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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 B-dul Laminorului nr. 53 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr.196/09.07.2009 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1; 

- Raport nr. 116/11.06.2009 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. 12 CA 7/12.05.2009 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; 

- Avizul Comisiei de circulatie P.M.B., Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele - PMB; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- 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 – B-dul 

Laminorului nr. 53. 

 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 314/23.07.2009  
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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. VarniŃa nr. 16 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr.197/09.07.2009 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 ; 

- Raport nr. 118/.09.07.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 14 CA 6/16.06.2009 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; 

- Avizul Comisiei de circulatie P.M.B., Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele - PMB; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- 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. VarniŃa 
nr. 16. 

 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 
Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 315/23.07.2009  
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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. 28 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr.199/09.07.2009 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1; 

- Raport nr. 119/09.07.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 8 CA 12/24.03.2009 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; 

- Avizul Comisiei de circulatie P.M.B., Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele - PMB; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- 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. 28. 

 
Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 
autorizaŃiilor de construire. 

 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 316/23.07.2009  
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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 -Târgovişte nr. 46 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr.199/09.07.2009 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1; 

- Raport nr. 121/09.07.2009 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. 7 CA 4/10.03.2009 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; 

- Avizul Comisiei de circulatie P.M.B., Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele - PMB; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000; 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată. 

  

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

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Şos. 

Bucureşti-Târgovişte nr.46. 

 
Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 
autorizaŃiilor de construire. 

 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 317/23.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Alexandru Cernat nr. 16 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 200/09.07.2009 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1; 

- Raport nr.122/09.07.2009 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 3/20.01.2009 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; 

- Avizul Comisiei de circulatie P.M.B., Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele - PMB; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- 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 a Municipiului 

Bucuresti S = 57,00 mp propus concesionarii - PUD Str. 

Alexandru Cernat nr. 16. 

 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 



 18

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. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 318/23.07.2009  
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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. Triumfului nr. 6 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 201/09.07.2009 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1; 

- Raport nr.123/11.06.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 15 CA 11/23.06.2009 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; 

- Avizul Comisiei de circulatie P.M.B., Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele - PMB; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- 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. Triumfului 

nr. 6. 

 
Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 
autorizaŃiilor de construire. 
 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 319/23.07.2009   
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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. Pădurea Neagră nr. 69 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr.236/15.07.2009 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1; 

- Raport nr.130/16.07.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 6 CA 10/14.0542009 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; 

- Avizul Comisiei de circulatie P.M.B., Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele - PMB; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- 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. Pădurea 

Neagră nr.69. 

 
Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 
autorizaŃiilor de construire. 
 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 320/23.07.2009  
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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. Godeni nr. 25 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 231/15.07.2009 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1; 

- Raport nr.129/16.07.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 6 CA 5/24.02.2009 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; 

- Avizul Comisiei de circulatie P.M.B., Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele - PMB; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- 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. Godeni 

nr. 25. 

 
Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 
autorizaŃiilor de construire. 

 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 321/23.07.2009  
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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. Octav Cocărăscu nr. 69 A 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 237/15.07.2009 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1; 

- Raport nr. 131/16.07.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 18 CA 1/14.07.2009 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; 

- Avizul Comisiei de circulatie P.M.B., Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele - PMB; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- 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. Octav 

Cocărăscu nr. 69 A. 

 
Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 
autorizaŃiilor de construire. 
 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 322/23.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Avizului de Oportunitate 

pentru întocmire PUZ - Str. Nicolae G. Caramfil nr. 87 

- Supraetajare imobil birouri existent 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 165/19.06.2009 al arhitectului-sef al 

Primăriei Sectorului 1; 

- Avizul nr. 124/16.07.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

- Avizul nr. 8 CTU 10/14.04.2009 al Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administratiei publice locale; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi 

Regulamentul Local de Urbanism, aprobat cu Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000; 

- DispoziŃiei Primarului Sectorului 1 nr. 899/02.02.2009 privind 

procedura pentru emiterea avizului de oportunitate necesar 

pentru elaborarea PUZ. 

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, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Avizul de Oportunitate pentru 

documentaŃia PUZ – Supraetajare imobil birouri existent, str. 

Nicolae G. Caramfil nr. 87, cu precizarea teritoriul care urmează 

să fie reglementat prin PUZ, delimitat astfel: la nord de strada Gr. 

