu modificări în situaŃia acestora, nu au fost incluşi în listele de 

priorităŃi. 

 

 Art. 3. (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la 

propunerea Comisiei de inventariere şi identificare a terenurilor sector 

2, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, solicitanŃii având 

obligaŃia să reactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai, 

indiferent dacă se produc sau nu modificări în situaŃia acestora. 

 (2) SolicitanŃii care nu vor reactualiza dosarele până la data de 

30 mai, nu vor fi incluşi în listele de priorităŃi pe anul respectiv. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia 

de inventariere şi identificare a terenurilor Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 5. (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, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 111/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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 criteriilor şi condiŃiilor de utilizare a fondului  

de premiere de 5% constituit la nivelul Consiliului Local Sector 2 

  

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

criteriilor şi condiŃiilor de utilizare a fondului de premiere de 5% 

constituit la nivelul Consiliului Local Sector 2;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse 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: 
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- art. 21 din O.G.R. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a 

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici până la 

intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte 

drepturi ale funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se 

acorda funcŃionarilor publici în anul 2007, aprobată prin Legea nr. 

232/2007, cu modificările aduse de O.G.R. nr. 9/2008; 

- art. 12 din O.G.R. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al 

altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 

personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 

154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 

bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă funcŃii de 

demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a 

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual 

salarizat prin legi speciale, cu modificările şi completările aduse de 

O.U.G. nr. 81/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008; 

 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  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se constituie la nivelul Consiliului Local Sector 2, în 

limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 prevăzute 

pentru funcŃionarii publici, un fond de premiere pentru funcŃionarii 

publici din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, precum 

şi din instituŃiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2. 

 

 Art. 2. Se constituie la nivelul Consiliului Local Sector 2, în 

limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 prevăzute 

pentru personalul contractual, un fond de premiere pentru personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, 

precum şi din instituŃiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă criteriile şi condiŃiile de acordare a premiilor 

din fondul de premiere de la art. 1 şi art. 2 conform anexei ce 

cuprinde 1 filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 5. (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 Sector 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legeanr.215/2001, republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 112/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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 modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2  

nr. 129/16.10.2007 privind aprobarea Planului de ocupare  

a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2008 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea 

şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 129/16.10.2007 privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local 

Sector 2 pe anul 2008;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 2 nr. 129/16.10.2007 privind aprobarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe 
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anul 2008, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 61/17.07.2008; 

- art. 6 alin. (2) din H.G.R. nr. 588/2008 privind aprobarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice 

din administraŃia publică centrală pentru anul 2008. 

 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: 

 

 Art. 1. Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 129/16.10.2007 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului 

Local Sector 2 pe anul 2008, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 61/17.07.2008, se modifică şi se 

completează conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 la H.C.L. Sector 2 nr. 

129/16.10.2007 privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor 

publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2008, astfel cum a 

fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 61/17.07.2008, 

se modifică şi se completează conform anexelor nr. 1.1., 1.2, 1.3 şi 

1.4 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 conŃin 10 pagini şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 5. (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 Sector 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr.215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 113/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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 Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2009 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local 

Sector 2 pe anul 2009;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată; 

- Ordinul nr. 7660 / 2006 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) şi al 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 Planul de ocupare a funcŃiilor publice de la 

nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2009 conform anexei nr. 1.  

 

 Art. 2. (1) Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi din 

DirecŃia de EvidenŃă Persoane Sector 2, conform anexei nr. 1.1.   

 (2) Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru 

DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, conform anexei nr. 1.2. 

 (3) Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru 

DirecŃia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

conform anexei nr. 1.3. 

 (4) Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru 

PoliŃia Comunitară Sector 2, conform anexei nr. 1.4. 

 

 Art. 3. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Planul de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2009 poate fi modificat trimestrial, 

cu înştiinŃarea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici.  

 

 Art. 5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr.215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 114/04.11.2008 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

57/2007 şi a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 113/2007 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr.57/2007 şi a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 113/2007;  

 Având în vedere reglementarile cuprinse în Legea datoriei 

publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale 

capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, 

precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 

constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale; 

 łinând seama de prevederile 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (4) din 

Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare ; 



 112  

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul 

civil, referitoare la contracte sau convenŃii; 

 Analizând Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, înregistrat sub nr. 78.272/20.10.2008 precum 

şi Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, a căror 

documentaŃie tehnico-economică a fost aprobată prin H.C.L. Sector 2 

nr.122/2006 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii 

de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  H.C.L. Sector 

2 nr.134/2006 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii 

de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; H.C.L. Sector 

2 nr.17/2007 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii 

de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; H.C.L. Sector 

2 nr.21/2007 pentru realizarea obiectivelor privind extinderea reŃelelor 

publice de apă şi canalizare; H.C.L. Sector 2 nr.52/2007 privind 

aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes local din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; H.C.L. Sector 2 nr.53/2007 

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 
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general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes 

local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; H.C.L. Sector 2 

nr.81/2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 

construcŃia PieŃei Morarilor;  H.C.L. Sector 2 nr. 99/2007 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizelor generale 

pentru realizarea obiectivelor de investiŃii pentru extinderea reŃelelor 

publice de apă şi canalizare pe străzi din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; H.C.L. Sector 2 nr.105/2007 privind aprobarea unor 

indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes local din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti;H.C.L. Sector 2 nr.130/2007 privind aprobarea 

unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes local din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; H.C.L. Sector 2 nr.162/2007 

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes 

local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; H.C.L. Sector 2 

nr.6/2008 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii 

de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; H.C.L. Sector 

2 nr.7/2008 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii 

de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; H.C.L. Sector 

2 nr.12/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiŃii „Pasarelă pietonală peste râul Colentina, 

la piaŃa CremeniŃa”; H.C.L. Sector 2 nr.14/2008 privind aprobarea 

unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes local din 
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Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; H.C.L. Sector 2 nr.48/2008 

privind aprobarea  actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a 

devizului general pentru un obiectiv de investiŃii de interes local; 

H.C.L. Sector 2 nr. 71/2008 privind aprobarea unor indicatori tehnico-

economici şi a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări 

de intervenŃii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

H.C.L. Sector 2 nr. 84/2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru utilităŃile aferente PieŃei Morarilor; 

 În temeiul art. 45 alin (2) şi art. 81 alin. (2) lit. d) 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 modificarea şi completarea Hotărârilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti nr.57/2007 şi nr.113/2007, 

după cum urmează : 

 (1) Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti nr. 57/2007 şi anexele nr. 1-3 la Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 2 Bucureşti nr. 113/2007 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-

5 la prezenta hotărâre . 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al 

Sectorului 2 Bucureşti nr. 57/2007 şi nr. 113/2007 rămân 

nemodificate. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul 

Secretarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în termenul 

prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă publică 

prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti precum şi 

pe pagina de internet www.ps2.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr. 215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 115/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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 anularea creanŃelor restante aflate în sold la data de 31 

decembrie 2008, mai mici sau egale cu 10 RON 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 
condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 04.11.2008; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea 
creanŃelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2008, mai 
mici sau egale cu 10 RON;  
 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 al Municipiului 
Bucureşti; 
- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar; 
 În baza prevederilor art. 178, alin (1), (2) şi (3) din O.G. 92/ 
2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) 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  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă anularea creanŃelor restante aflate în sold la 
data de 31 decembrie a anului 2008, mai mici sau egale cu 10 RON. 
 
 Art. 2. 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. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legeanr.215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 116/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 
04.11.2008 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 scutirea la plată a impozitului pe clădiri şi impozitului  

pe teren pentru domnul PEłU VASILE domiciliat  

în str. Alexandru cel Bun nr. 19, sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 
condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 04.11.2008; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea la 
plată a impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren pentru domnul 
PEłU VASILE domiciliat în str. Alexandru cel Bun nr. 19, 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 al Municipiului 
Bucureşti; 
- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în  art. 286 alin. (1), 
(2), (3) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45 alin. (2) precum şi art. 81 alin. (4) 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 scutirea la plată a impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren datorate de domnul PEłU VASILE pentru 
imobilul situat în strada Alexandru cel Bun nr. 19, Sector 2, pe 
perioada încadrării în situaŃia financiară actuală.                   
       
 Art. 2. 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. 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, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 117/04.11.2008 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 
04.11.2008 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 unor indicatori tehnico-economici  

şi a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări  

de intervenŃii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes local din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Nota de Fundamentare întocmită de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar; 
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- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 30.10.2008 a Consiliului 

tehnico–economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat 

prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 255/13.02.2006; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind  aprobarea 

Structurii devizului general şi a metodologiei privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

art. 126 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 indicatorii tehnico-economici şi devizul 

general pentru obiectivul de investiŃii şi lucrări de intervenŃie de 

interes local reprezentând  “Reabilitare sistem rutier strada Lanului“, 

potrivit anexelor nr. 1, 2 şi 3, ce cuprind un număr de trei file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Valoarea totală a lucrărilor este de 2.613,25 mii lei din care 

C+M 2.344,82 mii lei.  

 (3) Devizul general se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiei în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de 

finanŃare a obiectivului de investiŃie. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr. 215/2001, republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 118/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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 reactualizarea unor indicatori tehnico-economici  

şi a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări  

de intervenŃii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 
condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 04.11.2008; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 
reactualizarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general 
pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes local din 
Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  
 Analizând: 
- Nota de Fundamentare întocmită de Directorul General al 
AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes 
local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti; 
- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar; 
- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 30.10.2008 a Consiliului 
tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat 
prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 255/13.02.2006; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind  aprobarea 
Structurii devizului general şi a metodologiei privind elaborarea 
devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 134/15.12.2006 
privind aprobarea unor indicatori tehnico - economici si a devizului 
general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes 
local;  
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 71/17.07.2008 privind 
aprobarea unor indicatori tehnico - economici si a devizului general 
pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes local;  
 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. i)  din 
Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 
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 reactualizarea indicatorilor tehnico - 
economici şi devizele generale pentru obiective de investiŃie şi lucrări 
de intervenŃie de interes local reprezentând “ Reabilitare sistem rutier 
strada Semnalului şi strada Sever Popescu“, potrivit anexelor nr. 1 – 
3, ce cuprind un număr de 4 file şi fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 (2) Valoarea totală a lucrărilor este de 2.530,00 mii lei din care 
C+M 2.274,00 mii lei.  
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 (3) Devizul general se actualizează pe durata execuŃiei 
investiŃiei în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de 
finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 
 Art. 2. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 
AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art. 3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
Municipiului Bucureşti. 
 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 
interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 
legalitate în temeiul art. 47 din 

Legea nr. 215/2001, republicată 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 119/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 
04.11.2008 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 continuarea derulării proiectului  

« Primii Paşi spre IndependenŃă» 

 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 
condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 
04.11.2008; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind continuarea 
derulării  proiectului «Primii Paşi spre IndependenŃă»;  
 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; 
- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 
Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu 
AsociaŃiile de Proprietari Precum Şi Raportul Comisiei de Buget – 
FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar; 
- Raportul de proiect prezentat de către FundaŃia Romanian Angel 
Appeal şi AsociaŃia R.A.P.; 
  Având în vedere reglementările cuprinse în: 
- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială;  
- OrdonanŃa Guvernului României nr. 68 / 2003 privind serviciile 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- H.G.R. nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru 
protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap 
în perioada 2006-2013;  
- H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 
şi ProtecŃia Copilului, republicată; 
- Ordinul nr. 205/2005 al A.N.P.H. privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru centre rezidenŃiale pentru persoane adulte 
cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap şi 
locuinŃe protejate pentru persoane adulte cu handicap ; 
 În temeiul art. 45 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 continuarea derulării proiectului „Primii Paşi 
spre IndependenŃă”, ce are ca beneficiar DirecŃia Generală de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, pentru o perioadă de 
doi ani. 
 
 Art. 2. Se aprobă încheierea actului adiŃional la convenŃia de 
colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2, FundaŃia Romanian 
Angel Appel şi AsociaŃia R.A.P, în vederea continuării derulării 
proiectului prevăzut la art. 1, conform anexei ce cuprinde un număr 
de 2 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 
Secretarul 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. 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 Sector 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 
legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr.215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 120/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 
04.11.2008 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 reactualizarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general al investiŃiei „Complex de servicii comunitare pentru copilul cu 

handicap sever - CĂSUłA CU ZÂMBETE”. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general  

al investiŃiei „Complex de servicii comunitare pentru copilul cu 

handicap sever - CĂSUłA CU ZÂMBETE”.;  

 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 sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu 
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AsociaŃiile de Proprietari precum şi Raportul Comisiei de Buget – 

FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 29.10.2008 a Consiliului 

tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat 

prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 255/13.02.2006; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în : 

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

- Legea nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificarile şi 

completările ulterioare;   

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

ulterioare; 

- Ordinul nr. 21/2004 emis de Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia 

Copilului şi AdopŃie pentru aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecŃia copilului de tip rezidenŃial; 

- Ordinul nr. 27/2004 emis de Autoritatea NaŃionala pentru ProtecŃia 

Copilului şi AdopŃie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecŃia copilului de tip rezidenŃial pentru 

copiii cu dizabilitati; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24/2003 privind aprobarea 

Proiectului „Complex de Servicii comunitare pentru Copilul cu 

handicap Sever –CăsuŃa cu Zâmbete” 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24/2007 privind aprobarea 

Strategiei locale în domeniul protecŃiei şi asistenŃei sociale pentru 

perioada 2007-2013; 

 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; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-

economici şi a devizului general al investiŃiei Complex de servicii 

pentru copilul cu handicap sever  “CĂSUłA CU ZÂMBETE” situat în 

Bucureşti, str. Oituz nr.  9, sector 2 ce are ca beneficiar DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, conform 

anexei ce cuprinde un număr de 6 file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Valoarea totala a investiŃiei este de 1.764.653 euro, exclusiv 

TVA, din care 1.400.410 Euro se asigură din bugetul Consiliului Local 

al Sectorului  2. 

      

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
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ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  

   

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

Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru 

legalitate  
în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 121/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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 anexei 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 28/2007 pentru modificarea şi 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinŃarea Comisiei 

de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea 

şi completarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 28/2007 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 

privind înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

pentru AdulŃi sector 2;  

 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 de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

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

AsociaŃiile de Proprietari; 

- Avizul favorabil cu nr.245482/22.10.2008 emis de Autoritatea 

NaŃională pentru Persoanele cu Handicap; 

- Adresa nr. 244944/21.10.2008 transmisa de Autoritatea de Sănătate 

Publică a Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

- art. 74 alin. (2) din Legea nr. 448/ 2006 protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 8 din Metodologia privind organizarea şi funcŃionarea comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin  H.G.R. 

nr.430/16.04.2008; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a serviciului public 

de asistenŃă socială, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 13 alin. (1) si (7) din OrdonanŃa Guvernului României nr. 

14/2003 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii 

NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 În temeiul art. 45 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; 
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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 componenŃei Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2 prevăzută în 

anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 28/21.03.2007, 

potrivit anexei ce cuprinde o filă şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Anexa la prezenta hotarare, înlocuieşte anexa la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 28/2007 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.155/21.12.2005 

privind înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

pentru AdulŃi Sector 2. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. 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, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 122/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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. 122/2008 

 

COMPONENłA 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

din subordinea Consiliului Local Sector 2 

 

1. dr. Fifu Loredana Despina (medic specialist expert) – 

presedinte 

2. dr. Constantinescu Miruna - medic specialist medicină generală 

– membru 

3. Jurcan Rafila-Georgeta – asistent social – membru 

4. Moisescu Carmen – psiholog - membru 

5. un reprezentant desemnat de organizaŃiile neguvernamentale 

care desfăşoară activităŃi de protecŃie specială a persoanelor cu 

handicap este angajatul OrganizaŃiei Suedeze pentru Ajutor Umanitar 

Individual IM. 

 

* reprezentantul desemnat de organizaŃiile neguvernamentale, care 

desfăşoară activităŃi de protecŃie specială a persoanelor cu handicap 

este angajatul OrganizaŃiei Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual 

IM. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor  

si familiilor marginalizate social şi a metodologiilor de acordare a 

ajutoarelor financiare de urgenŃă 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 stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate 

social şi a metodologiilor de acordare a ajutoarelor financiare de 

urgenŃă în vederea depăşirii unor situaŃii de dificultate care pot duce 

la marginalizare şi excluziune socială;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare prezentate de  

DirecŃia Generala 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 de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar 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. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului 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 şi combaterea marginălizarii 

sociale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

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

modificările şi completările ulterioare ; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 1434 /2004 privind atribuŃiile si 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată; 

- 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 
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la marginalizare şi excluziune socială, astfel cum a fost modificată de 

H.C.L. Sector 2 nr. 29/31.03.2008; 

 În temeiul art. 45 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 metodologia de identificare a persoanelor şi 

familiilor marginalizate social, cu domiciliul sau reşedinŃa în Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă metodologiile si criteriile de acordare a 

ajutoarelor de urgenŃă persoanelor sau familiilor, cu domiciliul sau 

reşedinta in Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în vederea depăşirii 

unor situaŃii de dificultate care pot duce la marginalizare şi excluziune 

socială, conform anexelor 2 şi 3 la prezenta hotărâre. 

 (2) Ajutoarele de urgenŃă stabilite prin prezenta hotărâre se vor 

acorda în limita fondurilor existente în bugetul local cu aceasta 

destinaŃie. 

 (3) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 5 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Pe data prezenŃei Hotărârile Consiliului Local Sector 2 

nr. 12/2006 şi nr.29/2008 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6. 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, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 123/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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.S. 2 nr. 123/2008 

 

Metodologie de identificare a persoanelor  

şi familiilor marginalizate social 

 

 1. Prin persoana marginalizată social se înŃelege persoana care 

beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie 

beneficiară de venit minim garantat, în condiŃiile Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, şi se află în cel puŃin două din criteriile 

prevăzute mai jos: 

 a) nu are loc de muncă; 

 b) nu are locuinŃă în proprietate sau în folosinŃă; 

 c) locuieşte în condiŃii improprii; 

 d) are unul sau mai mulŃi copii în întreŃinere sau face parte 

dintr-o familie cu mulŃi copii în întreŃinere; 

 e) este persoana vârstnica, fără susŃinători legali; 

 f) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau 

invaliditate; 

 g) are în întreŃinere o persoană încadrată în categoria 

persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II; 

 h) a executat o pedeapsă privativă de libertate. 

 2. Îndeplinirea criteriilor stabilite la punctul anterior şi, în 

consecinŃă, identificarea ca persoană sau familie marginalizată social, 

se realizează prin efectuarea de anchete sociale de către inspectorii 

serviciilor specializate din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2. 

 3. SituaŃia cu cazurile noi depistate în urma anchetelor sociale, 

împreună cu măsurile materiale stabilite, se transmit lunar Serviciului 
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Monitorizare din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2. 

 4. Serviciului Monitorizare din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 întocmeşte trimestrial 

situaŃia cu persoanele şi familiile marginalizate social, precum şi cu 

măsurile materiale stabilite, şi o transmite DirecŃiei de Muncă, 

Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti, potrivit 

modelului prezentat în Anexa 8 la Hotărârea Guvernului nr. 

1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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Anexa nr. 2 la H.C.L.S. 2 nr. 123/2008 

 

Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgenŃă persoanelor  

sau familiilor în vederea depăşirii unor situaŃii de dificultate generate 

de restanŃele acumulate la plata întreŃinerii sau a altor utilităŃi. 

 

 I. Criterii de acordare a unor ajutoare de urgenŃă în vederea 

depăşirii unor situaŃii de dificultate generate de restanŃele acumulate 

la plata întreŃinerii sau a altor utilităŃi. 

 a) Ajutoarele de urgenŃă pentru persoane sau familii în vederea 

depăşirii unor situaŃii de dificultate generatoare de restanŃele 

acumulate la plata întreŃinerii sau a altor utilităŃi se acordă doar celor 

care au domiciliul sau reşedinŃa pe raza sectorului 2.  

 b) Ajutoarele de urgenŃă pentru persoane sau familii în vederea 

depăşirii unor situaŃii de dificultate generate de restanŃele acumulate 

la plata întreŃinerii se acordă o singură dată. 

 c) Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgenŃă pentru 

persoanele sau familiile care se află într-o situaŃie de dificultate 

generată de restanŃele acumulate la plata întreŃinerii sau a altor 

utilităŃi, se vor plăti direct administratorilor sau casierilor imobilelor ori 

la casieriile prestatorilor de servicii, beneficiarii urmând a primi o 

copie de pe chitanŃă. 

 d) Beneficiarii se obligă ca termen de cel puŃin 1 an de la 

acordarea ajutorului de urgenŃă să nu mai acumuleze restanŃe la 

plata întreŃinerii sau a altor utilităŃi. 

 e) În cazul în care ajutorul acordat nu acoperă întreaga sumă 

restantă, beneficiarul se obligă să plătească diferenŃa restantă într-o 
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perioadă de timp ce se va stabili în raport cu veniturile realizate de 

beneficiar şi familia sa. 

 f) În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile de la 

punctul d) şi e) are obligaŃia de a presta, la solicitarea primarului, 

acŃiuni sau lucrări de interes local. Metodologia cu privire la 

efectuarea acŃiunilor sau lucrărilor de interes local se va stabili prin 

dispoziŃie emisă de primarul Sectorului 2. 

 II. Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de urgenŃă 

acordate în vederea depăşirii unor situaŃii de dificultate generate de 

restanŃele acumulate la plata întreŃinerii sau a altor utilităŃi. 

 1. Ajutoarele de urgenŃă în vederea depăşirii unor situaŃii de 

dificultate generate de restanŃele acumulate la plata întreŃinerii sau a 

altor utilităŃi se acordă următoarelor categorii de persoane: 

 a) persoane sau familii care sunt în situaŃia de a fi evacuate din 

imobil pentru restanŃe inregistrate la plata întreŃinerii sau a altor 

utilităŃi, iar venitul net pe membru de familie nu depăşeşte nivelul 

venitului minim garantat pentru persoană singură, stabilit în condiŃiile 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 b) persoane sau familii care nu sunt în situaŃia de a fi evacuate 

din imobil, dar au acumulat restanŃe la plata întreŃinerii în valoare de 

peste 1.000 lei, iar venitul net pe membru de familie nu depăşeşte 

nivelul venitului minim garantat pentru persoană singură, stabilit în 

condiŃiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

 c) persoanele sau familiile care se află într-o situaŃie deosebită, 

generatoare de marginalizare sau excluziune socială, pot beneficia de 

ajutorul de urgenŃă din această categorie şi fără îndeplinirea 

condiŃiilor stipulate la punctul 1, litera a) şi b).  
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 III. Documentele necesare acordării unor ajutoare de urgenŃă în 

vederea depăşirii unor situaŃii de dificultate generate de restanŃele 

acumulate la plata întreŃinerii sau a altor utilităŃi. 

 Persoanele sau familiile care se află într-o situaŃie de dificultate 

generată de restanŃele acumulate la plata întreŃinerii sau a altor 

utilităŃi, se vor adresa cu a cerere scrisă Primăriei Sectorului 2, 

respectiv DirecŃiei Generale de AsistenŃa Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, însoŃită de următoarele acte: 

- acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (copie); 

- actul de proprietate al imobilului sau contractul de închiriere al 

imobilului(copie); 

- dovezi de venit; 

- adeverinŃă eliberată de Preşedintele AsociaŃiei de Proprietari/locatari 

din care sa rezulte suma restantă; 

- adeverinŃă eliberată de funizorii de utilităŃi casnici, din care să 

rezulte suma restantă; 

- acte medicale; 

- angajament scris prin care beneficiarii se obligă ca în termen de cel 

puŃin un an de la acordarea ajutorului de urgenŃă să nu mai 

acumuleze restanŃe la plata întreŃinerii. 

- angajament scris prin care beneficiarii se obligă de a efectua acŃiuni 

sau lucrări de interes local;  

- alte documente (după caz); 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 

 



 147  

Anexa nr. 3 la H.C.L.S. 2 nr. 123/2008 

 

Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgenŃă  

pentru plata chiriei: 

 

 I. Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de urgenŃă 

pentru plata chiriei 

 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. 

 II. Documentele necesare pentru acordarea unor ajutoare de 

urgenŃă pentru plata chiriei 
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 Persoanele/familiile se vor adresa cu o cerere scrisă Primăriei 

Sectorului 2 – DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, însoŃită de următoarele acte: 

- acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (copie); 

- declaraŃie pe proprie răspundere a titularului ajutorului că va folosi 

banii acordaŃi cu titlu de ajutor numai în scopul plăŃii chiriei; 

- dovezi de venit; 

- acte medicale; 

- angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucratoare de 

la ivirea situaŃiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice 

condiŃiile care au stat la baza acordării compensaŃiei pentru plata 

chiriei; 

- copie a contractului de închiriere înregistrat în evidenŃele fiscale ; 

- adeverinŃă din care să rezulte că solicitantul a beneficiat de servicii 

sociale din cadrul compartimentelor de specialitate ; 

- adeverinŃă  eliberată de reprezentantul Adăpostului  Social de 

UrgenŃă pentru Persoane Adulte din subordinea DGASPC Sector 2 

din care să rezulte că a beneficiat timp de minim 30 de zile de 

serviciile sociale acordate de acesta (în cazul persoanelor fără 

adăpost); 

- 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);  
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- planul individual de servicii întocmit de către reprezentantul 

Adăpostului Social de UrgenŃă pentru Persoane Adulte (în cazul 

persoaneleor fără adăpost); 

- declaraŃie pe proprie răspundere din care să rezulte că nici titularul 

ajutorului şi nici membrii familiei acestuia nu deŃin în proprietate 

imobile;  

- declaraŃie pe propria răspundere din care sa rezulte că între titularul 

ajutorului financiar şi proprietarul locuinŃei închiriate, respectiv între 

membrii familiei acestora nu există niciun fel de relaŃie de rudenie;  

- act de identitate a proprietarului/proprietarilor locuinŃei închiriate 

(copie); 

-  alte documente (după caz); 

 III. Criterii de acordare a unor ajutoare de urgenŃă pentru plata 

chiriei  

- Ajutorul de urgenŃă pentru plata chiriei se acordă categoriilor mai 

sus menŃionate şi care au domiciliul sau reşedinŃa pe raza Sectorului 

2.  

- Ajutorul de urgenŃă pentru plata chiriei se acordă doar persoanelor 

care prezintă contracte de închiriere înregistrate în evidenŃele fiscale.  

- Pentru o mai bună monitorizare a cazurilor se va solicita ca 

locuienŃele închiriate să fie pe raza Mun. Bucureşti, în cazuri 

excepŃionale, bine documentate se vor accepta şi închirierea de 

locuinŃe în alte unităŃi administrative. 

- Ajutoarele de urgenŃă pentru plata chiriei se acordă doar 

persoanelor/familiilor care nu au în proprietate imobile. 

- Ajutoarele de urgenŃă pentru plata chiriei se acordă doar 

persoanelor/familiilor care au un venit pe membru de familie situat 

până la nivelul salariului mediu brut pe tară. 
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- Ajutorul de urgenŃă pentru plata chiriei se acordă în limita sumei de 

900 lei pe lună, pe o perioadă de maximum 2 ani.  

- Prin excepŃie de la prevederile punctului anterior, perioada de 2 ani 

poate fi depăşită, în situaŃii deosebite generatoare de marginalizare 

sau excluziune socială, până la 3 ani, în condiŃiile legii. 

- În cazul în care doi sau mai mulŃi beneficiari ai ajutorului pentru plata 

chiriei au contracte de închiriere valabile şi locuiesc în acelaşi 

apartament, cuantumul chiriei nu va depăşi pentru toŃi beneficiarii 

suma de 900 lei/lunar. 

- Sumele acordate cu titlul de ajutor de urgenŃă pentru plata chiriei se 

vor plăti direct beneficiarului în tranşe lunare/trimestriale.  

- În cazul în care sumele nu au fost utilizate în scopul pentru care au 

fost acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare.  

- 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 

cadrul D.G.A.S.P.C., Sector 2, pentru a beneficia de ajutor de urgenŃă 

pentru plata chiriei, trebuie să se afle în evidenŃele serviciilor de 

adăpostire timp de minim 30 de zile calendaristice. 

- Pentru persoanele care la data evacuarii locuiau împreuna cu 

familia extinsa, ajutoarele pentru plata chiriei nu vor depaşii suma de 

900 lei indiferent de numarul locuintelor închiriate şi respectiv a 

titularilor de ajutor. Aceasta regula se aplica şi în cazul uniunilor 

consensuale. 

- Cuantumul ajutorului financiar acordat pentru plata chiriei va fi 

stabilit de către inspectorii de specialitate, urmare verificărilor 

efectuate, respectiv a condiŃiilor socio-economice ale 
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persoanei/familiei care solicită ajutorul, precum şi în funcŃie de 

conditiile de locuit. 

- Între titularul ajutorului financiar şi proprietarul locuinŃei închiriate, 

respectiv între membrii familiei acestora, să nu existe niciun fel de 

relaŃie de rudenie. 

- Persoanele/familiile care nu raportează 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 sumei pentru plata 

chiriei, sunt considerate că nu mai îndeplinesc condiŃiile de acordare 

a ajutorului, astfel ajutorul de urgenŃă va înceta cu luna următoare 

celei în care intervine schimbarea. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2  

nr. 66/2008 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 

în pieŃele aflate în administrarea acesteia 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 

condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 66/2008 privind 

reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de AdministraŃia 

PieŃelor Sector 2 in pieŃele aflate in administrarea acesteia;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub coordonarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul Comisiei de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, Privatizare 

şi ProtecŃia Consumatorului precum şi Raportul Comisiei de Buget – 

FinanŃe şi Administrarea patrimoniului Imobiliar; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 15 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu 

produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 39 alin. (5) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si 

privat de interes local, aprobată si modificată prin Legea nr. 3/2003 

privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat de interes local;  

 În temeiul art. 45 alin. (1), al art. 81 alin. (2) lit. d) 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  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 2 nr. 66/17.07.2008, conform anexei ce cuprinde o 

filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Toate celelalte tarife aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 2 nr. 66/2008 rămân aplicabile.    

 

 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. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la 

adoptare şi 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, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 124/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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. 124/2008 

 

 

 

TARIFELE 

pentru serviciile prestate de AdministraŃia PieŃelor Sector 2 

în pieŃele aflate în administrarea acesteia 

 

- tarif folosinŃă loc de vânzare în suprafaŃă fixă (tarabă) producători - 

15 lei/zi  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcŃii, Organigramei  

şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare  

pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 
 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 
condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 
04.11.2008; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Statului de funcŃii, Organigramei şi Regulamentului de Organizare şi 
FuncŃionare pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 ; 
 Analizând : 
- Raportul de specialitate al DirecŃiei Resurse Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorlui 2 al Municipiului 
Bucureşti precum şi Raportul de specialitate şi Nota de 
Fundamentare întocmite de către Directorul Centrului Teritorial 
Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 - Raportul Comisia Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 
Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
- Legea nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor, modificată şi 
completată de Legea nr. 9/2008;  
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- Legea Sanitar Veterinară nr. 60/1974,  republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 155/2001, privind aprobarea 
progamului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- OrdonanŃa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de 
neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 73/2006; 
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 84/2001 privind 
reorganizarea „Centrului Teritorial pentru Castrarea Câinilor fără 
Stăpân – Sector 2“ în „Centrul Teritorial Veterinar – Sector 2“;  
 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. e) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 
cu modificarile si completarile 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 Statul de funcŃii, Organigrama şi 
Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare pentru Centrul Teritorial 
Veterinar Sector 2, conform anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 
16 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a 
Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 este de 54 de posturi, din care 
7 de posturi de conducere şi 47 de posturi de execuŃie.     
 
 Art. 2. Cu data aprobării prezentei, prevederile Hotărârii 
Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2008 privind aprobarea Statului de 
FuncŃii, Organigramei şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 
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pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 
 Art. 3. Primarul Sectorului 2 poate modifica funcŃiile din stat, în 
funcŃie de necesităŃi şi în condiŃiile legii, fără majorarea numărului 
total de posturi aprobat prin organigramă.  
 
 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 
Directorul Centrului Teritorial Veterinar 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) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 
interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 2. 

                                  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnează pentru legalitate  

în temeiul art. 47 din Legea nr. 
215/2001, republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 125/04.11.2008 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 
04.11.2008 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 stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 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; 

- Amendamentul formulat de Executiv şi înregistrat la Cabinet 

Secretar sub nr. 1456 din data de 04.11.2008 prin care se propune 

scoaterea poziŃiei nr. 79 din anexa nr. 1; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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- H.C.G.M.B  nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârea nr. 65/2001 a Consiliului Local Sector 2 de constituire a 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcŃionare a acesteia; 

- 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; 

- 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, 3 şi 4 ce fac parte integrantă din 

prezentul proiect de hotărâre, cuprinzând în total 134 de poziŃii. 
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 (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism este 

de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 - 

4 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, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 126/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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. 126/2008 
 

TABEL CU PLANURI URBANISTICE  DE DETALIU 
PE TERENURI APARłINÂND DOMENIULUI PRIVAT 

AL PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE 
 
Nr. 
crt. 

Nr. Aviz               
C.T.U.A.T. Obiectul solicitării Adresa solicitării 

SuprafaŃa 
studiată (mp) 

0. 1. 2. 3. 4. 

1. 160 CA 14/17 din 
05.06.2007 

Imobil locuinŃe/birouri –  
3S+P+11E 

Str. Tunari 
 nr. 60A şi 60B  1399,89 

2. 168 CA 15/1 din 
19.06.2007 Extindere şi supraetajare locuinŃă – Sp+P+3E+4Er Str. Şerbănică Vasile 

 nr. 7 269,28 

3. 
273 CA 19/35 din 
04.09.2007 

Extindere şi supraetajare locuinŃă –  
Sp+P+2E  

Str. Nifon Bălăşescu  
nr. 20 294,57 

4. 361 CA 26/13 din 
20.11.2007 

Extindere şi supraetajare locuinŃă – S+P+2E+4Er  Str. Salcâmilor 
 nr. 27 

308,00 

5. 377 CA 27/11 din 
27.11.2007 

Imobil de locuit – 
S+P+3E+4Er 

Str. Vidin 
 nr. 95 322,50 

6. 408 CA 29/3 din 
11.12.2007 

Hotel 
S+P+3E+4Er 

Str. Icoanei  
nr. 45 298,19 

7. 11 CA 1/17 din 
17.01.2008 

Imobil de locuinŃe colective – 
S/D+P+6E 

Str. Tăciunelui 
nr. 11 184,00 

8. 16 CA 1/23 din 
17.01.2008 

Imobil de birouri şi locuinŃe  
de serviciu – S+P+4E 

Str. Plantelor  
nr. 62 117,25 

9. 
42 CA 3/15 din 
07.02.2008 

Imobil de locuinŃe – 
S+P+4E+M 

Str. Cumpenei 
nr. 6 1078,12 
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10. 72 CA 6/5 din 
13.03.2008 

Imobil de locuinŃe şi servicii –  
S+P+6E+7Er 

Str. Mihai Eminescu  
nr. 90 355,00 

11. 112 CA 7/28 din 
15.04.2008 

Imobil de locuinŃe colective –  
S+P+3E+4Er 

Str. Alexandru cel Bun  
nr. 37A 461,00 

12. 134 CA 7/60 din 
15.04.2008 

PUD modificator - Imobil de locuinŃe/birouri/servicii – 
2S+P+4-5E+7Er 

Şos. Colentina   
nr. 42 608,00 

13. 143 CA 8/16 din 
22.04.2008 

Imobil de locuinŃe– 
2S+P+3E+4Er 

Str. Dogarilor 
nr. 16-18 621,97 

14. 153 CA 8/26 din 
22.04.2008 

Extindere locuinŃă – 
P+2E+M - Intrare în legalitate 

Str. Logofăt Luca Stroici 
 nr. 17-19 168,33 

15. 
154 CA 8/27 din 
22.04.2008 

Centru medical –  
S+P+3E+4Er 

Str. Tugomir Voievod  
nr. 15 260,00 

16. 155 CA 8/28 din 
22.04.2008 

Ansamblu rezidenŃial cu servicii la parter – 2S+P+3E+4Er 
şi 2S+P 

Str. Capidava 
 nr. 56-64 3812,42 

17. 161 CA 9/2 din 
06.05.2008 

Imobil de locuinŃe – 
S+P+2-3E+4Er 

Str. Zefirului  
nr. 15 304,00 

18. 182 CA 10/1 din 
13.05.2008 Imobil de locuit cu servicii parter – S+P+2E  Şos. Pantelimon  

nr. 37  98,25 

19. 195 CA 11/6 din 
27.05.2008 

Spălătorie auto şi service –  
remodelare – parter  

Str. Grigore Moisil  
nr. 38 672,00 

20. 204 CA 11/24 din 
27.05.2008 

Imobil de locuinŃe şi birouri/servicii – 
2S+P+5E+6Er 

Str. Icoanei nr. 54  
colŃ cu B-dul Dacia 344,10 

21. 
207 CA 12/4 din 
17.06.2008 

Imobil de locuinŃe şi birouri – 
2S+P+12E 

Str. Dimitrie Grozdea 
nr. 10B 1791,00 

   
22. 

210 CA 12/8 din 
17.06.2008 

Imobil de locuinŃe –  
S/Ds+P+3E+Em 

Str. CernăuŃi   
nr. 2 180,00 

23. 213 CA 12/12 din 
17.06.2008 

Ansamblu rezidenŃial cu dotări conexe locuirii – 
2S+P+14E şi 2S+P+6E  

Şos. Morarilor nr. 4, Str. Baia 
de Aramă, Bdul Basarabia   28018,00 
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24. 216 CA 12/15 din 
17.06.2008 

Imobil de locuinŃe –  
S+P+3E+4Er 

Str. Popa Soare  
nr. 47bis 231,36 

25. 217 CA 12/18 din 
17.06.2008 

LocuinŃă unifamilială – 
P+1E+M  

Str. Melodiei  
nr. 104 249,00 

  26. 
218 CA 12/19 din 
17.06.2008 

Imobil de locuit –  
S+P+1E+2Er 

Str. Răsuri  
nr. 18 120,00 

27. 229 CA 12/33 din 
17.06.2008 

Extindere şi supraetajare locuinŃă –  
P+1E 

Str. Lt. Ionescu Baican  
nr. 57 262,00 

28. 233 CA 12/38 din 
17.06.2008 

Balcon cu acces exterior – schimbare destinaŃie – sediu 
firmă  

Bdul Chişinău nr. 14, bl. M6, 
sc. 1, parter, apt. 2 - 

29. 
234 CA 12/39 din 
17.06.2008 

PUD modificator - Imobil de locuinŃe/ birouri – 
S+P+4E+5Er 

Str. Barbu Văcărescu  
nr. 13 260,00 

30. 236 CA 13/2 din 
01.07.2008 

Imobil de birouri –  
S+P+4E 

B-dul Basarabia  
nr. 80 307,29 

31. 239 CA 13/8 din 
01.07.2008 

LocuinŃă unifamilială –   
Ds+P+2E 

Str. Johannes Kepler  
nr. 74 240,00 

32. 241 CA 13/10 din 
01.07.2008 Acces exterior – schimbare destinaŃie – spaŃii comerciale  Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 

400C, sc. A, parter, apt. 1 şi 2 - 

33. 243 CA 13/14 din 
01.07.2008 

LocuinŃă unifamilială –  
Sp+P+1Ep - Intrare în legalitate 

Corabia  
nr. 26 150,00 

34. 248 CA 14/4 din        
15.07.2008 

Extindere şi supraetajare imobil de birouri Sp+P+4E+M - 
Intrare în legalitate  

Str. Olari  
nr. 43-45A 237,50 

35. 
249 CA 14/6 din   
15.07.2008 

Imobil de locuit – 
P+1E 

Str. Elena  
nr. 53 100,00 

36.  251 CA 14/8 din 
15.07.2008 

Extindere şi supraetajare  
imobil de locuit – P+1E 

Str. Scheiul de Sus  
nr. 10 100,00 

37.  252 CA 14/9 din 
17.07.2008 

Imobil de locuit – 
 S+P+3E+4Er 

Aleea Alexandru Tzigara 
Samurcaş nr. 8 111,00 
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38. 256 CA 14/16din 
15.07.2008 

LocuinŃă unifamilială –  
P+1E+M  

Str. Păsărani  
nr. 50A 250,00 

39. 257 CA 14/17 din 
15.07.2008 

Accese exterioare – schimbare  
destinaŃie – cabinet stomatologic  

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, 
bl. 31, sc. 4, parter,  
apt. 115 şi apt. 116 