Gafencu, la vest de Şos. Nordului, la sud de Şos. Nordului şi la 

est de strada N. Caramfil. 

 

Art. 2. La elaborarea PUZ - ului se va respecta limita de 

studiu stabilită prin prezenta documentaŃie, această documentaŃie 

nu dă dreptul la construire. 



 33

Art. 3. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 323/23.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Avizului de Oportunitate 

pentru întocmire PUZ - Str. MunŃii Tatra nr. 14 

Imobil birouri şi servicii 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 203/09.07.2009 al arhitectului-sef al 

Primăriei Sectorului 1; 

- Avizul nr. 126/16.07.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

- Avizul nr. 17 CTU 11/07.07.2009 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: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi 

Regulamentul Local de Urbanism, aprobat cu Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000; 

- DispoziŃiei Primarului Sectorului 1 nr. 899/02.02.2009 privind 

procedura pentru emiterea avizului de oportunitate necesar 

pentru elaborarea PUZ. 

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, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Avizul de Oportunitate pentru 

documentaŃia PUZ – Imobil birouri şi servicii, str. MunŃii Tatra nr. 

14, cu recomandarea: ansamblul propus va corobora RH maxim 

din zona cu tendinŃa de dezvoltare şi caracteristicile de zona 

centrală conform documentaŃiilor aprobate, astfel: către strada M-

Ńii Tatra RH recomandat P+6E, către strada Buzeşti RH 

recomandat P+12E, cu posibilitatea creării unui accent vertical; 

pe zona mediană RH va coborî în trepte către strada M-Ńii Tatra. 

Se vor avea în vedere fluidizarea circulaŃei prin reglementarea 

profilului străzii Intrarea Şantierului, precum şi o legatură 
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pietonală între aceasta şi strada Buzeşti. De asemenea se 

recomandă crearea unui front continuu pentru susŃinerea 

Diametralei N – S Buzeşti, conform Aviz nr. 126/16.07.2009 al 

Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia 

mediului înconjurator al Consiliului Local al Sectorului 1, cu 

precizarea teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ, 

delimitat astfel: la nord-est de B-dul Ion Mihalache, la est de 

strada Dr. Felix, la nord-sud de strada BuzeŃti, la sud de strada 

Gheorghe Polizu şi la vest de strada Gh. Duca. 

 

Art. 2. La elaborarea PUZ-ului se va respecta limita de 

studiu stabilită prin prezenta documentaŃie. 

 

Art. 3. Prezenta documentaŃie nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 4. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 324/23.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Avizului de Oportunitate 

pentru întocmire PUZ - Str. Tudor Ştefan nr. 31A - 33 

Imobil locuinŃe 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 204/09.07.2009 al arhitectului-sef al 

Primăriei Sectorului 1; 

- Avizul nr. 127/16.07.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

- Avizul nr. 17 CTU 12/07.07.2009 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: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi 

Regulamentul Local de Urbanism, aprobat cu Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000; 

- DispoziŃiei Primarului Sectorului 1 nr. 899/02.02.2009 privind 

procedura pentru emiterea avizului de oportunitate necesar 

pentru elaborarea PUZ. 

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, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Avizul de Oportunitate pentru 

documentaŃia PUZ – Imobil locuinŃe, str. Tudor Ştefan nr. 31A-33, 

cu recomandarea: construcŃia propusă va avea un regim de 

înălŃime Ds+P+3E+4D pentru integrarea în tesutul urban al zonei 

– conform Aviz nr. 127/16.07.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1. 
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Art. 2. La elaborarea PUZ-ului se va respecta limita de 

studiu stabilită prin prezenta documentaŃie, delimitată astfel: la 

nord de strada PuŃul lui Zamfir, la vest de calea DorobanŃilor, la 

sud de Intr. Lt. Aviator Marcel Andreescu şi la est de strada Banul 

Andronache. 

 

Art. 3. Prezenta documentaŃie nu dă dreptul la construire. 

 

Art. 4. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 325/23.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Avizului de Oportunitate 

pentru întocmire PUZ modificator - Str. Alexandru Constantinescu 

nr. 8 Imobil locuinŃe – în curs de execuŃie 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 205/09.07.2009 al arhitectului-sef al 

Primăriei Sectorului 1; 

- Avizul nr. 128/16.07.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

- Avizul nr. 17 CTU 10/07.07.2009 al Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administratiei publice locale; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi 

Regulamentul Local de Urbanism, aprobat cu Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000; 

- DispoziŃiei Primarului Sectorului 1 nr. 899/02.02.2009 privind 

procedura pentru emiterea avizului de oportunitate necesar 

pentru elaborarea PUZ. 