- 

40. 258 CA 14/18 din 
15.07.2008 

Imobil de locuinŃe – 
 S/Ds+P+2E+4-6Er 

Str. łepeş Vodă 
nr. 130 375,00 

41. 259 CA 14/19 din 
15.07.2008 

Extindere şi suprataejare  
imobil de locuit – P+2E 

Str. Icoanei 
nr. 113 109,26 

42. 260 CA 14/20 din 
15.07.2008 

Extindere şi supraetajare locuinŃă – 
 P+1E – Intrare în legalitate  

Str. ScaieŃilor 
 nr. 15A 217,49 

43. 261 CA 15/1 din 
24.07.2008 

Imobil de locuit – 
 Ds+P+2E 

Str. Ziduri între Vii  
nr. 95 / Intrarea Butiei nr. 8 

390,00 
236,25 

44. 
262 CA 15/3 din 
24.07.2008 Capelă şi lumânărar 

Calea Moşilor 
nr. 257  840,00 

45. 265 CA 15/6 din 
24.07.2008 

Imobil de locuinŃe – 
S+P+4E+5Er 

Str. Maria Rosetti 
nr. 27  

324,00 

46. 266 CA 15/7 din 
24.07.2008 

Imobil de locuinŃe – 
S+P+6E+7Er 

Str. Rondă 
nr. 43-43A  

1280,00 
1348,86 

47. 267 CA 15/8 din 
24.07.2008 

Consolidare, mansardare imobil de locuit P+M - Intrare în 
legalitate 

Str. Sulfului  
nr. 4 125,00 

48. 268 CA 15/9 din 
24.07.2008 

 Imobil de locuit 
P+1E+M - Intrare în legalitate 

Str. Ochişorului  
nr. 16 115,00 

49. 269 CA 15/10 din 
24.07.2008 

Imobil de birouri şi locuinŃe – 
S+P+3E+4Er+M 

Str. Răsuri  
nr. 1A-3 409,76 

50. 
270 CA 15/11 din 
24.07.2008 

Imobil de locuinŃe – 
S+P+3E+M 

Petricani  
nr. 1 lot 4.5 - 5.1/2 

812,30+ 
126,53 
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51. 271 CA 15/13 din 
24.07.2008 

Imobil de locuinŃe şi  
birouri – S+P+5-7Er 

Str. Şerbănică Vasile  
nr. 31 368,00 

52. 273 CA 15/17 din 
24.07.2008 

Imobil de locuit – 
S+P+2E 

Str. Ardeleni 
 nr. 33 289,29 

53. 
274 CA 15/18 din 
24.07.2008 

Hotel –  
S+P+5E 

Calea Moşilor 
nr. 231A (fost 255) 300,50 

54. 275 CA 15/19 din 
24.07.2008 

Consolidare, extindere şi  
supraetajare imobil de locuit – P+1E 

Str. Bujorul Alb  
nr. 45 53,88 

55. 276 CA 15/20 din 
24.07.2008 

Spălătorie auto cu  
tunel – parter 

Şos. Fundeni  
nr. 38-40 

30726,00 
(500,00) 

56.  
277 CA 15/21 din 
24.07.2008 

Imobil de locuinŃe –  
Ds+P+4E 

Str. IŃcani  
nr. 10 A 850,00 

57.  278 CA 15/22 din 
24.07.2008 

PUD modificator – Imobil de 
 birouri – 2S+P+7E+Eth 

Ing. George  
Constantinescu nr. 2C 1686.16 

58.  279 CA 15/23 din 
24.07.2008 Imobil de locuinŃe şi birouri – S+P+3E+4Er Str. Nicolae Cânea  

nr. 17 1345,70 

59.  280 CA 15/24 din 
24.07.2008 

Imobil de  locuinŃe cu servicii/spaŃii comerciale – 
2S+P+10E 

Bd. Ferdinand  
 nr. 76-78 1765,00 

60. 289 CA 15/34 din 
24.07.2008 

Ansamblu rezidenŃial cu dotări conexe locuirii – 4 x 
2S+P+12E 

Str. Pierre de Coubertain  
nr. 8B 8115,00 

61.  291 CA 16/2 din 
09.09.2008 

Imobil de locuit –  
S+P+1E+M  

Str. Şipca  
nr. 12  200,00 

62. 
292 CA 16/3 din 
09.09.2008 

LocuinŃă unifamilială – 
D+P+2E+M  

Str. Ramuri Tei  
nr. 24A 58,47 

63. 294 CA 16/7 din 
09.09.2008 

Imobil de locuinŃe  -  
P+2-3E+M 

Str. Alexandru cel  
Bun nr. 11 130,00 

64. 297 CA 16/11 din 
09.09.2008 Imobil de locuinŃe şi birouri – S+P+4E+5Er Str. Răsuri 

nr. 6 550,00 
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65. 298 CA 16/13 din 
09.09.2008 Acces exterior – spaŃiu comercial de optică medicală Şos. Pantelimon nr. 16,  

bl. 5B, sc. 1, parter, ap. 1 9,82 

66. 299 CA 16/14 din 
09.09.2008 

Extindere şi supraetajare imobil de locuit – P+1E - Intrare 
în legalitate 

Str. Paroşeni  
nr. 72 155,00 

67. 302 CA 16/17 din 
09.09.2008 

PUD modificator –  

Imobil de birouri – 3S+P+14E 

Str. Fabrica de Glucoză  
nr. 5 20713,00 

68. 304 CA 16/19 din 
09.09.2008 

Reactualizare P.U.D. – Imobil multifuncŃional - 
birouri/comerŃ/servicii – 3S+Ds+P+3E+7E 

Str. Gheorghe łiŃeica 
 nr. 212-214 1457,00 

69. 305 CA 16/20 din 
09.09.2008 

Ext. parter şi supraet. clădire de birouri  - corpA-
2S+P+8E şi corpB - 2S+P+4E – amplasare lift exterior 
închidere parŃială gang   

Şos. Mihai Bravu 
 nr. 62 A 617,25 

70. 310 CA 16/25 din 
09.09.2008 

Acces exterior şi schimbare destinaŃie apartament în 
cabinet medical 

Şos. Colentina nr. 38  
bl. 70 sc. A ap. 3 10,81 

71. 311 CA 16/26 din 
09.09.2008 

LocuinŃă unifamilială –  
Ds+P+2E+3Er 

Str. Escalei  
nr. 65, 65A, 65B 178,00 

72. 313 CA 16/33 din 
09.09.2008 

PUD modificator – imobil de  
birouri – S+P+2E 

Str. Barbu Văcărescu 
nr. 74-76 391,79 

73. 
315 CA 16/36 din 
09.09.2008 

Ansamblu de imobile de locuinŃe – 
3X 2S+P+14E şi centru  sănătate -2S+P+1E 

Şos. Dobroieşti  
nr. 84C  9960,00 

74. 316 CA 16/37 din 
09.09.2008 

Extindere imobil de locuit –  
P+1E 

Str. Sold Vasile Predescu  
nr. 9  

521,68 

75. 318 CA 16/43 din 
09.09.2008 

Hotel – 
2S+P+7E 

Şos. Colentina  
nr. 410 916,20 

76. 324 CA 16/34 din 
09.09.2008 

Acces exterior şi schimbare destinaŃie apartament în 
spaŃiu prestări servicii - coafor 

Str. Doamna Ghica nr. 3,  
bl. 2, sc. A, parter ap.2 11,11 

77. 326 CA 16/49 din 
09.09.2008 

Ansamblu rezidenŃial cu spaŃii comerciale şi servicii la 
parter – 2 x 2S+P+8-9Er, 2S+P+6-8Er 

Str. Dâmbovicioarei 
 nr. 6-8A 3001,00 
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78. 327 CA 16/50 din 
09.09.2008 

P.U.D. rectificat – Imobile de locuinŃe – 

2 x S+P+3E+4Er 

Aleea SargeŃia nr. 7-9,  

Aleea Tibiscum nr. 8-10 şi                         
nr. 12-14 

2000,00 

79. 
329 CA 17/1 din 
08.10.2008 

Reactualizare PUD - Imobil de locuit cu comerŃ şi servicii 
– S+P+9E+ 
10-11Er 

Şos. Vergului  
nr. 35 871,41 

80. 331 CA 17/3 din 
08.10.2008 

Extindere şi supraetajare corpul 2 şi supraetajare corpul 
1 – locuinŃe unifamiliale – P+Em 

Str. Silvia 
nr. 49A 124,96 

81. 
332 CA 17/4 din 
08.10.2008 

Supraetajare imobil de locuinŃe - P+4E – intrare în 
legalitate şi  

extindere imobil de locuinŃe - S+P+4E    

Str. Steaua Roşie 
nr. 27, 29, 31 

541,00 

82. 
333 CA 17/5 din 
08.10.2008 

Imobil de birouri  -  
S+P+4E+5Er 

Str. Radu Captariu 
nr. 2B 245,05 

83. 
334 CA 17/6 din 
08.10.2008 

Imobil de locuit -  
P+1E+Em 

Str. Tămâioarei 
nr. 77 160,00 

84. 
335 CA 17/7 din 
08.10.2008 

Extindere şi supraetajare  
locuinŃă unifamilială – P+1E+M 

Str. Şoltuzului 
nr. 20 348,80 

85. 
337 CA 17/9 din 
08.10.2008 

Imobil de locuinŃe –  
S/D+P+8E+9Er 

Str. Maria Rosetti 
nr. 38 

558,00 

86. 338 CA 17/12 din 
08.10.2008 

Imobil de locuit – 
D+P+1E şi D+P+2E 

Str. Sucidava  
nr. 45 (tarla 5, parcela 111) 268,00 

87. 
339 CA 17/13 din 
08.10.2008 

Supraetajarea locuinŃă – 
 P+1E 

Str. Lacul Ianca 
nr. 12 174,54 

88. 
340 CA 17/14 din 
08.10.2008 

Imobil de locuit –  
S+P+3E+4Er 

Str. Radu de 
la AfumaŃi nr. 47 204,00 

89. 
341 CA 17/15 din 
08.10.2008 

Supraetajare imobil de  
locuit – P+4E 

Str. Cpt. Constantin 
Merişescu nr. 41 255,00 
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90. 
342 CA 17/16 din 
08.10.2008 

Reactualizare PUD – Extindere şi supraetajare locuinŃă – 
P+1E+M 

Str. Vulcanei 
nr. 29 240,33 

91. 
344 CA 17/18 din 
08.10.2008 

Acces exterior şi schimbare destinaŃie apartament în 
spaŃiu comercial 

Şos. Pantelimon nr. 260, 
bl. 46, sc. 3, ap. 90 4,62 

92. 
345 CA 17/19 din 
08.10.2008 

Imobil de locuit –  
Ds+P+1E+M 

Str. JudeŃului 
nr. 10 208,00 

93. 
348 CA 17/23 din 
08.10.2008 

Imobil de locuinŃe –  
2S+P+4-7-9E+11E+14Er 

Şos. Dobroieşti 
nr. 90 3296,00 

94. 
349 CA 17/25 din 
08.10.2008 

Imobil de locuit –  
P+2E+M 

Str. Sfânta Treime 
nr. 20 160,67 

95. 
350 CA 17/26 din 
08.10.2008 

Rectificare PUD – imobil de locuinŃe colective - 
S/D+P+3Eduplex 

Str. Rahmaninov 
nr. 4A 523,00 

96. 
351 CA 17/27 din 
08.10.2008 

Consolidare, extindere şi supraetajarea locuinŃă – 
P+1E+M 

Str. Răsuri 
nr. 7 208,12 

97. 352 CA 17/29 din 
08.10.2008 

Supraetajare imobil de locuit –  
P+2E+M  

Str. Ilarie Chendi 
 nr. 28 223,17 

98. 353 CA 17/30 din 
08.10.2008 

LocuinŃă unifamilială –  
P+1E  

Str. Capidava  
nr. 39 264,00 

99. 357 CA 17/35 din 
08.10.2008 

LocuinŃă unifamilială –  
S+P+2E 

Str. Turnul Eiffel  
nr. 35 163,30 

100. 
358 CA 17/39 din 
08.10.2008 

LocuinŃă unifamilială – 
P+1E 

Intr. Scheiului  
nr. 3, ap. 1 110,00 

101. 
359 CA 17/40 din 
08.10.2008 

Extindere imobil cu un corp de clădire – 
lăcaş de cult - P+1E 

Str. Dascălului 
nr. 57 497,00 

102. 
361 CA 17/42 din 
08.10.2008 

Imobil de locuinŃe şi servicii –  
S+P+4E  

Str. Maliuc  
nr. 18 310,00 

103. 
362 CA 17/43 din 
08.10.2008 

Consolidare, remodelare şi etajare casă parohială - 
P+Em 

Str. Petricani  
nr. 3 5039,00 
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104. 
363 CA 17/45 din 
08.10.2008 

Imobil de locuit – P+1E – 
intrare în legalitate 

Str. Tuzla 
nr. 40 347,50 

105. 
365 CA 17/47 din 
08.10.2008 

Imobil de locuit – 
P+2E 

Str. Gimalău  
nr. 26 319,00 

106. 
366 CA 17/49 din 
08.10.2008 

Imobil de locuinŃe şi birouri –  
S+P+2E+Mp 

Str. Erou Ion Călin  
nr. 33 364,07 

107. 
368 CA 17/52 din 
08.10.2008 

Imobil de locuinŃe –  
S+P+3E 

Str. Sold. Bulgaru  
Ion nr. 8 298,00 

108. 
369 CA 17/53 din 
08.10.2008 Reabilitare bază de agrement Aleea Tibiscum  

nr. 71-75 35081,61 

109. 
370 CA 17/54 din 
08.10.2008 

Imobile de locuinŃe/birouri/servicii –  
S+P+2E+3E, S+P+5E+6Er 

Str. Tămâioarei  
nr. 121-123 6100,00 

110. 
377 CA 17/61 din 
08.10.2008 

Imobil de locuinŃe –  
Ds+P+3E+M 

Str. Radu Captariu  
nr. 10 300,00 

111. 
380 CA 17/65 din 
08.10.2008 

Rectificare PUD – Extindere etaj 3 duplex (4E) – imobil 
de locuinŃe - S+P+3E+4Er 

Str. Frederic Chopin  
nr. 9B 608,00 

112. 
381 CA 17/48 din 
08.10.2008 

Hotel – 
 S+P+6E+7Er 

Str. Popa Nan 
nr. 59 675,00 

113. 
382 CA 17/68 din 
08.10.2008 

LocuinŃă unifamilială –  
S+P+2E 

Str. Luigi Galvani  
nr. 43-45 337,00 

114. 
383 CA 17/69 din 
08.10.2008 

Imobil de locuinŃe şi  
birouri – 3S+P+4E+8-9Er 

Str. Icoanei  
nr. 98-98A 763,42 

115. 
192 CA 11/3 din 
27.05.2008 

Imobil de locuinŃe şi  
servicii – 2S+P+8E+9Er 

Str. Avrig nr. 1, 1A, 3  
colŃ cu  str. Vaselor 872,38 

116. 214 CA 12/13 din 
17.06.2008 Imobil de locuinŃe, birouri, servicii, comerŃ – S+P+4E+5Er Str. Pierre de Coubertain 

 nr. 7 265,27 

117. 320 CA 16/45 din 
09.09.2008 

Imobil de locuinŃe -  
S+P+3E+6-7Er 

St Str. Petricani, nr. 
48,50,50A, 1559,52  
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Str. Ferestrei nr. 15 şi  
Intr. Beiu Constantin nr. 54A 

118. 227 CA 12/31 din 
17.06.2008 

Imobil de locuinŃe şi birouri –  
2S+P+7E 

Str. Mihai Eminescu  
nr. 218, 220,222 1413,68 

119. 
307 CA 16/22 din 
09.09.2008 

Ansamblu rezidenŃial cu dotări conexe locuirii – 2x 
2S+P+1E – 2x 2S+P+10E, 7x 2S+P+10-11E, 2x 
2S+P+6-7E  

Şos. Andronache 
nr. 199 24877,30 

120. 
336 CA 17/8 din 
08.10.2008 

Imobil de locuinŃe –  
S/D+P+4-5E+6-7Er 

Str. Mieilor 
nr. 10 2411,28 

121. 255 CA 14/15 din 
15.07.2008 

P.U.D. modificator – Ansamblu imobile de  
locuinŃe – 3S+P+5-7-9E, 3S+P+7-9E,  3S+P+12E, 
3S+P+5E 

Str. Delea Veche nr. 24 5846,00 

122. 
281 CA 15/25 din 
24.07.2008 

Imobil de locuinŃe –  
2S+P+3-7-8E+9-10E+11Er  

Bd. Ferdinand  
nr. 72 2399,00 

123. 
325 CA 16/46 din 
09.09.2008 

Imobil de locuinŃe/birouri cu comerŃ la parter – 
2S+P+8E+9Er 

Str. Mihai Eminescu 
 nr. 183 770,00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                    TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 126/2008 
 

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TERENURI APARłINÂND 
DOMENIULUI PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE CE SE EXTIND PE 

TEREN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

1. 253 CA 14/10 din 15.07.2008 Imobil de locuit –  
Ds+P+2E+3Em  

Str. Maiorului 
 nr. 15 

247,00 
80,00 

2. 286 CA 15/30 din 24.07.2008 Imobil de locuinŃe / birouri –
S/D+P+6E 

Str. Doamna Ghica 
 nr. 36 F (fost Deliorman nr. 6 şi 8) 

485,00 
236,00 

3. 98 CA 7/12 din 15.04.2008 Anexă cu destinaŃia garaj –
parter 

Str. Arhiereu Calist 
 nr. 7 şi  9 

130,00 
55,00 

4. 242 CA 13/13 din 01.07.2008 
P.U.D. modificator - Imobil de 
locuit – S+P+2E+4Er 

Str. Opanez  
nr. 17B, 17C, 17D, 71 

666,00 
166,00 

5. 346 CA 17/20 din 08.10.2008 Extindere, consolidare şi 
supraetajare locuinŃă – P+1E Str. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 58 243,00 

16,50 

6. 347 CA 17/22 din 08.10.2008 
Consolidare, extindere şi 
supraetajare imobil de locuit – 
P+2E+M 

Str. Jean Louis  
Calderon nr. 74 

194,20 
59,00 

 

NOTĂ: 

Nr. 
crt. Nr. Aviz               C.T.U.A.T. Obiectul solicitării Adresa solicitării 

SuprafaŃa 
studiată (mp) 

SuprafaŃa 
concesionată 

(mp) 

0. 1. 2. 3. 4. 
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1. Imobilul situat în intravilanul municipiului Bucureşti, format din teren liber de construcŃii în suprafaŃă totală 

de 327,00mp (247,00+80,00)mp, din care suprafaŃa de teren de 247,00mp este proprietate privată persoană 

fizică, iar restul terenului în suprafaŃă de 80,00mp aparŃine domeniului privat al municipiului Bucureşti, ce 

urmează a se concesiona conform legislaŃiei în vigoare. 

2. Imobilul situat în intravilanul Municipiului Bucureşti format din teren liber de construcŃii în suprafaŃă totală 

de  485,0mp, din care 249,0mp este proprietate privată persoane fizice (fost nr. 6 din str. Deliorman), iar 

suprafaŃa de 236,00mp (fost nr. 8 din str. Deliorman) este domeniul privat al Municipiului Bucureşti ce urmează a 

se concesiona direct, beneficiarul exprimându-şi dreptul de preemŃiune asupra terenului, conform legislaŃiei în 

vigoare. 

3. Imobilul situat în intravilanul municipiului Bucureşti, format din construcŃie apartamentul nr. 1 situat la 

parterul clădirii şi teren în suprafaŃă totală de 130,00mp este proprietate privată persoană fizică, iar imobilul de la 

nr. 7 format din teren liber de construcŃii în suprafaŃă de 55,00mp este domeniul privat al municipiului Bucureşti, 

ce urmează a se concesiona direct, pentru care beneficiarul îşi exprimă dreptul de preemŃiune, conform legislaŃiei 

în vigoare. 

4. Imobilul situat în intravilanul municipiului Bucureşti, format din teren liber de construcŃii în suprafaŃă totală 

de 666,00mp, din care suprafaŃă de 500,00mp - 235,00mp + 111,00mp(110,00mp din măsurătorile cadastrale) + 

154,00mp(147,45mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată  persoană fizică, iar restul de teren în 

suprafaŃa de 166,00mp este domeniul privat al municipiului Bucureşti, ce urmează a se concesiona conform 

legislaŃiei în vigoare. 

5. Imobilul situat în intravilanul Municipiului Bucureşti format din clădire de locuit şi teren în suprafaŃă totală 

de 243,00mp este proprietate privată persoană fizică pentru suprafaŃa de 125,35 teren situat sub construcŃie, din 



 174  

care pentru suprafaŃa de 16,50mp există contract de concesiune, restul terenului din incintă în suprafaŃă de 

117,65mp aparŃine domeniului privat al municipiului Bucureşti. Imobilul este format din locuinŃa parter, ap. 1 - 

corpul A compus din 2 camere, în suprafaŃă utilă de 59,07mp şi suprafaŃa de 66,90 mp teren situat sub 

construcŃie precum şi locuinŃa parter, corpul B compus din 2 camere şi wc din corpul A, în suprafaŃă utilă de 

41,68mp şi suprafaŃa de 43,18 mp din terenul situat sub construcŃie (0,48mp teren de sub corpul A şi 42,70mp 

teren de sub corpul B), este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 

3885/496”P”/31.12.2007. Terenul în suprafaŃă de 16,50mp (6,50mp adiacent corpului A, 10,00mp adiacent 

corpului B) aparŃine domeniului privat al municipiului Bucureşti şi potrivit contractelor de concesiune teren pentru 

extinderea locuinŃei particulare în curtea imobilului nr. 214/21.06.2005, respectiv 215/25.07.2005 a fost cesionat 

proprietarilor pe o perioadă de 49 ani. 