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, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Avizul de Oportunitate pentru 

documentaŃia PUZ şi RLU – imobil locuinŃe, str. Alexandru 

Constantinescu nr. 8, cu precizarea teritoriul care urmează să fie 

reglementat prin PUZ: Zona Protejată nr. 73 - Parcelarea 

Domenii. 

 

Art. 2. La elaborarea PUZ - ului se va respecta limita de 

studiu stabilită prin prezenta documentaŃie, aceasta documentaŃie 

nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 326/23.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

272/2008 privind stabilirea nivelului alocaŃiei zilnice de hrană 

pentru beneficiarii Cantinei Centrale de Ajutor Social 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Cantina Centrală 

de Ajutor Social; 

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; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele de 

ajutor social;  

Având în vedere prevederile art. 23, art. 24 şi art. 25 din 

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 
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łinând seama de prevederile art. 2, art. 3, art. 6 şi art. 35, 

lit.”g” din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

social; 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea 

Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelurilor 

alocaŃiei zilnice pentru consumurile colective din instituŃiile publice 

de asistenŃă socială; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 272/2008 stabilirea nivelului alocaŃiei 

zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei Centrale de Ajutor 

Social; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 272/2008 privind stabilirea nivelului alocaŃiei 

zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei Centrale de Ajutor 

Social, în sensul diminuării  alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

beneficiarii Cantinei Centrale de Ajutor Social de la 9 

lei/zi/beneficiar la 8 lei/zi/beneficiar, începând cu luna august 

2009. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

Cantina Centrala de Ajutor Social şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 327/23.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

al Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de 

locuinŃe sociale 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia UtilităŃi 

Publice din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii locuintei nr. 

114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local 

nr. 221/03.07.2008 privind desemnarea membrilor în Comisia 

Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinŃe sociale şi de 

necesitate conform prevederilor Legii nr.114 şi ale Hotărârii 

Guvernului României nr.1275/2000; 
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Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 

nr. 285/2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la 

stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane 

prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinŃei, precum şi 

aprobarea achiziŃionării de locuinŃe de pe piaŃa liberă a unor 

imobile de locuinŃe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire 

depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative 

în domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

Local nr. 27/03.02.2009 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.10.2008 

privind aprobarea contractării de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 

76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro 

al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea 

finanŃării unor obiective de investiŃii; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Setor 1 

nr. 259/01.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare a Consiliului Local Sector 1; 

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

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

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare a Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de 

atribuire de locuinŃe sociale, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

membrii Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire 

de locuinŃe sociale, DirecŃia UtilităŃi Publice – Serviciul Fond 

Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 328/23.07.2009  
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Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 328/23.07.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ion Brad 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

al Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de 

locuinŃe sociale 

 

Capitolul I - DispoziŃii Generale 

Art. 1. (1) Prezentul Regulament de organizare şi 

funcŃionare stabileşte cadrul juridic de organizare şi funcŃionare a 

comisiei înfiinŃate conform Legii locuinŃei nr.114/1996, 

republicată, a Normelor metodologice de aplicare Legii 

nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 221/03.07.2008 privind 

desemnarea membrilor Comisiei Sectorului 1 pentru analiza 

solicitărilor de locuinŃe sociale şi de necesitate.  

 (2) Potrivit legislaŃiei în vigoare, prin locuinŃa socială se 

înŃelege: LocuinŃă care se atribuie cu chirie subvenŃionată unor 

persoane sau familii, a căror situaŃie economică nu le permite 

accesul la o locuinŃă în proprietate sau închirierea unei locuinŃe în 

condiŃiile pieŃei.  

 

Capitolul II – AtribuŃiile Comisiei de analiză şi aprobare a 

solicitărilor de atribuire de locuinŃe sociale 

Art. 2. – (1) Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor 

de atribuire de locuinŃe sociale este formată din 5 membri, 
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viceprimarul Sectorului 1 având şi calitatea de preşedinte al 

comisiei. 

(2) Comisia se va întruni cel puŃin o dată pe lună sau ori de câte 

ori va fi necesar. 