6. Imobilul situat în intravilanul Municipiului Bucureşti format din clădirile de locuit parter, ap. 1 şi 2 şi teren în 

suprafaŃă totală de 194,20mp, este proprietate privată persoane fizice pentru suprafaŃa de 153,78mp - teren 

situat sub construcŃie, restul terenului din incintă în suprafaŃă de 59,00mp aparŃine domeniului privat al 

municipiului Bucureşti pentru care s-a încheiat contract de închiriere urmează a se concesiona conform legislaŃiei 

în vigoare. 

 NOTĂ: Autoritatea emitentă îşi declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situaŃiei 

juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND



 175  

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 126/2008 

 

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TEREN APARłINÂND DOMENIULUI PRIVAT 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

1. 300 CA 16/15 din 09.09.2008 Imobil de locuinŃe şi comerŃ la 
parter – 2S+P+4E+7Er 

Bd. Dacia 
nr. 149-151 185.00 

2. 303 CA 16/18 din 09.09.2008 
P.U.D.modificator – 
imobil de birouri – Ds+P+4E 

Str. Magnoliei  
nr. 117 1973,00 

3. 343 CA 17/17 din 08.10.2008 Reactualizare P.U.D. – 
imobil de locuit – P+M 

Str. RevoluŃia de la 1848  
nr. 14 

150,00 

NOTĂ: 

Autoritatea emitentă îşi declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situaŃiei juridice a 

terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 

Nr. 
crt. Nr. Aviz               C.T.U.A.T. Obiectul solicitării Adresa solicitării 

SuprafaŃa studiată 
totală (mp) 

ce se va concesiona 

0. 1. 2. 3. 4. 
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Anexa nr. 4 la H.C.L. Sector 2 nr. 126/2008 
 

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU 
PE TEREN APARłINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

1. 378 CA 17/63 din 08.10.2008 Reabilitare bază sportivă  Str. OlteŃului nr. 30 8600,00 

2. 371 CA 17/55 din 08.10.2008 Extindere spital –3S+P+7E Şos. Vergului nr. 12 7751,98 

NOTĂ: 

Autoritatea emitentă îşi declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situaŃiei juridice a 

terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 

Nr. 
crt. 

Nr. Aviz               C.T.U.A.T. Obiectul solicitării Adresa solicitării 
SuprafaŃa 

studiată (mp) 

0. 1. 2. 3. 4. 
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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 stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

04.11.2008; 

 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 Bucureşti;   

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- Hotărârea Guvernului României nr.1155/2008 privind alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanŃarea unor 
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cheltuieli curente şi de capital ale autorităŃilor administraŃiei publice 

locale; 

- Adresa nr.5363/2008 comunicată de Ministerul Muncii, Familiei şi 

EgalităŃii de Şanse cu privire la rectificarea sumelor alocate din 

transferuri pentru finanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap pe anul 2008; 

- Decizia nr.1173/13.10.2008 a Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea pe unităŃile administrativ-teritoriale din municipiul 

Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

cheltuielile descentralizate; 

- 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 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. Bugetul consolidat al Consiliului Local al sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2008, se rectifică şi se stabileşte, 

astfel: 
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 Venituri totale    - 1.182.013 mii lei 

 Cheltuieli totale    - 1.182.013 mii lei 

conform anexei nr. 1. 

 

 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 771.416 mii lei, conform anexei nr 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local 

al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 771.416 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 - 2.1.1.3; 

2.1.2; 2.1.2.1;  2.1.3; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5; 2.1.5.1;   2.1.5.1.1;  

2.1.5.1.1.1; 2.1.5.1.1.1.a; 2.1.5.1.1.2; 2.1.5.1.1.2.a;   2.1.5.2;  

2.1.5.2.1-2.1.5.2.3; 2.1.5.3 -2.1.5.5 ; 2.1.6; 2.1.6.1; 2.1.7; 2.1.7.1;   

2.1.8; 2.1.8.1- 2.1.8.6; 2.1.9; 2.1.9.1; 2.1.9.1.1; 2.1.10; 2.2 – 2.4  la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

aferent instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial 

din venituri proprii, conform  anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 

3.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.3; 3.1.2.  

 

 Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului pentru veniturile şi 

cheltuielile evidenŃiate în afara bugetului local ( fond rulment, alte 

surse), conform anexelor nr. 4 ; 4.1 ; 4.1.1; 4.1.2.   
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 Art. 6. Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru 

programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti 

finanŃat din fonduri bugetare conform  anexelor nr. 5; 5.1 -5.86   la 

prezenta hotărâre.  

 

 Art. 7. Anexa  nr.  1; 2; 2.1 ; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.3; 2.1.2; 

2.1.2.1;  2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5; 2.1.5.1;   2.1.5.1.1;  2.1.5.1.1.1; 

2.1.5.1.1.1.a; 2.1.5.1.1.2; 2.1.5.1.1.2.a;   2.1.5.2;  2.1.5.2.1-2.1.5.2.3; 

2.1.5.3 -2.1.5.5 ; 2.1.6; 2.1.6.1; 2.1.8; 2.1.8.1- 2.1.8.4; 2.1.8.6;  2.1.9; 

2.1.10; 2.2 – 2.4; 3; 3.1; 3.1.2; 5; 5.1- 5.3; 5.5-5.25; 5.32; 5.33; 5.35; 

5.36; 5.38; 5.40-5.42; 5.47; 5.83  la prezenta hotărâre modifică  

anexele  nr. 1; 2; 2.1 ; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.2; 2.1.2.1;  2.1.3; 

2.1.3.1; 2.1.4; 2.1.4.1;   2.1.4.1.1;  2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.1.a; 

2.1.4.1.1.2; 2.1.4.1.1.2.a;   2.1.4.2;  2.1.4.2.1-2.1.4.2.3; 2.1.4.3 -

2.1.4.5 ; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.7; 2.1.7.1- 2.1.7.5;  2.1.9; 2.1.10; 2.2 – 2.4; 

4; 4.1; 4.1.1; 5; 5.1; 5.2; 5.55 -5.78; 5.80; 5.81; 5.82; 5.84; 5.83; 5.87; 

5.90; 5.118 din H.C.L.S. 2 nr.107/2008 privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al C.L.S. 2 pe anul 2008.  

 

 Art. 8. Anexele  nr.  2.1.7; 2.1.7.1; 4; 4.1; 4.1.1.; 4.1.2; 5.4; 5.84 

la prezenta hotărâre modifică  anexele nr. 2.1.1; 2.1.1.1; 5; 5.1; 5.1.1.; 

5.1.2; 6.1; 6.44 din H.C.L.S. 2 nr. 85/2008 privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al C.L.S. 2 pe anul 2008. 

 

 Art. 9. Anexele  nr. 2.1.1.2; 2.1.8.5; 2.1.9.1; 2.1.9.1.1; 3.1.1; 

3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 5.26-5.29; 5.31; 5.34; 5.39; 5.51-

5.54; 5.57; 5.58; 5.60; 5.65; 5.66; 5.86 la prezenta hotărâre modifică  

anexele nr. 2.1.1.2; 2.1.7.5; 2.1.9.1; 2.1.9.1.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 
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4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.3; 6.132-6.136; 6.138; 6.143; 6.176; 6.178; 

6.179; 6.181; 6.198; 6.205; 6.225; 6.325; 6.336; 6.480 din H.C.L.S. 2 

nr.77/2008  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

C.L.S. 2 pe anul 2008. 

 

 Art. 10. Anexele nr. 2.1.3 la prezenta hotărâre modifică  

anexele nr. 2.1.4 din H.C.L.S. 2 nr.58/2008 privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al C.L.S. 2 pe anul 2008.  

 

 Art. 11. Anexele nr. 5.44; 5.48; 5.69; 5.70; 5.71; 5.73 la 

prezenta hotărâre modifică anexele nr. 6.45; 6.59; 6.83; 6.84; 6.89; 

6.106; din H.C.L.S. 2 nr.41/2008  privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al C.L.S. 2 pe anul 2008.  

 

 Art. 12. Anexele  nr.  3.1.1.3; 5.30; 5.37; 5.43; 5.49; 5.50; 5.55; 

5.56; 5.59; 5.61-5.64; 5.67; 5.68;  5.74-5.82; la prezenta hotărâre 

modifică anexele nr. 5.1.1.5; 7.152; 7.163; 7.215; 7.284; 7.285; 7.297; 

7.300; 7.320; 7.323; 7.330; 7.335; 7.418; 7.488; 7.511; 7.597 -7.601;  

7.604; 7.613; 7.614; 7.615  din HCLS2 nr.3/2008  privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al C.L.S. 2 pe anul 2008.  

 

 Art. 13. Anexele nr. 5.30.1; 5.45; 5.46; 5.85  la prezenta 

hotărâre vin în completarea prevederilor HCLS2 nr.3/2008 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al C.L.S. 2 pe anul 2008, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Art. 14. Anexa nr. 7.162 din H.C.L.S. 2 nr.3/2008 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al C.L.S. 2 pe anul 2008 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 15. 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 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. 16. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1 - 2.1.1.3; 2.1.2; 

2.1.2.1; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5; 2.1.5.1;   2.1.5.1.1;  2.1.5.1.1.1; 

2.1.5.1.1.1.a; 2.1.5.1.1.2; 2.1.5.1.1.2.a;   2.1.5.2;  2.1.5.2.1-2.1.5.2.3; 

2.1.5.3 -2.1.5.5 ; 2.1.6; 2.1.6.1; 2.1.7; 2.1.7.1;   2.1.8; 2.1.8.1- 2.1.8.6; 

2.1.9; 2.1.9.1; 2.1.9.1.1; 2.1.10; 2.2 – 2.4; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 

3.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.3; 3.1.2 ; 4 ; 4.1 ; 4.1.1; 4.1.2; 5; 5.1 

– 5.86   fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 17. (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, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 127/04.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

04.11.2008 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 Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 51/2008 

privind aprobarea  studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

„Dispecerat şi sistem de monitorizare video a obiectivelor sociale şi 

a traficului rutier din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 51/2008 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Dispecerat şi 

sistem de monitorizare video a obiectivelor sociale şi a traficului 

rutier din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al PoliŃiei 

Comunitare Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar;  
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 Având în vedere reglementările cuprinse în Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45 alin. (1), 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. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

51/2008 privind aprobarea  studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul „Dispecerat şi sistem de monitorizare video a 

obiectivelor sociale şi a traficului rutier din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti” se modifică după cum urmează: 

 1. Alin. 3 al art. (1) va avea următorul cuprins: 

„(3) Valoarea totală pentru sistemul de monitorizare video este de 

5.036.632 lei (1.346.508 euro) inclusiv TVA, şi se asigură din 

bugetul general al Consiliului Local al Sectorului 2”. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

sector 2 nr. 51/2008  rămân neschimbate. 

 

 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, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 128/27.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.11.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării cuantumului alocaŃiei zilnice de hrană  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

majorării cuantumului alocaŃiei zilnice de hrană;  

 Analizând: 

- solicitarea nr. 3565/2008 a Şcolii Speciale nr.1 Bucureşti prin 

care se justifică necesitatea suplimentării cuantumului alocaŃiei de 

hrană; 

- Nota de fundamentare a DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti precum şi Raportul de Specialitate al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi 
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RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari precum şi Raportul Comisiei de 

Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului 

minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 

instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 107/2008 privind  

rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 2 pe anul 2008; 

 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;  

 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 majorarea cuantumului alocaŃiei zilnice 

de hrană de la 7,00 lei/zi de copil   la 10,00 lei/zi de copil. 

  (2) Cuantumul majorat al alocaŃiei de hrană va fi acordat 

până la finalizarea reabilitării blocului alimentar al şcolii şi punerea 

acestuia în funcŃiune. 

 

 Art. 2. DiferenŃa alocaŃiei zilnice de hrană, respectiv 3,00 

lei/zi de copil va fi suportată din bugetul general al Consiliului Local 

al Sectorului 2. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Directorul unităŃii de învăŃământ 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr.215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 129/27.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.11.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuarii derularii proiectului „Încredere într-o 

viaŃă mai bună” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea continuării derulării proiectului „ Încredere într-o viaŃă 

mai bună”;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate si Nota de Fundamentare prezentate de 

Directia Generala de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciul public de interes local aflat în subordinea 

Consiliului Local Sector 2; 

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

- Legii nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor 

varstnice; 

- Legii nr. 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- H.G.R. nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale 

pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor 

cu handicap în perioada 2006-2013;  

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

de organizare şi funcŃionare ale Directiilor de Asistenta Sociala si 

ProtecŃia Copilului, republicată; 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 140/15.12.2006 privind 

aprobarea implementării proiectului „Încredere într-o viaŃă mai 

bună” 

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

din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

cu modificarile 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 continuarea derularii proiectului 

„Încredere într-o viaŃă mai bună”, ce are ca beneficiar DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2. 

 

 Art. 2. Se aprobă incheierea ConvenŃiei de Colaborare 

între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 si Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania, în 

vederea continuarii proiectului prevăzut la art. 1, conform anexei 

ce cuprinde un număr de 7 file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de 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) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr.215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 130/27.11.2008 

  

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.11.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, republicata, 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 

pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 92/2008 privind aprobarea 

schemei de „Ajutor de minimis pentru sprijinirea magazinelor de tip 

Economat” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L Sector 2 nr. 92/2008 privind aprobarea schemei 

de „Ajutor de minimis pentru sprijinirea magazinelor de tip 

Economat”;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate întocmit de către DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 

- Adresa nr. 872/29.10.2008 a Consiliului ConcurenŃei – 

Inspectoratul de ConcurenŃă al Municipiului Bucureşti şi al judeŃului 



 195  

Ilfov, înregistrată la Centrul de RelaŃii cu Publicul al Primăriei 

Sectorului 2 sub nr. 80623 din data de 29.10.2008; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naŃionale în domeniul 

ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 137/2007; 

 În temeiul art. 45 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. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 

nr. 92/2008 privind aprobarea schemei de „Ajutor de minimis 

pentru sprijinirea magazinelor de tip Economat” se înlocuieşte cu 

anexa ce cuprinde un număr de 7 file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 92/2008 privind aprobarea schemei de „Ajutor de 

minimis pentru sprijinirea magazinelor de tip Economat”rămân 

neschimbate. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Economică şi S.C. 

Economat Sector 2 S.R.L. 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, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 131/27.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.11.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexă la  

H.C.L.S 2 nr. 131/ 2008 

 

AJUTOR DE MINIMIS INDIVIDUAL  

PENTRU SPRIJINIREA MAGAZINELOR DE TIP ECONOMAT 

DEłINUTE DE  

SC ECONOMAT SECTOR 2 SRL 

 

 I. DispoziŃii generale 

 Art. 1. (1) Prezenta procedură instituie un ajutor de minimis 

individual denumit „Ajutor de minimis individual pentru sprijinirea 

magazinelor de tip Economat” deŃinute de SC ECONOMAT Sector 

2 SRL. 

 (2) Acordarea ajutorului de minimis individual se va face 

numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate 

în Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1998/2006 privind 

aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul de Instituire a ComunităŃii 

Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 

Oficialal Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.  

 (3) Ajutorul de minimis individual se aplică magazinelor de 

tip Economat deŃinute de SC ECONOMAT Sector 2 SRL de pe 

raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.  

 (4) Ajutor de minimis individual nu intră sub incidenŃa 

obligaŃiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu 

prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 

privind aplicarea art. 87 şi 88 în cazul ajutorului de minimis, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 

28.12. 2006. 
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 II. Obiectivele şi scopul ajutorului de minimis individual 

 Art. 2. (1) FuncŃionarea magazinelor de tip „Economat” are 

ca scop facilitarea accesului persoanelor defavorizate la 

achiziŃionarea alimentelor de bază la un nivel al preŃului diminuat 

cu cel puŃin 10% faŃă de preŃul mediu pe economia naŃională 

comunicat de INS. 

 (2) Acordarea ajutorului de minimis individual permite 

creşterea competitivităŃii magazinelor de tip „Economat” deŃinute 

de SC ECONOMAT Sector 2 SRL şi asigură funcŃionarea acestora 

în perioada următoare. 

 

 III. Baza legală 

 Art. 3. Ajutorul de minimis individual se acordă cu 

respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1998/2006 al 

Comisiei Europene (CE) privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul 

CE, ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L379 din 28 decembrie 2006. 

 

 IV. Domeniul de aplicare 

 Art. 4. (1) Ajutorul de minimis individual se acordă 

magazinelor de tip „Economat” ale Consiliului Local Sector 2. 

 (2) Ajutorul de minimis individual nu se aplică pentru: 

(a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară 

activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de 

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

(b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară 

activitatea în producŃia primară de produse agricole, astfel cum 

sunt enumerate în anexa I la Tratat; 
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(c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară 

activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, 

astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, în următoarele 

cazuri: 

(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preŃului 

sau a cantităŃii produselor în cauză achiziŃionate de la producătorii 

primari sau introduse pe piaŃă de întreprinderile în cauză; 

(ii) atunci când ajutorul este condiŃionat de transferarea lui parŃială 

sau integrală către producătorii primari; 

(d) ajutoarele acordate întreprinderilor aflate în dificultate, conform 

Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 

restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul 

Oficial al ComunităŃii Europene nr. C 244/01.10.2004; 

(e) ajutoarele destinate activităŃilor legate de export către Ńări terŃe 

sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de 

cantităŃile exportate, ajutoarelor destinate înfiinŃării şi funcŃionării 

unei reŃele de distribuŃie sau destinate altor cheltuieli curente 

legate de activitatea de export; 

(f) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naŃionale în locul celor 

importate; 

(g) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară 

activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) 

nr. 1407/2002; 

(h) ajutoarele pentru achiziŃia de vehicule de transport rutier de 

mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier 

de mărfuri în numele terŃilor. 
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 V. DefiniŃii 

 Art. 5. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se 

definesc astfel: 

a) Produse agricole – înseamnă produsele enumerate în anexa I la 

Tratatul CE, cu excepŃia produselor pescăreşti; 

b) Transformarea produselor agricole – înseamnă o operaŃiune 

asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un 

produs agricol, cu excepŃia activităŃilor agricole necesare preparării 

unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare; 

c) Comercializarea produselor agricole – înseamnă deŃinerea sau 

expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau 

orice alte forme de introducere pe piaŃă, cu excepŃia primei vânzări 

de către un producător primar către revânzători sau operatori şi a 

oricărei activităŃi constând în prepararea unui produs în vederea 

primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către 

consumatorii finali este considerată comercializare, în sensul în 

care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităŃi. 

d) Administratorul ajutorului de minimis individual – DirecŃia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

e) Furnizorul de ajutor de stat – Consiliul Local Sector 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 

 VI. Forma de acordare a ajutorului de minimis individual 

 Art. 6. Ajutorul de minimis individual constă în alocări 

financiare nerambursabile din fondurile Consiliului Local Sector 2 

sub formă de majorare de capital social pentru SC ECONOMAT 

Sector 2 SRL. 
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 VII. CondiŃii de acordare a ajutorului de minimis individual 

 Art. 7. (1) Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat SC 

ECONOMAT Sector 2 SRL pe întreaga perioadă, nu poate depăşi 

echivalentul în lei1 a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali 

consecutivi, inclusiv anul fiscal în curs, indiferent dacă ajutorul a 

fost acordat din surse naŃionale sau comunitare. 

 (2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis 

acordate unui agent economic pe o perioadă de trei ani 

consecutivi (respectiv, anul în care se acorda prezentul ajutor de 

minimis cei doi ani anteriori), cumulată cu valoarea alocării 

financiare acordate îăn conformitate cu prevederile prezentului 

ajutor de minimis, depăşeşte pragul de 200.000 de Euro, 

solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentului ajutor de 

minimis individual, nici chiar pentru acea fracŃie din ajutor care nu 

depăşeşte acest plafon. 

 (3) Potrivit art. 2 alin. 2 din Regulamentul Comisiei Europene 

nr. 1998/2006 privind aplicare art. 87 şi 88 din Tratatul de Instituire 

a ComunităŃii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006 

„în cazul în care valoare totală a unui ajutor acordat în cadrul unei 

măsuri de ajutor depăşeşte acest plafon, valoarea respectivă a 

ajutorului nu poate beneficia de dispoziŃiile prezentului regulament, 

nici în cazul unei părŃi din sumă care depăşeşte plafonul. În acest 

caz, nu poate fi invocată aplicarea prezentului regulament pentru 

măsura de ajutor, nici la data acordării ajutorului, nici ulterior.” 