(3) Membrii Comisiei nu pot vota o propunere care are ca obiect 

atribuirea unei locuinŃe sociale unei persoane care îi este rudă 

sau afin până la gradul IV inclusiv. În caz de incompatibilitate 

persoana vizată se va abŃine de la vot sau locul său în comisia va 

fi luat de către unul dintre membrii supleanŃi. 

(4) Comisia este abilitată să repartizeze, pe baza criteriilor 

stabilite anual prin hotărârea Consiliului Local Sector 1, în 

condiŃiile prevederilor Legii locuinŃei nr. 114/1996 republicată, 

locuinŃele sociale în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, 

următoarelor categorii de persoane:  

a) persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi 

evacuate din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari; 

b) tinerii care au vârsta de până la 35 de ani; 

c) tinerii proveniŃi din instituŃii de ocrotire socială şi care au 

împlinit vârsta de 18 ani; 

d) invalizii de gradul I şi II: 

e) persoanele cu handicap; 

f) pensionarii; 

g) veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii 

recunoştinŃei faŃă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit la 

victoria RevoluŃiei romane din decembrie 1989, precum şi faŃă de 

persoanele care şi-au jertfit viaŃa sau au avut de suferit în urma 



 51

revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 

1987, nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

prevederilor Decretului – lege nr. 118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane 

sau familii îndreptăŃite.  

(5) Comisia analizează, în baza evidenŃelor fondului locativ 

proprietate de stat Ńinute de Serviciului Fond Imobiliar şi în limitele 

de competenŃă stabilite prin legislaŃia şi actele de autoritate ale 

municipalităŃii (Legea 114/1996 şi Normele Metodologice de 

aplicare a acesteia elaborate de Guvernul României; O.G.R. nr. 

19/1994 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia; Legea 

152/1998 şi H.G. 962/2001 privind construirea de locuinŃe în 

regim de închiriere pentru tineri şi familii de tineri, cu finanŃare de 

la bugetul de stat şi credite externe; Regulamentul de repartizare 

a locuinŃelor şi a terenurilor aferente acestora, din fondul locativ 

de stat cf. Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/13.02.2003) situaŃia 

persoanelor care solicită acordarea unei locuinŃe sociale.  

 

Capitolul III - Modul de funcŃionare al Comisiei 

Art. 3. (1) Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor de 

atribuire se va întruni cel puŃin o dată pe lună sau de câte ori se 

va considera necesar. 

(2) ŞedinŃa este condusă de preşedintele comisiei. 
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(3) După deschiderea şedinŃei, Comisia va studia înscrisurile ce 

stau la baza hotărârilor pe care le va adopta. 

(4) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1 va 

prezenta dosarele cu înscrisurile supuse analizei şi aprobării şi un 

borderou pe care membrii comisiei îşi vor înscrie opŃiunile şi 

menŃiunile referitoare la cauza supusă votului. 

(5) La încheierea lucrărilor, fiecare membru va semna două 

exemplare ale borderoului, dintre care unul va rămâne în 

păstrarea Preşedintelui Comisiei şi unul va fi păstrat de către 

Serviciul Fond Imobiliar. 

(6) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor 

membrilor prezenŃi care participă la şedinŃa respectivă. În caz de 

egalitate de voturi, votul care va conta este cel al Preşedintelui 

comisiei. 

(7) Hotărârile comisiei vor fi puse în executare de serviciul de 

specialitate. 

 

Capitolul IV – Clauze de confidenŃialitate 

Art. 4. – (1) Membrii comisiei vor asigura 

confidenŃialitatea informaŃiilor obŃinute în urma consultării 

dosarelor petenŃilor. 

(2) Documentele din cadrul Serviciului Fond Imobiliar sau 

referitoare la domeniul de activitate al Serviciului Fond Imobiliar, 

inclusiv borderoul din cadrul Comisiei de analiză şi aprobare a 

solicitărilor de atribuire de locuinŃe sociale, vor fi studiate doar în 

cadrul Serviciului Fond Imobiliar sau în cadrul Comisiei. 
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(3) Este interzisă eliberarea de exemplare ale documentaŃiei sau 

copii ale acesteia vreunuia dintre membrii comisiei sau vreunei 

persoane străine de comisie, cu excepŃia cazurilor prevăzute de 

lege. 

 

Capitolul V – DispoziŃii finale 

Art. 5. – (1) În cazul în care Comisia considera necesar 

va putea solicita informaŃii suplimentare sau puncte de vedere cu 

privire la modul de atribuire a locuinŃelor compartimentelor din 

cadrul Primăriei Sectorului 1 sau instituŃiilor din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 1. 