 

 VIII. Durata ajutorului de minimis individual 

                                                
1
 La data semnării… 
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 Art. 8. Ajutorul de minimis individual se acordă, în baza 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2, pe o perioadă de 1 an. 

 

IX. Bugetul ajutorului de minimis individual 

 Art. 9. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis 

individual care va fi acordat SC ECONOMAT Sector 2 SRL pe 

întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 200.000 Euro, 

defalcată după cum urmează: 

 

An 2007 2008 2009 TOTAL 

Euro 0 0 200.000 200.000 

 

 X. Modalitatea de implementare a ajutorului de minimis 

individual 

 Art. 10. (1) Ajutorul de minimis individual se acordă în baza 

unei Cereri de finanŃare; 

 (2) Măsura de sprijin pentru SC ECONOMAT Sector 2 SRL 

se acordă prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 2 

 Art. 11. Înainte de acordare a ajutorului, administratorul 

ajutorului de minimis individual trebuie să obŃină de la agentul 

economic beneficiar, în scris sau în formă electronică: 

a) o declaraŃie pe proprie răspundere cu privire la ajutoarele de 

stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile, precum şi cu privire la 

ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent şi a celor 

doi ani fiscali anteriori; 

b) o decalaraŃie pe proprie răspundere prin care beneficiarulsă 

certifice faptul că nu se află în dificultate, în sensul Liniilor 

Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea 
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întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al 

ComunităŃii Europene nr. C 244/01.10.2004. 

 Art. 12. Administratorul ajutorului de minimis individual va 

acorda ajutorul de minimis după ce verifică faptul că: 

a) suma totală a ajutorului de minimis acordat de SC ECONOMAT 

Sector 2 SRL pe întreaga perioadă, nu poate depăşi echivalentul 

în lei a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, 

inclusiv anul fiscal în curs, indiferent dacă ajutorul a fost acordat 

din surse naŃionale sau comunitare. 

b) beneficiarul ajutorului de minimis individual nu se află în 

dificultate în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul 

de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în 

dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 

244 din data de 01 octombrie 2004. 

c) solicitantul este înregistrat la Registrul comerŃului ca societate 

comercială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societăŃile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) beneficiarul îşi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

e) solicitantul nu se află în situaŃia de insolvenŃă sau lichidare, 

afacerea nu este condusă de un administrator judiciar, nu are 

restricŃii asupra activităŃilor sale comerciale, iar acestea nu sunt 

puse la dispoziŃia creditorilor; 

f) solicitantul nu înregistreazădatorii publice, nu are întârzieri la 

plata taxelor, obligaŃiilor şi a altor contribuŃii la bugetul de stat, 

bugetele speciale şi bugetele locale, prevăzute de legislaŃia în 

vigoare; 
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g) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei 

condamnări în ultimele 36 de luni de către nicio instanŃă 

judecătorească, din motive profesionale, sau de etică profesională; 

h) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat pentru 

fraudă, corupŃie, implicare în organizaŃii criminale sau în alte 

activităŃi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 

ComunităŃii Europene. 

 

 XI. Reguli privind transparenŃa 

 Art. 13. (1) Administratorul ajutorului de minimis individual 

va informa în scris agentul economic beneficiar cu privire la 

cuantumul ajutorului acordat şi caracterul de minimis al acestuia2. 

 (2) Ajutor de minimis individual va fi publicată integral pe 

site-ul furnizorului. 
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 XII. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de 

minimis 

 Art. 14. (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de 

minimis se face în conformitate cu legislaŃia comunitară şi cu 

prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a 

ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui 

Consiliului ConcurenŃei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. 

 (2) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenŃa 

detaliată a ajutoarelor de minimis acordate pe o durată de 10 ani 

                                                
2
 Aşa cum este prevăzut la Articolul 3 al Regulamentului EC 1998/2006 din 15 

decembrie 2006 pentru aplicarea Articolului 87 şi Articolului 88 al Tratatului la ajutoarele 
de minimis. 
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de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată. Această 

evidenŃă trebuie să conŃină toate informaŃiile necesare pentru a 

demonstra respectarea condiŃiilor impuse de legislaŃia comunitară 

în domeniul ajutorului de stat. 

 (3) Furnizorul are obligaŃia de a supraveghea permanent 

ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune 

măsurile care se impun în cazul încălcării condiŃiilor impuse prin 

prezentul ajutor de minimis sau prin legislaŃianaŃională sau 

europeană aplicabilă la momentul respectiv. 

 (4) Furnizorul are obligaŃia de a transmite Consiliului 

ConcurenŃei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul 

privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în 

aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului ConcurenŃei nr. 175, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data 

de 28.06.2007, toate datele şi informaŃiile necesare pentru 

monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naŃional. 

 (5) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la 

datele transmise de către furnizor, Consiliul ConcurenŃei poate să 

solicite date şi informaŃii suplimentare şi, după caz să facă 

verificări la faŃa locului. 

 (6) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind 

valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori 

estimative. 

 (7) Erorile constate de furnizor şi corecŃiile legale, anulări, 

recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie 

anul următor anului de raportare. 

 (8) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului 

ConcurenŃei ajutorul individual de minimis în termen de 15 zile de 

la data adoptării acestuia, conform articolului 6 al OUG nr. 
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117/2006 privind procedurile naŃionale în domeniul ajutorului de 

stat, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 

nr. 137/2007 referitoare la procedura informării. 

 (9) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite 

Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului ConcurenŃei, în 20 

de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaŃiile 

pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru 

evaluarea respectării condiŃiilor acestui ajutor de minimis. 

 (10) Beneficiarul ajutorului individual de minimis are obligaŃia 

de a pune la dispoziŃia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul 

şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaŃiile 

necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi 

monitorizare ce cad în sarcina furnizorului. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 53/2004, 

privind reprezentarea intereselor Consiliului Local Sector 2 al 

Municipiului Bucureşti în faŃa instanŃelor de judecată 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 53/2004, privind 

reprezentarea intereselor Consiliului Local Sector 2 al Municipiului 

Bucureşti în faŃa instanŃelor de judecată;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 2016/19.11.2008 al DirecŃiei Juridice 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti nr. 53/2004, privind reprezentarea intereselor Consiliului 
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Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti în faŃa instanŃelor de 

judecată; 

- dispoziŃiile art. 132 din Legea nr. 215/2001 – republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora denumirea de 

„aparat propriu de specialitate al consiliului local” se înlocuieşte, în 

cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare cu denumirea „aparat 

de specialitate al primarului”;   

 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: 

 

 Articol unic. (1) În cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 al nr. 53/2004 privind reprezentarea intereselor 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti în faŃa 

instanŃelor de judecată, denumirea „aparatul de specialitate al 

Consiliului Local al Sectorului 2” se înlocuieşte cu denumirea 

„aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti”.  

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 53/2004 rămân 

neschimbate. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr.215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 132/27.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.11.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 



 210

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului „Extinderea serviciilor 

electronice către cetăŃenii Sectorului 2 Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cofinanŃării proiectului „Extinderea serviciilor electronice către 

cetăŃenii Sectorului 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; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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 În temeiul art. 45 alin. (2) 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. Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din Bugetul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru 

realizarea proiectului „Extinderea serviciilor electronice pentru 

cetăŃenii Sectorului 2, Bucureşti” cu o valoare totală de 

2.053.430,67 lei, constând în valoarea cheltuielilor neeligibile de 

354.415,28 lei, din care cota aferentă TVA în valoare de 

327.858,67 lei, sumele necesare pentru finanŃarea tuturor 

cheltuielilor până la rambursarea sumelor solicitate, astfel încât să 

se asigure implementarea optimă a proiectului. 

 

 Art. 2. Valoarea totala a proiectului este de 2.053.430,67 lei, 

din care suma de 354.415,28 lei va fi alocată din bugetul general 

al Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 şi Directorul DirecŃiei 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr.215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 133/27.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.11.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unui imobil din administrarea DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea unui imobil din administrarea DirecŃiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 precum şi Raportul 

de specialitate al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, servicii publice de interes local 

aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2; 
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- 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. 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.  nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul cadru de 

organizare şi funcŃionare a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 94/09.10.2006 

pentru modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 2 nr. 31/2004 

privind transmiterea, din administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în administrarea 

unităŃilor sanitare publice de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti a terenurilor şi clădirilor în care acestea îşi desfăşoară 

activitatea; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/21.03.2007 

privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui imobil; 

 În temeiul art. 45 alin (3) 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 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 în administrarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, a imobilului situat 

în Bucureşti, str. J.L. Calderon nr. 39, sector 2, identificat potrivit 

anexei ce cuprinde o filă şi care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (2) Prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 18/2007 îşi încetează aplicabilitatea. 

 (3) 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 de asistenŃă socială pentru comunitatea Sectorului 2. 

 

 Art. 2. Predarea-primirea imobilului menŃionat la art. 1 se va 

face pe bază de protocol încheiat între DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, după 

efectuarea lucărilor de consolidare. 
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 Art. 3. Schimbarea destinaŃiei spaŃiului transmis în 

administrare, fără acordul Consiliului Local Sector 2, atrage 

revocarea prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 şi Directorul Executiv al DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor 

asigura aducerea 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, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 134/27.11.2008 

 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului „Servicii de 

interoperabilitate şi conectivitate între Primăria Sectorului 2 şi 

Inspectoratul NaŃional Pentru EvidenŃa Persoanelor” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.11.2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre  privind 

aprobarea cofinanŃării proiectului „Servicii de interoperabilitate şi 

conectivitate între Primăria Sectorului 2 şi Inspectoratul NaŃional 

Pentru EvidenŃa Persoanelor”;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Sisteme Informatice 

şi Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 

 Având in vedere reglementările cuprinse în Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) 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. Se aprobă susŃinerea cofinanŃării proiectului „Servicii de 

interoperabilitate şi conectivitate între Primăria Sectorului 2 şi 

Inspectoratul NaŃional Pentru EvidenŃa Persoanelor” în valoare de 

2.380.000 RON. 

 

 Art. 2. (1) Valoarea totala a proiectului este de 2.380.000 

RON, din care suma de 420.000 RON va fi alocată din Bugetul 

general al Consiliului Local al Sectorului 2, reprezentând: 

- 40.000 RON din cheltuielile eligibile ale proiectului; 

- 380.000 RON pentru asigurarea integrală a cheltuielilor neeligibile 

(TVA) ale proiectului; 

 (2) Consiliul Local al Sectorului 2 va asigura măsurile 

necesare acoperirii nevoilor de numerar ale proiectului între 

momentul efectuării plăŃilor şi momentul rambursării sumelor de 

către finanŃator. 

 



 219

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 şi Directorul DirecŃiei Sisteme 

Informatice şi Administrare Echipamente, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr.215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 135/27.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.11.2008 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 unor documentaŃii de urbanism pe terenuri 

situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.11.2008; 

 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; 

- 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 şi 2 ce fac parte integrantă 

din prezentul proiect de hotărâre, cuprinzând în total 42 de poziŃii. 
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 (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism 

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

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 

1 şi 2 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, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

Nr. 136/27.11.2008 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.11.2008 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 stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.11.2008; 

 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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• Decizia nr. 1326/29.10.2008 a Directorului Executiv al 

DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului 

Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 

• Adresa nr. 6235/2008 comunicată de Ministerul Muncii, 

Familiei şi EgalităŃii de Şanse cu privire la rectificarea 

sumelor alocate din transferuri pentru finanŃarea drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap pe anul 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 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. Bugetul consolidat al Consiliului Local al sectorului 2 

al municipiului Bucureşti pe anul 2008, se rectifică şi se  stabileşte, 

astfel: 

Venituri totale    - 1.147.258 mii lei 
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Cheltuieli totale    - 1.147.258 mii lei 

conform anexei nr. 1. 

 

 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 782.726 mii lei, conform anexei nr. 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 782.726 mii 

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

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

articole şi alineate) conform anexelor nr. 2.1.1; 2.1.1.1 - 2.1.1.2; 

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

2.1.3.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.b; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.2.a; 2.1.3.1.1.2.b; 

2.1.3.2;  2.1.3.2.1-2.1.3.2.3; 2.1.3.3 -2.1.3.5 ; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5; 

2.1.5.1; 2.1.6; 2.1.6.1- 2.1.6.6; 2.1.7;  2.2 – 2.4 la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanŃate din 

împrumuturi externe şi interne în anul 2008  la suma de 219.616 

mii lei, conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.2.1 la 

prezenta hotărâre, cu modificarea următorului  program: 

a) programe finanŃate din credite externe : 

� 24.049 mii lei - programul de «Reamenajări şi reabilitări 

parcuri, scuaruri şi platbande din Sectorul 2» 
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� 91.305 mii lei - programul de reabilitare sistem rutier sector 2 

– derulat de ADP Sector 2. 

b) programe finanŃate din credite interne: 

� 27.854 mii lei - programul de reabilitare sistem rutier sector 2 

– derulat de ADP Sector 2. 

 

 Celelalte programe rămân nemodificate. 

 

 Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli aferent instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii,  conform  anexelor nr. 4; 4.1; 4.1.1; 

4.1.1.1; 4.1.2;  4.1.3.  

 

 Art. 6. Se aprobă rectificarea bugetului pentru veniturile şi 

cheltuielile evidenŃiate în afara bugetului local (fond rulment, alte 

surse), conform anexelor nr. 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2. 

 

 Art. 7. Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru 

programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti 

finanŃat din fonduri bugetare conform  anexelor nr. 6; 6.1 -6.167 la 

prezenta hotărâre.  

 

 Art. 8. Anexa nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.2; 

2.1.2.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.a; 

2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.2.a; 2.1.3.2;  2.1.3.2.1-2.1.3.2.3; 2.1.3.3 -

2.1.3.5 ; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.6; 2.1.6.1- 2.1.6.6; 2.1.7; 
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2.2 – 2.4; 4; 4.1; 4.1.2; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 6; 6.1-6.3; 6.5-6.11; 

6.14; 6.15; 6.16; 6.43; 6.88; 6.122-6.125; 6.128; 6.135-6.137; 

6.167 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 

2.1.1.2; 2.1.1.3; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.5.1.1.1; 

2.1.5.1.1.1.a; 2.1.5.1.1.2; 2.1.5.1.1.2.a; 2.1.5.2; 2.1.5.2.1-2.1.5.2.3; 

2.1.5.3 -2.1.5.5 ; 2.1.6; 2.1.6.1; 2.1.7; 2.1.7.1; 2.1.8; 2.1.8.1- 

2.1.8.6;  2.1.9.1.1; 2.1.10; 2.2 – 2.4; 3; 3.1; 3.1.2; 4; 4.1; 4.1.1; 

4.1.2; 5; 5.2-5.4; 5.26; 5.29; 5.30; 5.32; 5.34; 5.36 – 5.38; 5.41; 

5.44; 5.66; 5.74; 5.76-5.82; 5.86 din H.C.L.S. 2 nr. 127/2008  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CLS 2 pe 

anul 2008.  

 

Art. 9. Anexa nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.2.1; 4.1.3; 5.76; 

5.89; 5.101- 5.115; 5.118; 5.127; 5.131; la prezenta hotărâre 

modifică anexele nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.4; 3.2; 3.2.2; 4.1.2; 5.87; 

5.92; 5.94-5.96; 5.98; 5.99; 5.103; 5.106- 5.114; 5.116 din 

H.C.L.S. 2 nr. 107/2008  privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al C.L.S. 2 pe anul 2008.  

 

 Art. 10. Anexele nr. 4.1.1; 4.1.1.1 la prezenta hotărâre 

modifică  anexele nr. 2.1.1; 2.1.1.1 din Nota nr. 65014/2008 privind 

virarea de credite bugetare între subdiviziunile unor capitole 

bugetare pe anul 2008. 

 

 Art. 11. Anexele nr. 6.77; 6.82; 6.84; 6.86 la prezenta 

hotărâre modifică anexele nr. 6.7; 6.18; 6.21; 6.23 din H.C.L.S.2. 
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nr. 85/2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2008. 

 

 Art. 12. Anexele nr. 6.17; 6.18; 6.67; 6.83; 6.85; 6.87; 6.90; 

6.92; 6.93; 6.95; 6.98; 6.99; 6.127; 6.130; 6.132; 6.133; 6.139-

6.166 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 6.153; 6.167; 

6.172; 6.235; 6.263; 6.272; 6.378; 6.382; 6.383; 6.387; 6.395; 

6.400; 6.417; 6.419; 6.421; 6.422; 6.426; 6.429-6.432; 6.434; 

6.435; 6.437; 6.440-6.446; 6.448; 6.450; 6.451; 6.453; 6.455; 

6.457; 6459; 6.460; 6.463; 6.465; 6.467; 6.469; 6.470 din 

H.C.L.S.2 nr. 77/2008  privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Local Sector 2 pe anul 2008. 

 

 Art. 13. Anexele nr. 6.70-6.75; 6.78; 6.79; la prezenta 

hotărâre modifică  anexele nr. 6.49-6.54; 6.56; 6.55 din H.C.L.S.2 

nr. 41/2008  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2008.  

 

 Art. 14. Anexele nr. 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.1.1.b; 2.1.3.1.1.2.b; 

6.12; 6.19-6.42; 6.44;-6.66; 6.68; 6.69; 6.91; 6.94; 6.96; 6.97; 

6.100; 6.116; 6.117; 6.119-6.121; 6.126; 6.129; 6.134; 6.138 la 

prezenta hotărâre modifică anexele nr. 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.1.1.b; 

2.1.6.1.1.2.b; 7.164; 7.224-7.227; 7.229; 7.230; 7.232-7.249; 

7.251-7.273; 7.274; 7.279; 7.528; 7.537; 7.549; 7.551; 7.562; 

7.589; 7.590; 7.592; 7.594;; 7.595; 7.602; 7.607; 7.612; 7.617  din 
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H.C.L.S. 2 nr. 3/2008  privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Local Sector 2 pe anul 2008.  

 

 Art. 15. Anexa nr. 6.13 la prezenta hotărâre vine în 

completarea prevederilor H.C.L.S.2. nr. 3/2008  privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 2 pe 

anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 16. 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 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. 17. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1 - 2.1.1.2; 2.1.2; 

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

2.1.3.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.b; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.2.a; 2.1.3.1.1.2.b; 

2.1.3.2; 2.1.3.2.1-2.1.3.2.3; 2.1.3.3 -2.1.3.5; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5; 

2.1.5.1; 2.1.6; 2.1.6.1- 2.1.6.6; 2.1.7; 2.2 – 2.4; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 

3.2; 3.2.1; 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 6; 

6.1 - 6.167 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 18. (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, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 137/27.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.11.2008 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului "Bucharest Geoconnect”. 

-schimb de date geospaŃiale între Primăria Sectorului 2 şi Primăria 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi,  

27.11 2008; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cofinanŃării proiectului "Bucharest Geoconnect” - schimb de date 

geospaŃiale între Primaria Sectorului 2.şi Primăria Municipiului 

Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Sisteme Informatice 

şi 

Administrare Echipamente, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget -FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 
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 Având în vedere reglemenările cuprinse în Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) 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. Se aprobă susŃnerea cofinanŃării din Bugetul general 

al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru 

realizarea proiectului "Bucharest Geoconnect” - schimb de date 

geospaŃiale între Primăria Sectorului 2 şi Primăria Municipiului 

Bucureşti în valoare de 2380.000 RON. 

 

 Art. 2. (1) Valoarea totală a proiectului este de 2.380.000 

RON, din care suma de 420.000 RON va fi alocată din Bugetul 

general al Consiliului Local al Sectorului 2, reprezentând: 

- 40.000 RON din cheltuielile eligibile ale proiectului; 

 -380.000 RON pentru acoperirea integrală a cheltuielilor 

neeligibile (TVA) ale proiectului; 

 (2) Consiliul Local al Sectorului 2 va asigura măsurile 

necesare acoperirii nevoilor de numerar ale proiectului între 
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momentul efectuarii plăŃilor şi momentul rambursării sumelor de 

către finanŃator. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 şi Directorul DirecŃiei Sisteme 

Informatice şi Administrare Echipamente, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr.215/2001,republicată 

SECRETAR, 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 138/27.11.2008 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 27.11.2008 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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE  

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 În conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 10 din O.G. nr. 

35/2002 referitoare la Regulamentul – cadru de organizare şi 

funcŃionare a consiliilor locale, modificată şi aprobată de Legea nr. 

673/2002. 