(2) Prevederile prezentului regulament intra în vigoare la data 

adoptării sale de către Consiliul Local al Sectorului 1. 

(3) DispoziŃiile prezentului regulament se completează cu 

prevederile Legii locuinŃei nr. 114/1996 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale celorlalte acte 

normative sau administrative în domeniu. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de cooperare între Consiliul Local al 

Sectorului 1 Bucureşti şi Consiliul oraşului Ruse din Bulgaria 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia RelaŃii InternaŃionale şi Cooperare Externă; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 251/20.07.2006 privind aprobarea Acordului de 

cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti 

(România) şi Consiliul Oraşului Ruse (Bulgaria); 

Având în vedere adresa primarului oraşului Ruse – 

Bulgaria înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr. 

42063/25.11.2008; 

Văzând Avizul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor (Nr. 

73730/19.06.2009); 
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În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. 

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

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de Cooperare între Consiliul 

Local al Sectorului 1 şi Consiliul Local al oraşului Ruse din 

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

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să 

semneze Acordul menŃionat la art.1, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data 

obŃinerii acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia RelaŃii 

InternaŃionale şi Cooperare Externă şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr. 329/23.07.2009  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 329/23.07.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

ACORD DE COOPERARE 

între  

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti din România 

şi Oraşul Ruse (Republica Bulgaria) 

 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, reprezentat prin 

Consiliul Local şi Oraşul Ruse, reprezentat prin Consiliul 

Municipal, denumite în continuare părŃi 

În dorinŃa de a stabili şi dezvolta relaŃii bilaterale de 

cooperare în domeniile social, economic, cultural şi având în 

vedere prosperitatea şi dezvoltarea susŃinută, în baza principiilor 

egalităŃii şi avantajului reciproc 

Au convenit următoarele: 

 Art. 1. PărŃile vor contribui la dezvoltarea relaŃiilor de 

prietenie în beneficiul reciproc al cetăŃenilor celor două oraşe. 

 Art. 2. PărŃile vor promova schimbul de informaŃii şi 

experienŃă în scopul dezvoltării celor două oraşe, în mod 

deosebit, în domeniul administraŃiei publice locale, precum şi în 

domeniul planificării urbane, transportului public, salubrităŃii, 

protecŃiei sănătăŃii, mediului, bunăstării, schimburilor comerciale, 

turismului şi locurilor de recreere. 
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 Cooperarea în orice alt domeniu de activitate va fi 

discutată şi va fi astfel stabilită să fie în beneficiul ambelor părŃi. 

 Art. 3. PărŃile vor acorda o atenŃie deosebită măsurilor ce 

au ca obiect păstrarea moştenirii culturale a celor două oraşe. 

 Art. 4. PărŃile vor sprijini şi vor dezvolta colaborarea pe 

baza unor programe specifice care se vor adopta de comun 

acord şi vor fi elaborate în beneficiul reciproc al acestora. 

 Art. 5. PărŃile vor încuraja stabilirea de parteneriate între 

asociaŃii, organisme, universităŃi şi instituŃii specifice, în spiritul 

prezentului acord şi vor avea ca obiectiv special derularea acelor 

programe destinate tineretului. 

 Art. 6. PărŃile se vor informa reciproc cu documente 

necesare pentru implementarea programelor de cooperare. 

 Art. 7. PărŃile vor facilita organizarea de vizite reciproce 

ale specialiştilor şi delegaŃiilor, considerate esenŃiale pentru 

transferul efectiv şi eficient de idei, metode manageriale şi 

informaŃii necesare înŃelegerii mai bune privind experienŃele 

fiecărui oraş. 

 Art. 8. (1) Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă 

nedeterminată şi intră în vigoare la data semnării. 

 (2). Prezentul Acord poate fi modificat de comun acord, 

modificările urmând să intre în vigoare conform alineatului (1). 

 (3). Oricare dintre PărŃi poate denunŃa prezentul Acord 

printr-o notificare scrisă adresată celeilate PărŃi. DenunŃarea 

produce efecte de la data primirii notificării. 
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Semnat la ............................, la data de ...............…, în trei 

exemplare originale, fiecare în limba română, în limba bulgară şi 

engleză, toate textele fiind egal autentice. 