 În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. Unic Se alege în funcŃia de preşedinte de sedinŃă d-na 

consilier DINU MARIA MIRELA pe o perioadă de cel mult 3 luni, 

care va conduce şedinŃele consiliului şi va semna hotărârile 

adoptate de acesta. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
CIUDOMIROV MIHAI 

ANTON 
MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 110/06.11.2008 

Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local al 

Sectorului 3.  
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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 de specialitate al 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 84 poziŃii şi 

anexa nr. 2 cu 4 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 SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
CIUDOMIROV MIHAI 

ANTON 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 111/06.11.2008  

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local al 

Sectorului 3. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE  

privind alocarea de fonduri de la bugetul local al Sectorului 3,  

în vederea continuării lucrărilor de consolidare pentru Biserica 

Dobroteasa – Monument de Arhitectură din secolul al XVIII-lea, 

imobil situat pe Bulevardul Mircea Vodă nr. 35A,  

sector 3, Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 6568/04.11.2008, al Serviciului 

Cultură EducaŃie Sport, 

- Cererea Consiliului Parohial al Bisericii Dobroteasa, înregistrată 

la Primăria Sectorului 3 cu nr. 6543 din 03.11.2008, 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 82/2001, privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând 

cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea 

nr. 125/2002, 

- Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor 

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

- Hotărârea Guvernului nr. 313/2006, privind modificarea şi 

completarea normelor metodologice de aplicare ale OrdonanŃei 

Guvernului nr. 82/2001, articolul 4, alin. 2 şi articolul 5, 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. s 

din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

vederea continuării lucrărilor de consolidare pentru Biserica 

Dobroteasa – Monument de Arhitectură din secolul al XVIII-lea, 

imobil situat pe Bulevardul Mircea Vodă nr. 35A, sector 3, 

Bucureşti  

 

 Art. 2. DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi 

Serviciul Cultură EducaŃie Sport vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

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

 
PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
CIUDOMIROV MIHAI 

ANTON 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 112/06.11.2008 

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local al 

Sectorului 3. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind vacantarea unui post de consilier din cadrul  

Consiliului Local sector 3 

 

 Având în vedere: 

- referatul nr. 1228/18.09.2008 al Secretarului sectorului 3; 

- demisia d-nei Balan Angela Mihaela înregistrată la Biroul RelaŃii 

Consiliul Local cu nr. 63/29.08.2008;   

- avizul comisei de specialitate. 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. a şi art. 12 din 

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

completată; 

 În baza cu prevederile art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. Unic. Se ia act de vacantarea unui post de consilier din 

cadrul Consiliului Local sector 3, ca urmare a demisiei d-nei 

BĂLAN ANGELA MIHAELA. 
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PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CIUDOMIROV MIHAI ANTON MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 113/12.11.2008 

 

Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local al 

Sectorului 3. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea doamnei Morărescu Niculina 

în funcŃia de consilier în cadrul Consiliului Local sector 3 

 

 Având în vedere: 

- adresa Partidului Democrat Liberal nr. 228/15.09.2008 prin care 

se propune doamna Morărescu Niculina pentru funcŃia de consilier 

local; 

- procesul verbal al comisiei de validare; 

- avizul comisiei de specialitate. 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 

393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată şi completată. 

 În temeiul prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. Unic Se validează mandatul de consilier local al 

doamnei MORĂRESCU NICULINA, pe locul rămas vacant în urma 

demisiei doamnei Bălan Angela Mihaela. 
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PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CIUDOMIROV MIHAI ANTON MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 114/12.11.2008 

 

Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local al 

Sectorului 3. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru 

anul 2009 al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane 

nr. 6554/04.11.2008; 

- Ordinul nr. 7660/2006 privind InstrucŃiunile pentru elaborarea 

Planului de ocupare a funcŃiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul 

funcŃionarilor publici; 

- adresa nr. 5595/18.09.2008 către AgenŃia NaŃională a 

FuncŃionarilor Publici; 

- avizele comisiilor de specialitate. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) litera “e” din 

Legea nr. 215/2001 (r1) 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 Planul de ocupare a funcŃiilor publice pe 

anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 

3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Şefii compartimentelor: Economic, 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 SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
CIUDOMIROV MIHAI 

ANTON 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 115/12.11.2008 

 

Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local al 

Sectorului 3. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.S.3 nr. 22/24.03.2008  

şi anexei nr. 2 din H.C.L.S.3 nr. 89/2008 

 referitoare la organigrama, statul de funcŃii şi ROF –ul  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

1458927/31.10.2008; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane 

nr. 6729/06.11.2008; 

- prevederile art. 111 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul 

funcŃionarilor publici; 

- prevederile art. 33 alin. (1) – (3) din O.G. nr. 6/2007 privind unele 

măsuri de reglementare a drepturilor salariale ale funcŃionarilor 

publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de 

salarizare şi alte drepturi ale funcŃionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) litera “e” din 

Legea nr. 215/2001 (r1) privind administraŃia publică locală, 



 247

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.S.3 nr. 

22/24.03.2008 şi anexei nr. 2 la H.C.L.S.3 nr. 89/2008, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Şefii compartimentelor: Organizare Resurse Umane, 

Economic 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 SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
CIUDOMIROV MIHAI 

ANTON 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 116/12.11.2008 

 

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local al 

Sectorului 3. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

 privind rectificarea bugetului pe anul 2008 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi DirecŃiei InvestiŃii 

AchiziŃii 

- Avizele comisiilor de specialitate ale C.L.S.3  

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

d din Legea nr. 215 / 2001 - republicată, privind AdministraŃia Publică 

Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Bugetul local al Consiliului Local Sector 3 pe anul 2008, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 102/2008, 

se rectifică prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 

10.454 mii lei. 

 

 Art. 2. Veniturile Bugetului local al Consiliului Local al 

Sectorului 3 se stabilesc în sumă de 666.249,73 mii lei, în structură 
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conform anexei nr. 141/01 care face parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local 

al Sectorului 3 în sumă de 666.249,73 mii lei cu desfăşurarea pe 

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

parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se rectifică bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii prin majorare cu suma 

de 4 mii lei devenind 29.551 mii lei, conform anexelor nr. 141/02 şi 

141/06, care fac parte integrantă din prezenta. 

 

 Art. 5. Se rectifică bugetul împrumuturilor interne prin majorare 

cu suma de 20.000 mii lei devenind 44.829,82 mii lei, conform anexei 

nr. 141/03 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 6. Se aprobă cheltuielile de investiŃii, în suma de 

224.847,98 mii lei, conform anexei nr. 141/07 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 7. Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate vor aduce 

la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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 Art. 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 SEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
CIUDOMIROV MIHAI 

ANTON 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 117/12.11.2008 

 

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local al 

Sectorului 3. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

Sumar 
 

HOTĂRÂREA Nr. 81 din 13.11.2008 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă al 
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HOTĂRÂREA Nr. 82 din 13.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2008……………………………………………………………………………….253 

HOTĂRÂREA Nr. 83 din 13.11.2008 privind numirea a 2 reprezentanŃi ai Consiliului 

Local al sectorului 4 în cadrul Consiliului Consultativ al Spitalului Clinic de UrgenŃă 

“Sfântul Ioan”, sector 4..............................................................................................259 

HOTĂRÂREA Nr. 84 din 13.11.2008 privind apobarea proiectului „ŞI EU MERIT O 

ŞANSĂ!” şi alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect ……..261 

HOTĂRÂREA Nr. 85 din 13.11.2008 privind aprobarea modificării Organigramei şi 
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aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4…………………………………264 
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destinaŃie de spaŃii comerciale şi de prestări de servicii – proprietatea Municipiului 

Bucureşti – propuse spre vânzare în condiŃiile Legii Nr. 550/2002.......................266 

HOTĂRÂREA Nr. 87 din 13.11.2008 privind ,,Dezvoltarea Centrului de zi şi recuperare 
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Integrat în vederea furnizării de servicii publice on-line şi a eficientizării activităŃilor  
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HOTĂRÂREA Nr. 89 din 27.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 
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HOTĂRÂREA Nr. 90 din 27.11.2008 privind modificarea Anexei nr. 2 de la Hotărârea 
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Informatic Integrat în vederea furnizării de servicii publice on-line şi a eficientizării 

activităŃilor interne ale Primăriei Sectorului 4 Bucureşti.........................................279 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă al Consiliului Local  

al sectorului 4, pe perioada 01.12.2008-28.02.2009  

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 39 alin. 1 lit. „a” din Regulamentul 

de Organizare şi FucŃionare a Consiliului Local aprobat prin 

HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin. 1 şi 81 alin. 2 lit. „a” 

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

locală; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic Se alege doamna Florica BĂLUłĂ în funcŃia de 

preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al sectorului 4 pe 

perioada 01.12.2008-28.02.2009. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.11.2008. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

Secretarul Sectorului 4, 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 81/13.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2008 

 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local al 

sectorului 4 pe anul 2008, nr. II.4/150/12.11.2008 al DirecŃiei 

Economice; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 Conform Deciziei nr. 1326/29.10.2008, privind repartizarea 

cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, emisă de Directorul executiv al DirecŃiei Generale 

a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

republicată: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, majorat cu 

suma de 10.621,00 mii lei adică de la valoarea de 445.506,25 mii 

lei la valoarea de 456.127,25mii lei, atât la partea de venituri cât şi 

la partea de cheltuieli, conform anexei 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al Primăriei Sector 4 – 

Activitate proprie - capitol 51.02.01.03, majorat cu suma de 3.551 

mii lei, adică de la valoarea de 23.418,51 mii lei, la valoarea de 

26.969,51 mii lei conform anexei 3.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

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

Impozite şi Taxe Locale, capitol 51.02.01.03, prin virare de credite, 

în cadrul prevederilor bugetare cifrate la valoarea de 8.950,00 mii 

lei, conform anexei 3.2, precum şi listele de investiŃii modificate, 
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conform anexelor 23,23.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat al DirecŃiei Generale a 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe, capitol 51.02.01.03, 

majorat cu suma de 168,00 mii lei, adică de la valoarea de 4.4 

00,00 mii lei, la valoarea de 4.568,00 mii lei conform anexei 3.3, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul rectificat al Serviciului Public 

Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor, capitol 54.02.10, majorat cu 

suma de 205.10mii lei, adică de la valoarea de 4.186,10 mii lei, la 

valoarea de 4.391.20 mii lei conform anexei 4.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul rectificat al PoliŃiei Comunitare, 

capitol 61.02.03.04, prin virare de credite, în cadrul prevederilor 

bugetare cifrate la valoarea de 15.385,00 mii lei conform anexei 

5.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul rectificat al DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe derulat 

prin unităŃile şcolare, capitol 65.02.1, diminuat cu suma de 500,00 
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mii lei, adică de la valoarea de 139.231,77mii lei, la valoarea de 

138.731,77 mii lei, conform anexelor : 6.1.1.1.1,6.1.2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul rectificat al DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe derulat 

prin ordonatorul secundar de credite, capitol 65.02.1 majorat cu 

suma de 300,00 mii lei, adică de la valoarea de 40.676,23,00 mii 

lei, la valoarea de 40.976,23 mii lei conform anexelor : 6.1.1.2, 

6.1.2.1, precum şi listele de investiŃii modificate, conform anexelor 

22, 22.1, 22.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul rectificat al Centrului Cultural 

Nicolae Bălcescu- capitol 67.02.03.30, prin virări de credite, în 

cadrul prevederilor bugetare cifrate la valoarea de 1.210 mii lei, 

conform anexei 7.1.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul rectificat al DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe - capitol 

68.02.11, majorat cu suma de 32,00 mii lei, adică de la valoarea 

de7.650,00 mii lei, la valoarea de 7.682,00 mii lei conform anexei 

8.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 11. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 rectificat, 

conform anexelor : 2, 3, 4, 5, 6,6.1, 6.1.1, 7,7.1, 7.2, 8, 9, 9.1, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre;  

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi a activităŃilor 

finanŃate integral din venituri proprii, rectificat prin virări de credite, 

în cadrul prevederilor bugetare cifrate la valoarea de 9.399,00 mii 

lei, conform anexelor : 20, 21, precum şi listele de investiŃii 

modificate conform anexei 25, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 

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

aceeaşi valoare de 154.680,00 mii lei prin virări de credite 

bugetare conform anexelor: 10, 11, 12, 12.1, 13, 13.1, 13.1.1, 

13.2, 14, 14.1, 15, 15.1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 14. Se aprobă bugetul creditului intern ,rectificat prin 

virare de credite la aceeaşi valoare de 3.312,14 mii lei, conform 

anexelor 16, 17, 18, 18.1, 18.1,1, 19, 19.1. care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 15. Se aprobă Listele de InvestiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4 modificate şi completate conform 

anexelor : 24 (1a), 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 16. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite din Primăria 

Sectorului 4, direcŃiile descentralizate implicate în rectificarea 

bugetară şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente-Electoral. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.11.2008. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

Secretarul Sectorului 4, 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 82/13.11.2008 



 259

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea a 2 reprezentanŃi ai Consiliului Local al sectorului 4 

în cadrul Consiliului Consultativ al Spitalului Clinic de UrgenŃă 

„Sfântul Ioan”, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al Secretarului 

sectorului 4 nr.  ; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând cont de Adresa Spitalului Clinic de UrgenŃă „Sf. 

Ioan”, sector 4, înregistrată la Registratura Primăriei Sectorului 4 

cu nr. 30496/19.09.2008; 

 În conformitate cu prevederile art. 186 alin. 2, lit. a, din 

Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăŃii;  

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, modificată şi completată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă numirea dnei. Mihaela PRODEUS şi a 

dnei. Victoria CIULACU în Consiliul Consultativ ce va funcŃiona în 

cadrul Spitalului Clinic de UrgenŃă „Sfântul Ioan”, sector 4. 

 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi persoanele numite vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor legale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.11.2008. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

Secretarul Sectorului 4, 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 83/13.11.2008 



 261

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind apobarea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!” şi alocarea 

de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate cu nr. DE/265 / 

11.11.2008, al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

41/05.07.2007 şi Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

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

se asocieze cu persoane juridice române şi străine; 

 łinând cont de Hotărârea de Guvern 1175/29.09.2005 

privind Strategia naŃională pentru protecŃia, integrarea şi 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-

2013, „Şanse egale pentru persoanele cu handicap – către o 

societate fără discriminări” 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 487/11.07.2002 a 

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

calitate pentru centre rezidenŃiale pentru persoane adulte cu 

handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, 

locuinŃe protejate pentru persoane adulte cu handicap;  

 łinând seama de OrdonanŃa 68/2003 privind serviciile 

sociale şi prevederile Legii nr. 448/2006, republicată, privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4  

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

din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!” 

pentru anul 2009, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Metodologia de întocmire a bugetului, 

prevăzută la Anexa 2 şi bugetul proiectului conform Anexei 3, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Pentru derularea proiectului se aprobă alocarea de 

fonduri din bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 conform bugetului proiectului din 

Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta.  

 

 Art. 4. Se aprobă ConvenŃia de Colaborare dintre DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 şi 

FundaŃia Estuar, încheiată în vederea derulării proiectului aprobat 

la Art. 1, conform Anexei nr. 4, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. Se împuterniceşte Directorul Executiv al DGASPC 

Sector 4 să semneze convenŃia de colaborare între DGASPC 

Sector 4 şi FundaŃia ESTUAR. 

 

 Art. 6. Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Sector 4 şi DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.11.2008. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

Secretarul Sectorului 4, 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 84/13.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcŃii  

 şi completării Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare  

ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de 

funcŃii şi completarea Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare ale ale aparatului de specialitate, conform anexei nr. 
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1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4, care fac parte integrantă din prezentul proiect 

de horărâre. 

 

 Art. 2. Primarul sectorului 4, prin compartimentele de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.11.2008. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

Secretarul Sectorului 4, 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 85/13.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea întabulării construcŃiilor cu  

destinaŃie de spaŃii comerciale şi de prestări de servicii – 

proprietatea Municipiului Bucureşti – propuse spre vânzare  

în condiŃiile Legii Nr. 550/2002 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 533/04.11.2008 

întocmit de Secretarul Sectorului 4 şi Preşedintele comisiei pentru 

vânzarea spaŃiilor comerciale în condiŃiile Legii nr. 550/2002 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În temeiul Hotărârilor Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 271/2002 şi nr. 109/2003 privind aprobarea listei 

spaŃiilor supuse vânzării în condiŃiile Legii nr. 550/2002;  

 Luând act de adresa AgenŃiei NaŃionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară nr. 353645/09.05.2008; 

 În conformitate cu dispoziŃiile cuprinse în Legea nr. 7/1996 – 

Legea Cadastrului şi PublicităŃii Imobiliare şi prevederile de la art. 
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45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. ,,f’’ şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 

215/2001- privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă întabularea spaŃiilor comerciale şi de 

prestări de servicii – proprietatea Municipiului Bucureşti – propuse 

a fi vândute în condiŃiile Legii Nr. 550/2002 – cuprinse în anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Întabularea documentelor tehnice se va face prin grija 

Primarului Sectorului 4. 

 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Comisia pentru aplicarea 

prevederilor Legii Nr. 550/2002 şi Secretariatul Tehnic al 

Consiliului Local, Documente – Electoral, vor duce la îndeplinire 

această hotărâre conform competenŃelor. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.11.2008. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

Secretarul Sectorului 4, 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 86/13.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind ,,Dezvoltarea Centrului de zi  

şi recuperare copil cu handicap Harap – Alb’’ 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 554/11.11.2008 privind 

proiectul ,,Dezvoltarea Centrului de zi şi recuperare copil cu 

handicap Harap – Alb’’ precum şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 289/13.11.2001 privind delegarea atribuŃiilor 

consiliilor locale pentru avizarea studiilor, prognozelor şi 

programelor de dezvoltare economico-socială, de organizare şi 

amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la 

programe de dezvoltare regională şi zonală precum şi a art. 45 

alin. (2) lit. ,,d’’ coroborat cu art. 81 alin. (2), lit. ,,c’’ din Legea nr. 

215/2001 republicată, privind administraŃia publică locală; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă elaborarea şi implementarea proiectului de 

investiŃii ,,Dezvoltarea Centrului de zi şi recuperare copil cu 

handicap Harap – Alb’’ şi a cheltuielilor legate de acest proiect, 

finanŃat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională accesat 

prin Programul OperaŃional Regional (POR), Axa 3 "ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale", Domeniul de intervenŃie 3.2 “Reabilitarea 

/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale”conform Anexei Nr. 1. 

 Valoarea proiectului este stabilită conform Anexei Nr .2. 

 

 Art. 2. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. Primarul şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu 

Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente- Electoral vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.11.2008. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate  

Secretarul Sectorului 4, 
Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 87/13.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind Implementarea unui Sistem Informatic Integrat 

în vederea furnizării de servicii publice on-line şi a eficientizării 

activităŃilor interne ale Primăriei Sectorului 4 Bucureşti 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 553/11.11.2008 privind 

proiectul ,,Implementarea unui Sistem Informatic Integrat în 

vederea furnizării de servicii publice on-line şi a eficientizării 

activităŃilor interne ale Primăriei Sectorului 4 Bucureşti’’ precum şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 289/13.11.2001 privind delegarea atribuŃiilor 

consiliilor locale pentru avizarea studiilor, prognozelor şi 

programelor de dezvoltare economico-socială, de organizare şi 

amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la 

programe de dezvoltare regională şi zonală precum şi a art. 45 

alin. (2) lit. ,,d’’ coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,,c’’ din Legea nr. 

215/2001 republicată, privind administraŃia publică locală; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă elaborarea proiectului de investiŃii privind 

,,Implementarea unui Sistem Informatic Integrat în vederea furnizării 

de servicii publice on-line şi a eficientizării activităŃilor interne ale 

Primăriei Sectorului 4 Bucureşti’’ şi a cheltuielilor legate de acest 

proiect, finanŃat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

accesat prin Programul OperaŃional Sectorial ,,Creşterea 

CompetitivităŃii Economice’’ 2007-2013, Axa III ,,Tehnologia 

InformaŃiei şi ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public’’, 

Domeniul Major de IntervenŃie 2 ,,Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei 

serviciilor publice electronice’’, OperaŃiunea 1 ,,SusŃinerea 

implementării de soluŃii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 

broadband, acolo unde este necesar’’, conform Anexei Nr. 1. 

 Valoarea proiectului este stabilită conform Anexei Nr.2. 

 

 Art. 2. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. Primarul şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu 

Serviciul Tehnic al Consiliului Local, Documente, Electoral vor 
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aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.11.2008. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

Secretarul Sectorului 4, 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 88/13.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2008 

 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local al 

sectorului 4 pe anul 2008, nr. II.4/180/26.11.2008 al DirecŃiei 

Economice; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 Conform adresei nr. 13142/ 22.10.2008 emisă de Directorul 

Executiv al AutorităŃii de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; 

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

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

publice locale; 

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

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

republicată: 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, majorat cu 

suma de 5641,42 mii lei adică de la valoarea de 456.127,25 mii lei 

la valoarea de 461.768,67mii lei, atât la partea de venituri cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexei 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al Primăriei Sector 4 – 

Activitate proprie - capitol 51.02.01.03, majorat cu suma de 898,30 

mii lei, adică de la valoarea de 26.969,51 mii lei, la valoarea de 

27.867,81 mii lei conform anexei 3.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

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

Impozite şi Taxe Locale, capitol 51.02.01.03, majorat cu suma de 

828,00 mii lei, adică de la valoarea de 8950 mii lei, la valoarea de 

9.778mii lei conform anexei 3.2, precum şi listele de investiŃii 

modificate, conform anexelor 23, 23.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre 
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 Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat al DirecŃiei Generale a 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe, capitol 51.02.01.03, 

prin virări de credite, în cadrul prevederilor bugetare cifrate la 

valoarea de 4568,00 mii lei conform anexei 3.3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul rectificat al Serviciului Public 

Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor, capitol 54.02.10, majorat cu 

suma de 101,8 mii lei, adică de la valoarea de 4391,20mii lei, la 

valoarea de 4493 mii lei conform anexei 4.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul rectificat al PoliŃiei Comunitare, 

capitol 61.02.03.04, prin virare de credite, în cadrul prevederilor 

bugetare cifrate la valoarea de 15.385,00 mii lei conform anexei 

6.1, precum şi listele de investiŃii modificate conform anexei 28, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul rectificat al DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe derulat 

prin unităŃile şcolare, capitol 65.02.1, majorat cu suma de 3.090,42 

mii lei, adică de la valoarea de 138.731,77 mii lei, la valoarea de 

141.822,19 mii lei, conform anexelor:7.1, 7.1.1, 7.1.1.1, 7.1.1.2, 
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7.1.2, 7.1.2.1, 7.1.2.2., 7.1.3, precum şi listele de investiŃii 

modificate, derulate prin ordonatorul secundar de credite, conform 

anexei 26,26.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul rectificat al Centrului medico social 

« Sfântul Luca«- capitol 66.02.06.03, majorat cu suma de 20,00 mii 

lei, adică de la suma de 356,00 mii lei la 376,00 mii lei, conform 

anexei 5.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul rectificat al DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşe - capitol 

68.02.11, prin virare de credite la aceeaşi valoare adică 7.682,00 

mii lei, conform anexei 24, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul rectificat al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, cap. 68.02.AS 

prin virare de credite la aceeaşi valoare adică 67.923,45 mii lei, 

conform anexelor 8.1, 8.1.1, 8.1.1.1, 8.1.2, precum şi listele de 

investiŃii modificate conform anexei 27, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 
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 Art. 11. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 rectificat, 

conform anexelor: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 10, 10.1, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre;  

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi a activităŃilor 

finanŃate integral din venituri proprii, rectificat prin virări de credite, 

în cadrul prevederilor bugetare cifrate la valoarea de 9.399,00 mii 

lei, conform anexelor: 20, 21, 22 precum şi listele de investiŃii 

modificate conform anexei 23, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 

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

aceeaşi valoare de 154.680,00 mii lei prin virări de credite 

bugetare conform anexelor: 11, 12, 13, 13.1, 13.1.1, 13.1.1.1, 14, 

14.1, 15,15.1, 16,16.1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 14. Se aprobă bugetul creditului extern, rectificat prin 

virare de credite la aceeaşi valoare de 159.542,98 mii lei, conform 

anexelor 17, 19, 19, 19.1., 19.2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
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 Art. 15. Se aprobă Listele de InvestiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4 modificate şi completate conform 

anexelor: 25(1a), 25.1, 25.2, 25.3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 16. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite din Primăria 

Sectorului 4, direcŃiile descentralizate implicate în rectificarea 

bugetară şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente-Electoral. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.11.2008. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

Secretarul Sectorului 4, 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 89/27.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2 de la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 4 Nr. 88/13.11.2008 privind Implementarea unui Sistem 

Informatic Integrat în vederea furnizării de servicii publice on-line  

şi a eficientizării activităŃilor interne  

ale Primăriei Sectorului 4 Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi 

Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 Nr. 

578/24.11.2008; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 289/13.11.2001 privind delegarea atribuŃiilor 

consiliilor locale pentru avizarea studiilor, prognozelor şi 

programelor de dezvoltare economico-socială, de organizare şi 

amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la 

programe de dezvoltare regională şi zonală precum şi a art. 45 

alin. (2) lit. ,,d’’ coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,,c’’ din Legea nr. 

215/2001 republicată, privind administraŃia publică locală; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. Unic Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 de la 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 88/13.11.2008 

privind Implementarea unui Sistem Informatic Integrat în vederea 

furnizării de servicii publice on-line şi a eficientizării activităŃilor 

interne ale Primăriei Sectorului 4 Bucureşti finanŃat din Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională accesat prin Programul 

OperaŃional Sectorial ,,Creşterea CompetitivităŃii Economice’’ 

2007-2013, Axa III ,,Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor pentru 

sectoarele privat şi public’’, Domeniul Major de IntervenŃie 2 

,,Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice’’, 

OperaŃiunea 1 ,,SusŃinerea implementării de soluŃii de e-guvernare 

şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar’’, 

conform anexei prezente, ce face parte integrantă din această 

hotărâre. 

 Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 4 Nr. 88/13.11.2008 rămân neschimbate. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.11.2008. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnat pentru legalitate  

Secretarul Sectorului 4, 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 90/27.11.2008
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

Sumar 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

Sumar 
 
HOTĂRÂREA Nr. 167 din 06.11.2008 cu privire la aprobarea utilizării fondului de 

rulment existent în bugetul consolidat al sectorului 6 pe anul 2008 pentru acoperirea 

temporară a unor goluri de casă..............................................................................284 

HOTĂRÂREA Nr. 168 din 06.11.2008 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 10/2008......................................................................286 

HOTĂRÂREA Nr. 169 din 06.11.2008 privind aprobarea listelor nominale în vederea 

acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe……..288 

HOTĂRÂREA Nr. 170 din 06.11.2008 privind aprobarea planului de ocupare a funcŃiilor 

publice în anul 2009………………………………………………………………………292 

HOTĂRÂREA Nr. 171 din 06.11.2008 privind aprobarea cofinanŃării proiectului pe 

fonduri structurale “ E-COMUNICARE EDU6-RO “…………………………………..300 

HOTĂRÂREA Nr. 172 din 06.11.2008 privind transferarea activităŃii de stabilire, 

încasare şi urmărire a taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinŃă de 

la  A.D.P.D.U. Sector 6 la S.P.F.P.L. Sector 6…………………………………………313 

HOTĂRÂREA Nr. 173 din 06.11.2008 privind aprobarea acordării de scutiri la plata 

dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere, datorate 

de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a neachitării până la data de 31 

decembrie 2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu şi a impozitului pe terenul 

aferent acestora…………………………………………………………………………..316 

HOTĂRÂREA Nr. 174 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Bd. Timişoara nr. 58”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidenŃial-locuinŃe, 

servicii, comerŃ şi dotări sociale, pe un teren în suprafaŃă de 31667,12 m.p., proprietate 

particulară persoană juridică……………………………………………………………321 

HOTĂRÂREA Nr. 175 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. RăsadniŃei nr. 40”, sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 1491 m.p., proprietate particulară persoane fizice……………………………….324 

HOTĂRÂREA Nr. 176 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. Mărgelelor nr. 35”, sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 179,5 m.p., proprietate particulară persoană fizică………………………………327 

HOTĂRÂREA Nr. 177 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. RăsadniŃei nr. 42”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 813,34 m.p., proprietate particulară persoane fizice…………………………….330 

HOTĂRÂREA Nr. 178 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Intrarea Perelor nr. 2”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 

171 m.p., proprietate particulară persoană fizică……………………………………333 
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HOTĂRÂREA Nr. 179 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. Valea Cascadelor nr. 11F”, sector 6, pentru construire birouri şi showroom, pe un 

teren în suprafaŃă de 1599,5 m.p., proprietate particulară persoane juridice……336 

HOTĂRÂREA Nr. 180 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 2B”, sector 6 pentru construire birouri, pe un teren în 

suprafaŃă de 356 m.p., proprietate privată persoană juridică………………………339 

HOTĂRÂREA Nr. 181 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. Braşov nr. 25”, sector 6, pentru construire ansamblu rezidenŃial, servicii, comerŃ, 

pe un teren în suprafaŃă de 26600,81 m.p., proprietate particulară persoane 

juridice……………………………………………………………………………………..342 

HOTĂRÂREA Nr. 182 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Intrarea Cernişoara nr. 9-11 şi Str. DâmboviŃa nr. 75-77”, sector 6, pentru construire 

locuinŃe, birouri şi funcŃiuni complementare, pe un teren în suprafaŃă de 3200 

m.pproprietate particulară persoane fizice/juridice……………………………………….345 

HOTĂRÂREA Nr. 183 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. Liniei nr. 20B”, sector 6, pentru construire locuinŃă cu parter comercial, pe un 

teren în suprafaŃă de 548,44 m.p., proprietate particulară persoane fizice………348 

HOTĂRÂREA Nr. 184 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Drum Valea Largă nr. 20”, sector 6 pentru construire locuinŃe colective, pe un teren în 

suprafaŃă de 1000 m.p., proprietate particulară persoane fizice…………………..351 

HOTĂRÂREA Nr. 185 din 06.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

– “Str. Viscolului nr. 97-99”, sector 6, pentru construire locuinŃe colective, pe un teren în 

suprafaŃă de 2258,40 m.p., proprietate particulară persoane juridice…………….354 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment existent  

în bugetul consolidat al sectorului 6 pe anul 2008  

pentru acoperirea temporară a unor goluri de casă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice;  

 Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6. 

 Potrivit art. 58, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a”, art. 81 alin. (2) lit. “d” şi alin. 4 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea fondului de rulment pe anul 2008 

în sumă de 15.000,00 mii lei, pentru acoperirea temporară a unor 
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goluri de casă, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru 

cadrele didactice din învăŃământul preuniversitar de stat.  

 

 Art. 2. 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 167/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului 

 Local Sector 6 nr. 10/2008 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciului AdministraŃie 

Publică Locală. 

 Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6. 

 Văzând adresa grupului de consilieri locali ai Partidului 

Democrat – Liberal înregistrată la Serviciul Tehnic al Consiliului 

Local sub nr. 942/30.10.2008. 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor comerciale proprietate 

privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 

administrarea consiliilor judeŃene sau a consiliilor locale, precum şi 

a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 10/2008 prin înlocuirea domnului consilier Ilie 

Ivorschi cu domnul consilier Danil Tulugea. 

 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 10/2008 rămân neschimbate. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Juridică şi Contencios 

împreună cu Comisia Tehnică pentru executarea lucrărilor 

auxiliare ale Comisiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor legale. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 168/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării 

subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Comisiei de aplicare a 

O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local 

sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (8) din Ordinul nr. 

166/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, modificat 

şi completat prin Ordinul nr. 697/510/2008, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală şi ale O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată pentru aprobarea 

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 

proprietate personală; 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 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 listele nominale cu persoanele prevăzute 

în Anexă, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, în 

vederea acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru 

construirea de locuinŃe, conform art. 1, alin. (8) din Ordinul nr. 

166/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, modificat 

şi completat prin Ordinul nr. 697/510/2008, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală. 

 

 Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va 

face de Primarul Sectorului 6, Comisia stabilită în urma H.C.L.S. 6 

nr. 11/2008 prin DispoziŃia Primarului Sectorului 6 nr. 1378/2006, 

Serviciul EvidenŃă Patrimoniu Sector şi Întocmire DocumentaŃii şi 

DirecŃia Economică.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 
 
Nr. 169/06.11.2008 
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Anexa  

La H.C.L.S. 6 nr. 169/06.11.2008 

 

Lista nominală 

cuprinzând propuneri valoare subvenŃii privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală 

prin credit ipotecar - conform prevederilor  O.U.G. nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Nr. 

crt. Nume, 

prenume 

Nr. înreg. /data 

Valoare locuinŃă cf. 

Deviz General 

Valoare 

credit 

ipotecar 

Euro 

Curs 

lei/euro 

la data 

încheierii 

contractu

-lui de 

credit 

ipotecar 

20% din valoarea 

locuinŃei cf. O.U.G. nr. 

51/2006 

Propunere valoare 

subvenŃie cf. O.U.G. nr. 

51/2006 

Lei Euro Lei Euro Lei Euro 

1. 

Barbu 
Valentin 

22344/06.10.08 

140599,62 39900,00 61258,53 3,5238 28119,92 7980,00 28120,00 7980,00 

2. 

Radu 
Răzvan 
Constan-
tin 

22559/07.10.08 

119232,47 37511,00 30000,00 3,1786 23846,50 7502,20 23846,50 7502,20 
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3. 

Negrilă 
Ion 

23049/14.10. 08 

78746,93 25166,00 20490,00 3,1291 15749,38 5033,20 15749,38 5033,20 

4. 

Guriten-cu 
Mihai-
Marian 

23609/21.10.08 153909,97 49080,00 40200,00 3,1359 30781,99 9816,00 30782,00 9816,00 

 
PREŞEDINTE COMISIE - STELA TOMOEA – Şef Serviciu - Serviciul EvidenŃă Patrimoniu 
 
MEMBRI,                             MIRCEA PAVEL – Referent – Serviciul AutorizaŃii ConstrucŃii 
 
                                             CĂTĂLIN TIMOFTE – Consilier – Serviciul Economic 
 
                                             CLAUDIA PAULA BADICA – Consilier Juridic – Serv. Adm. Publică 
 
                                             GABOR DORU VASILE – Consilier – Consiliul Local sector 6 
 
                                             CURSARU PAUL GABRIEL – Consilier – Consiliul Local sector 6 
 
                                             VĂDUVA SILVIU – Consilier – Consiliul Local sector 6 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcŃiilor publice 

în anul 2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Referatul de Specialitate al Serviciului Managementul 

Resurselor Umane Organizare PerfecŃionare; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 łinând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcŃionarilor publici şi art. 6, lit. “a” din H.G. nr. 

611/2008 actualizată, pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici şi 

prevederile art. 4 din H.G. nr. 588/2008 privind aprobarea Planului 

de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor 

publice din administraŃia publică centrală pentru anul 2008; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă planul de ocupare al funcŃiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi din 
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cadrul instituŃiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local 

Sector 6 şi coordonate de Primarul Sectorului 6, conform Anexei 

nr. I la prezenta. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică, Serviciul 

Managementul Resurselor Umane Organizare şi PerfecŃionare şi 

celelalte instituŃii şi servicii implicate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri corespunzător competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 170/06.11.2008 
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ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.6 nr. 170/06.11.2008 

 

Ordonatori principali de credite din administraŃia publică locală - PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

 

FuncŃia publică 

Nr. 

maxim de 

funcŃii 

publice 

Nr. de 

funcŃii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcŃii 

publice 

vacante 

Nr. maxim 

de funcŃii  

publice 

care vor fi 

înfiinŃate 

Nr. maxim 

de funcŃii 

publice 

supuse  

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcŃii 

publice  

rezervate 

promovării 

Nr. maxim 

de funcŃii 

publice 

rezervate  

promovării 

rapide 

Nr.maxim 

de funcŃii 

publice 

care vor 

fi 

ocupate 

prin 

recrutare  

Secretarul sectorului 6 1 1 0 0 0 0 0 0 

Secretar al consiliului local 0 0 0 0 0 0 0 0 

Director general 2 2 0 1 0 0 0 1 

Director general adjunct 1 1 0 0 0 0 0 0 

Director executiv în cadrul 

aparatului propriu al autorităŃilor 

administraŃiei publice locale  5 2 3 0 0 0 0 2 
Director executiv din cadrul 
instituŃiilor publice subordonate 8 5 3 0 0 0 0 3 
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Director executiv adjunct din cadrul 
aparatului propriu al autorităŃilor 
administraŃiei publice locale  0 0 0 0 0 0 0 0 

Director executiv adjunct în cadrul 

instituŃiilor publice subordonate 7 3 4 0 0 0 0 4 

Şef serviciu 87 68 19 7 7 1 0 20 

Şef birou 21 16 5 5 0 0 0 6 

FuncŃii publice de conducere 

specifice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total categoria funcŃionari publici de 

conducere 132 98 34 13 7 1 0 36 

Auditor clasa I grad profesional 

asistent 5 3 2 0 0 0 0 1 

Auditor clasa I grad prof. princip. 8 3 5 0 0 0 0 3 

Auditor clasa I grad prof. sup. 13 9 4 0 0 0 0 3 

Consilier juridic clasa I grad 

profesional debutant 5 3 2 2 0 4 0 6 
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Consilier juridic clasa I grad 
profesional asistent 15 10 5 1 0 6 0 6 

Consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 17 16 1 1 3 8 0 2 

Consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 12 12 0 3 0 3 0 0 

Consilier clasa I grad profesional 

debutant 19 15 4 2 2 12 0 6 

Consilier clasa I grad profesional 

asistent 36 19 17 4 5 2 6 19 

Consilier clasa I grad profesional 

principal 72 54 18 3 12 11 12 13 

Consilier clasa I grad profesional 

superior 83 61 22 3 0 0 0 14 

expert clasa I grad prof. debutant 1 1 0 0 0 1 0 0 

Expert clasa I grad prof. asistent 4 3 1 0 0 1 0 1 

Expert clasa I grad prof. princip. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Expert clasa I grad prof. sup. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inspector clasa I grad profesional 
debutant 
 13 11 2 5 7 0 0 5 
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Inspector clasa I grad profesional 

asistent 120 106 14 26 6 36 0 14 

Inspector clasa I grad profesional 

principal 157 135 22 20 23 35 8 13 

Agent politie comunitara (inspector) 

cls. I grad debutant 15   15         15 

Agent poliŃie comunitară (inspector) 

clasa I grad asistent 11 11     4   4   

Agent poliŃie comunitară (inspector) 

clasa I grad principal 5 4 1   2   2 1 

Agent poliŃie comunitară (inspector) 

clasa I grad superior 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inspector clasa I grad profesional 

superior 117 102 15 20 0 14 7 8 

FuncŃii publice specifice cls. I                 

Alte funcŃii publice specifice 

(manageri publici)                 
Total funcŃii publice clasa I 728 578 150 90 64 133 39 130 

Referent de specialitate clasa II 
grad profesional debutant 0 0 0 2 0 0 0 2 
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Referent de specialitate clasa II 

grad profesional asistent 0 0 0 1 0 0 0 1 

Referent de specialitate clasa II 

grad profesional principal 1 1 0 0 0 0 0 0 

Referent de specialitate clasa II 

grad profesional superior 27 24 1 0 0 0 0 1 

FuncŃii publice specifice cls. II                 

Total funcŃii publice clasa II 28 25 1 3 0 0 0 4 

Referent clasa III grad profesional 

debutant 14 10 4 16 7 9 0 18 

Referent clasa III grad profesional 

asistent 64 52 12 21 4 25 2 23 

Referent clasa III grad profesional 

principal 129 103 26 10 27 42 10 24 

Referent clasa III grad profesional 

superior 259 237 21 24 4 38 23 20 

FuncŃii publice specifice cls III                 

Agent poliŃie comunitară clasa III 

grad debutant 112 11 101   28     101 
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Agent poliŃie comunitară clasa III 

grad asistent 182 128 54   81 1 62 54 

Agent poliŃie comunitară clasa III 

grad principal 113 69 44   30 1 20 44 

Agent poliŃie comunitară clasa III 

grad superior 142 108 34   2     34 

Total funcŃii pulice clasa III 1015 718 296 71 183 116 117 318 

Total funcŃii publice execuŃie 1771 1321 447 164 247 249 156 452 

Total funcŃii publice 1903 1419 481 177 254 250 156 488 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului pe fonduri structurale 

“ E-COMUNICARE EDU6-RO “ 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Având în vedere Ordinul nr. 2241/2008 art. nr. 1, 2, 3 pentru 

aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanŃate 

în cadrul operaŃiunii 3.1.4 "SusŃinerea conectării şcolilor la 

broadband" din domeniul major de interventie 3.1 "SusŃinerea 

utilizării tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor" şi în cadrul 

operaŃiunilor din domeniul major de intervenŃie 3.2 "Dezvoltarea şi 

creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice", axa prioritară 3 
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"Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi 

public" din cadrul Programului operaŃional sectorial "Cresterea 

competitivităŃii economice" (POS CCE) 2007-2013, H.G. nr. 

457/2008 privind cadrul instituŃional de coordonare şi de 

gestionare a instrumentelor structurale şi Legea nr. 339/2007 

privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect 

la nivelul unităŃilor administrativ-teritoriale judeŃene şi locale;  

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. “a” şi art. 81 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă depunerea la M.C.T.I. spre finanŃare din 

fonduri strucurale (Axa III POS-CCE, Domeniul major de 

intervenŃie 2, OperaŃiunea 3.2.1.) a proiectului “E-Comunicare 

EDU6-RO”. Fişa de proiect se constituie ca Anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Se aprobă cofinanŃarea de 2% din valoarea totală a 

proiectului de 5.440.344 lei, în cuantum de 108.807 lei şi TVA 

recuperabil de 1.033.665,42 lei. Sumele aferente acestei 

cofinanŃări vor fi incluse în bugetul pe 2009 al Consiliului Local 

sector 6. Consiliul Local se angajează să asigure fluxul financiar şi 

sumele necesare între momentul demarării proiectului şi aprobarea 

primelor deconturi de către Autoritatea de Management. 

 

 Art. 3. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 va gestiona 

implementarea proiectului în colaborare cu DirecŃia Economică din 

cadrul Primăriei Sector 6. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor şi  

DirecŃia Economică din Primăria Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 171/06.11.2008 
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ANEXA NR. 1 

la H.C.L.S. 6 nr. 171/06.11.2008 

 

PROIECT „E-COMUNICARE EDU6-RO” 

 

SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU ASIGURAREA 

COMUNICĂRII ÎNTRE ADMINISTRAłIA LOCALĂ A 

SECTORULUI 6, UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI COMUNITATEA LOCALĂ 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI  

 

Proiectul Sistemul Informatic Integrat pentru pentru 

asigurarea comunicării între administraŃia locală a sectorului 6, 

unităŃile de învăŃământ preuniversitar şi comunitatea locală vizează 

implementarea unui sistem informatic integrat, complex, ce 

cuprinde elemente hardware şi software pentru gestionarea 

informaŃiilor şi comunicarea acestora atât pe verticală unitate 

şcoalară – primărie şi invers cât şi pe orizontală între unităŃile 

şcolare. Folosind tehnologie modernă, sistemul va permite tuturor 

actorilor educaŃionali (elevi, părinŃi, profesori, comunitatea locală 
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etc.) să fie informaŃi la timp cu tot ceea ce reprezintă activitatea 

şcolară. Pe lângă achiziŃionarea infrastructurii necesare, principalul 

rezultat al proiectului va fi implementarea unei aplicaŃii informatice 

specifice pentru:  

- Realizarea şi gestionarea bazei de date a unităŃilor şcolare din 

sectorul 6 (grădiniŃe, şcoli, licee, grupuri şcolare) 

- Realizarea şi gestionarea bazei de date privind informaŃii de 

interes de la nivelul unităŃilor şcolare (număr de elevi înscrişi, 

număr de cadre didactice, număr de volume înregistrate la 

bibliotecă, număr de laboratoare, număr de calculatoare, 

conectarea la Internet şi tipul ei, număr de săli de studiu, informaŃii 

administrative, informaŃii privind normarea cadrelor didactice, 

informaŃii privind execuŃia bugetară);  

- Realizarea şi gestionarea bazei de date a proiectelor derulate de 

unităŃile şcolare; 

- Realizarea şi gestionarea bazei de date privind partenerii sociali; 

- Realizarea şi gestionarea bazei de date privind activităŃile care se 

derulează în unităŃile şcolare; 

- Realizarea unui portal cu paginile web ale fiecărei unităŃi şcolare 

pe baza unui template comun de lucru; 
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- ÎmbunătăŃirea comunicării între actorii educaŃionali: primărie şi 

unităŃile şcolare, părinŃi şi şcoală, elevi şi profesori etc.; 

- Informarea permanentă asupra activităŃii educaŃionale din 

Sectorul 6; 

- Generarea raporatelor necesare analizei activităŃii şi luării 

deciziilor de către primărie pentru noi politici comunitare care să 

vizeze componenŃa educaŃională; 

- Asigurarea schimbului de informaŃii între şcoli. 

Partea hardware a Sistemului informatic va fi concentrată într-un 

Data Center la care se vor conecta folosind serviciile Internet toate 

entităŃile definite prin proiect. Acest lucru va permite asigurarea 

unui număr redus de personal necesar administrării sistemului. 

AplicaŃia informatică va fi proiectată şi realizată modular, folosind 

tehnologie Web, pentru a acoperi următoarele domenii de interes: 

1. Modulul “EducaŃia în sectorul 6” care va cuprinde: 

a. Modulul “UnităŃi şcolare” - va cuprinde lista tuturor unităŃilor 

şcolare pe categorii aşa cum sunt definite prin documentele 

legislative precum şi informaŃii centralizate privind modul de 

funcŃionare a acestora;  

b. Modulul “Oferta educaŃională”- va cuprinde informaŃii despre 

planurile de şcolarizare aprobate ale unităŃilor de învăŃământ, şi 
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modalităŃile de înscriere în diverse forme de învăŃământ, date 

privind cursurile şi activităŃile educative care se derulează în afara 

programului şcolar dedicate elevilor şi adulŃilor; 

c. Modulul “Evenimente” - va cuprinde centralizarea tuturor 

evenimentelor care se derulează în unităŃile şcolare din sectorul 6; 

d. Modulul “Proiecte” – va cuprinde pe de o parte documentaŃia cu 

privirea la accesarea de către şcoală a fondurilor pentru derularea 

proiectelor precum şi lista tuturor proiectelor care se derulează în 

unităŃile şcolare din sectorul 6 cu detalierea fiecărui proiect printr-o 

fişă de proiect; 

2. Modulul “Forum de discuŃie” – va permite comunicarea între 

actorii educaŃionali pe teme de interes; 

3. Modulul “Sondaje” – va permite sondarea opiniei publice 

pentru tematica de interes educaŃional în scopul proiectării unor 

măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii educaŃionale; 

4. Modulul “Concursuri, competiŃii şi olimpiade şcolare” – va 

permite informarea tuturor actorilor educaŃionali cu privire la 

derularea evenimentelor competiŃionale precum şi asupra 

rezultatelor obŃinute de acestea; 

5. Modulul “LegislaŃie şcolară” – va permite publicarea 

documentelor de interes şcolar; 
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6. Modulul “Parteneri sociali” – va permite informarea cu privire 

la activitatea partenerilor sociali; 

7. Modulul “Căutare” – va permite regăsirea informaŃiilor după 

cuvinte cheie. 

8. Modulul “Ştiri” – va permite publicarea ultimelor noutăŃi cu 

privire la activitatea şcolii şi a partenerilor educaŃionali; 

9. Modul “News” – va face legatură cu site-ul Mediafax pentru 

preluarea ştirilor de interes general 

10. Modulul “ExecuŃia bugetară” – va permite vizualizarea 

raportului privind modul în care bugetul alocat de la Primăria 

Sector 6 a fost cheltuit pentru şcoli. 

Cea mai mare parte din informaŃiile vizibile în zona centrală a 

aplicaŃie vor fi agregate din cele introduse la nivelul şcolilor. 

Fiecare şcoală va avea asignat un template pentru realizarea 

propriei pagini web. 

 Acest template va fi proiectat tot modular, similar zonei 

centrale şi va cuprinde: 

- Modulul “InformaŃii generale despre şcoală” (localizare, plan de 

şcolarizare, ofertă educaŃională, dotare etc.);- poate fi un formular 

de culegere a datelor sau o aplicaŃie care să culeagă datele 

respective 
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- Modulul „Documente manageriale”; 

- Modulul „Plan de şcolarizare”; 

- Modulul „Lista evenimentelor care se derulează în unitatea 

şcolară”; 

- Modulul „Lista proiectelor” cu completarea fişei de proiect; 

- Modulul “Lista personalui didactic”; 

- Modulul „Lista premianŃilor la concursuri şi olimpiade şcolare”; 

- Modulul „Ştiri”. 

Accesul în sitem se va face diferenŃiat în funcŃie de drepturile 

alocate pentru fiecare utilizator ce va putea avea unul sau mai 

multe roluri: 

- Administrator sistem; 

- Elev 

- Profesor 

- Director (care în acelaşi timp este şi profesor) 

- Secretar şcolar 

- Contabil 

- Administrator 

- Părinte 

- Consilier primărie 

- Partener social 
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- Primar 

- Etc. 

În funcŃie de accesul în sistem acesta va oferi accesul la 

informaŃii pe mai multe nivele de acces: 

- Acces public, pentru orice vizitator 

- Acces pentru părinŃi şi elevi 

- Acces pentru personalul din administraŃia publică 

- Acces pentru partenerii sociali 

- Acces pentru zona de administrare 

Obiectivul proiectului 

Obiectivul general: 

Proiectarea, dezvoltarea şi implementarea Sistemului Informatic 

Integrat pentru asigurarea comunicării între administraŃia locală a 

sectorului 6 şi unităŃile de învăŃământ preuniversitare în scopul 

organizării, eficientizării şi monitorizării continue a activităŃii şcolare 

şi a fluidizării comunicării între cei interesaŃi. 

Obiective specifice: 

1. Gestionarea electronică a unităŃilor şcolare din Sectorul 6; 

2. Culegerea, centralizarea şi diseminarea datelor şi a informaŃiilor 

legate de activitatea educativă din sectorul 6; 
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3. Implementarea portalului şi a modulelor specifice de comunicare 

eficientă: forum, ştiri etc.; 

4. Crearea unui mediu software pentru informarea continuă a 

actorilor educaŃionali; 

5. Generarea raporatelor necesare analizei activităŃii şi elaborării 

de noi politici educaŃionale în domeniu; 

6. Arhivarea electronică a documentelor de management emise de 

instituŃiile de învăŃământ la nivelul sectorului 6. 

7. Instruirea utilizatorilor; 

8. Promovarea proiectului 

ActivităŃi previzionate a se realiza  

1. ConsultanŃa pentru pregătirea şi managementul proiectului, 

inclusiv asistenŃă juridică pentru realizarea achiziŃiilor publice; 

2. AchiziŃia echipamentelor hardware, a aplicaŃiilor software de 

bază, a elementelor de comunicaŃii (pasive şi active); 

3. Dezvoltare şi implementare aplicaŃie software dedicate:  

- Analiza de business, 

- Proiectare, 

- Dezvoltare, 

- Implementare şi 

- Testare 
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4. Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi 

integrarea diverselor structuri de date existente;  

5. Dezvoltarea conŃinutului iniŃial necesar pentru implementarea 

proiectului;  

6. AchiziŃionarea domeniului pentru acest website; 

7. Instruirea personalului care va utiliza produsele software 

implementate şi cel care va asigura mentenanŃa; 

8. Proiectarea şi implementarea soluŃiilor de securitate; 

9. Informare şi publicitate pentru proiect; 

10. Auditarea parŃială şi finală a proiectului, inclusiv auditarea din 

punctul de vedere al securităŃii aplicaŃiei. 

Justificarea necesitaŃii implementării proiectului 

- InexistenŃa unui sistem informatic integrat pentru automatizarea 

şi eficientizarea proceselor din activitatea educaŃională pentru 

comunicarea dintre Primăria Sector 6, unităŃile şcolare şi 

comunitatea locală; 

- InexistenŃa unei platforme de comunicare între actorii 

educaŃionali la nivelul sectorului 6; 

- Centrarea instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar pe proceduri 

birocratice, greu de urmărit şi gestionat; 
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- AbsenŃa unor informaŃii centralizate, necesare luării deciziilor în 

mod obiectiv privind dezvoltarea unităŃilor şcolare la nivelul 

sectorului 6; 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Neacşu Mihaela 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind transferarea activităŃii de stabilire, încasare şi urmărire a 

taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinŃă de la 

A.D.P.D.U. Sector 6 la S.P.F.P.L. Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

sectorului 6, precum şi Raportul de Specialitate întocmit de 

S.P.F.P.L. Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sector 6; 

 În conformitate cu prev. Cap. I din Titlul II şi a art. 35 din 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi 

cu prev. art. 283 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, completat şi modificat prin Legea nr. 343/2006 şi art. 20, 

alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 
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 În baza prevederilor H.C.G.M.B. nr. 227/2008; Anexa nr. 1B 

şi Anexa nr. 2 pct. 9, privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale în municipiul Bucureşti pentru anul 2009;   

 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; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Începând cu data de 01.01.2009, activitatea de 

stabilire, încasare şi urmărire a taxei pentru utilizarea locurilor 

publice cu parcări de reşedinŃă se preia de către S.P.F.P.L. Sector 

6. 

 

 Art. 2. A.D.P.D.U. Sector 6 va preda S.P.F.P.L. situaŃia 

nominală a persoanelor care au dobândit locuri de parcare şi care 

figurează înscrise în evidenŃa acesteia până la data de 

31.12.2008, pe bază de protocol încheiat în formă scrisă între cele 

două părŃi. 
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 Art. 3. A.D.P.D.U. Sector 6 va exercita în continuare 

activitatea de măsurare, marcare, numerotare şi repartizare a 

locurilor de parcare, precum şi de încheiere a acordurilor de 

utilizare a acestora. 

 

 Art. 4. După data de 01.01.2009, la finele fiecărei luni, 

A.D.P.D.U. Sector 6 va înainta S.P.F.P.L. Sector 6 situaŃia 

nominală a persoanelor care au obŃinut în luna respectivă locuri de 

parcare, la care va anexa câte un exemplar de pe acordul de 

utilizare. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6, A.D.P.D.U. Sector 6 şi 

S.P.F.P.L. Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 172/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea acordării de scutiri la plata dobânzilor  

şi penalităŃilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere, 

datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse,  

ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, 

a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu  

şi a impozitului pe terenul aferent acestora 

 

 Având în vedere Expunerea de otive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al Serviciului Public pentru FinanŃe 

Publice Locale Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 În conformitate cu dispoziŃiile H.C.L. Sector 6 nr. 

24/12.03.2008, privind acordarea de scutiri la plata dobânzilor şi 

penalităŃilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere 

datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse şi ale art. 
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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 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea sumei de 1178,16 lei 

reprezentând dobânzi şi penalităŃi de întârziere, precum şi majorări 

de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, 

ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, a 

impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu şi a impozitului pe 

terenul aferent acestora conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 173/06.11.2008 
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ANEXĂ la H.C.L.S. 6 nr. 173/06.11.2008 
 

NR. 

CRT 

NUMELE 

SOLICITANTULUI 

DOMICILIUL  

SOLICITANTULUI 

Nr. Camere Venit 

Mediu 

Net 

Pers. 

DOBÂNZI 

31.12.2007 

PENALITĂłI 

31.12.2007 

MAJORĂRI 

31.12.2007 
PERIOADA PROPUNERI 

Nr. Pers. 

1. 
PĂUN 

TUDORIłA 

Str. Olăneşti nr. 1, Bl. 

83, sc. B, ap. 37, 

Sector 6 

2 

0 lei 31,53  lei 9,75 lei 184,96 lei 2004 – 2007 

Scutirea sumei de 

226,24 lei 

reprezentând dobânzi, 

penalităŃi de întârziere, 

precum şi majorări de 

întârziere calculate la 

31.12.2007. 

3 

2. 
 

DIN ION 

Bd. Constructorilor 

nr. 22, Bl. 20, sc. 1, 

ap. 52, Sector 6 

3 

100 lei 261,49 lei 56,35 lei 298,04 lei 2003-2007 

Scutirea sumei de 

615,88 lei 

reprezentând dobânzi, 

penalităŃi de întârziere, 

precum şi majorări de 

întârziere calculate la 

31.12.2007. 

1 
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3. 
ALEXANDRU 

MIRCEA 

Str. Migdalului nr. 24, 

Sector 6 

3 

411,67 

lei 
75,95 lei 23,91 lei 236,18 lei 2003-2007 

Scutirea sumei de 

336,04 lei 

reprezentând dobânzi, 

penalităŃi de întârziere, 

precum şi majorări de 

întârziere calculate la 

31.12.2007 

3 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Timişoara 

nr. 58”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidenŃial-locuinŃe, 

servicii, comerŃ şi dotări sociale, pe un teren în suprafaŃă de 

31667,12 m.p., proprietate particulară persoană juridică 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Bd. Timişoara nr. 58”, 

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 22802/15/20; 20/10/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6 . 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Timişoara nr. 58”, sectorul 6, pentru construire ansamblu 

rezidenŃial-locuinŃe, servicii, comerŃ şi dotări sociale, pe un teren în 

suprafaŃă de 31667,12 m.p., proprietate particulară persoană 

juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 174/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. RăsadniŃei 

nr. 40”, sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 1491 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. RăsadniŃei nr. 40”, 

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 16953/14/2; 13/10/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

RăsadniŃei nr. 40”, sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 1491 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice. 

 



 326

 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 175/06.11.2008 



 327

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Mărgelelor 

nr. 35”, sector 6, pentru construire locuinŃă,pe un teren în suprafaŃă 

de 179,5 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Mărgelelor nr. 35”, 

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 23094/15/9; 20/10/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525 / 1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

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. 35”, sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 179,5 m.p., proprietate particulară persoană 

fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 176/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. RăsadniŃei 

nr. 42”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 813,34 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. RăsadniŃei nr. 42”, 

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 13922/14/3; 13/10/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525 / 1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

RăsadniŃei nr. 42”, sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 813,34 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, CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 177/06.11.2008  



 333

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Perelor 

nr. 2”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 171 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Intrarea Perelor nr. 2”, 

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 18095/13/14; 22/09/2008 si raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525 / 1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Intrarea 

Perelor nr. 2”, sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 171 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 178/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea 

Cascadelor nr. 11F”, sector 6, pentru construire birouri şi 

showroom, pe un teren în suprafaŃă de 1599,5 m.p., proprietate 

particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Valea Cascadelor 

nr. 11F”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 21611/14/11; 13/10/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 



 337

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Cascadelor nr. 11F”, sectorul 6, pentru construire birouri şi 
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showroom, pe un teren în suprafaŃă de 1599,5 m.p., proprietate 

particulară persoane juridice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 179/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Amilcar C. 

Săndulescu nr. 2B”,sector 6 pentru construire birouri, pe un teren 

în suprafaŃă de 356m.p.,proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Amilcar C. 

Săndulescu nr. 2B”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 15690/13/3; 22/09/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525 / 1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- 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”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

C. Săndulescu nr. 2B”, sectorul 6”, pentru construire birouri, pe un 
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teren în suprafaŃă de 356 m.p., proprietate privată persoană 

juridică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 180/06.11.2008  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Braşov  

nr. 25”, sector 6, pentru construire ansamblu rezidenŃial, servicii, 

comerŃ, pe un teren în suprafaŃă de 26600,81 m.p., proprietate 

particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Braşov nr. 25”,  

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 12129/13/33; 22.09.2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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-  Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525 / 1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- 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”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

nr. 25”, sectorul 6, pentru construire ansamblu rezidenŃial, servicii, 

comerŃ, pe un teren în suprafaŃă de 26600,81 m.p., proprietate 

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

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 181/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Intrarea Cernişoara nr. 9-11 şi Str. DâmboviŃa nr. 75-77”, sector 6, 

pentru construire locuinŃe,birouri şi funcŃiuni complementare,  

pe un teren în suprafaŃă de 3200 m.p.,proprietate particulară 

persoane fizice/juridice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Intrarea Cernişoara nr. 

9-11 şi Str. DâmboviŃa nr. 75-77”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 15429/13/24; 22/09/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525 / 1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- 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”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Intrarea 

Cernişoara nr. 9-11 şi Str. DâmboviŃa nr. 75-77”, sectorul 6, pentru 

construire locuinŃe, birouri şi funcŃiuni complementare, pe un teren 
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în suprafaŃă de 3200 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice/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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 182/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Str. Liniei nr. 20B”, sector 6,pentru construire locuinŃă cu parter 

comercial, pe un teren în suprafaŃă de 548,44 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. Liniei nr. 20B”,  

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 13222/13/31; 22/09/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- 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”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

nr. 20B”, sectorul 6”, pentru construire locuinŃă cu parter comercial, 

pe un teren în suprafaŃă de 548,44 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 183/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Drum Valea Largă nr. 20”, sector 6 pentru construire locuinŃe 

colective, pe un teren însuprafaŃăde1000 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune 

aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Drum Valea Largă nr. 

20”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 14078/13/26; 22/09/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525 / 1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- 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”, prima teză, 

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

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

Largă nr. 20”, sectorul 6, pentru construire locuinŃe colective, pe un 

teren în suprafaŃă de 1000 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, CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 184/06.11.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Str. Viscolului nr. 97-99”, sector 6,pentru construire locuinŃe 

colective, pe un teren în suprafaŃă de 2258,40 m.p.,  

proprietate particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 

şi raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Str. Viscolului nr. 97-99”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 17890/13/9; 22/09/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al 

sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- 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”, prima teză, 

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

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

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

nr. 97-99”, sectorul 6, pentru construire locuinŃe colective, pe un teren 

în suprafaŃă de 2258,40 m.p., proprietate particulară persoane 

juridice. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

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

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

nule de drept. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 185/06.11.2008 
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