 

(În caz de diferende de interpretare, textul în limba engleză va 

prevala.) 

  

Domnul Andrei Ioan Chiliman Domnul Bojidar Yotov 

Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti 

Primarul Oraşului Ruse 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind extinderea programului de salubrizare pe străzile din 

cartierul Vatra Nouă recent reabilitate 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia UtilităŃi 

Publice; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii serviciului de 

salubrizare a localităŃilor nr. 101/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere contractul de delegare a gestiunii 

prestării serviciilor de salubrizare pe aria administrativă a 

Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/ din 30.06.2008 încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi S.C. Compania Romprest 

Service S.A; 
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łinând seama de faptul că o serie de străzi din cartierul 

Vatra Nouă au fost reabilitate şi modernizate, necesitând 

operaŃiuni de salubrizare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi 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 extinderea programului de salubrizare 

pe străzile din cartierul Vatra Nouă recent reabilitate, conform 

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

 

Art. 2. S.C. Compania Romprest Service S.A va efectua 

operaŃiunile de salubrizare pe străzile menŃionate în anexa la 

prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile contractului nr. 

J077/S/ din 30.06.2008 şi a celorlalte acte adiŃionale la acesta. 

 

Art. 3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze 

în numele Consiliului Local al Sectorului 1 un act adiŃional la 

contractul nr. J077/S/ din 30.06.2008, în care să se consemneze 

cele menŃionate la art. 1 şi 2. 
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Art. 4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InspecŃie din cadrul DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Comunitară Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 330/23.07.2009  
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Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local 
nr.330/23.07.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ion Brad 

SITUAłIA SUPRAFEłELOR STRĂZILOR DIN VATRA NOUĂ  
     

STRADA Lungime stradă 
(ml) 

SuprafaŃă parte carosabilă 
(mp) 

SuprafaŃă spaŃii verzi 
(mp) 

SuprafaŃă trotuare 
(mp) 

     
Atlasului 597.58 3,840.20 617.94 1,409.87 
Automatizării 482.76 3,084.55 442.49 1,254.81 
CâmpiniŃa 729.50 4,966.50 1,089.92 1,832.04 
Cerneşti 242.19 1,670.90 295.60 644.15 
Dărmăneşti 566.67 3,887.80 532.55 1,396.65 
Iezeru 615.00 4,200.00 1,206.83 1,953.45 
Pădurii 617.893 

{417.66} 
2,899.12 1,299.18 951.68 

Vorniceni 414.50 2,832.20 494.97 1,191.65 
     

Total 4266.09 
{4056.86} 

27,381.27 5,979.48 10,634.30 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a 

imobilului-construcŃie, situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Pajurei nr. 

2C (fost B-dul Bucureştii Noi nr. 48) între DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în calitate de 

cumpărător şi Rotaru Mihai Leonard, în calitate de vânzător, în 

scopul înfiinŃării şi funcŃionării Complexului Social de Servicii 

„Împreună”, ca structură fără personalitate juridică în cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificări şi completări; 

- Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, republicată; 

- OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 418/2008 

privind aprobarea implementării de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a Proiectului 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Persoane cu Handicap Adulte, Hotărârea Consiliului Local Sector 

1 nr. 419/2008 pentru aprobarea implementării de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a 

Proiectului Centrul Social „Împreună”, destinat persoanelor adulte 

cu handicap, Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

502/10.12.2008 privind comasarea Proiectului „Centrul Social 

Împreună” şi a Proiectului „Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Handicap” 

implementate de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, sub denumirea Complexul Social de 

Servicii „Împreună”; 

Analizând:  

- Oferta imobiliară depusă de Rotaru Mihai Leonard pentru 

imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Pajurei nr. 2C (fost Bdul 

 Bucureştii Noi nr. 48); 
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- Încheierea nr. 7968/2004 pronunŃată de Judecătoria Sector 1 

Bucureşti în Dosar nr. 7968/2004; 

- Decretul - lege nr. 150/1990 emis de Consiliul Provizoriu de 

Uniune NaŃională; 

- Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic la fundaŃiilor judeŃene 

pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al FundaŃiei NaŃionale 

pentru Tineret; 

- Contractul de Asociere autentificat sub nr. 2176/25.05.2005 la 

Biroul Notarului Public Irina Daniilescu între FundaŃia pentru 

Tineret a municipiului Bucureşti, având calitatea de asociat 

beneficiar şi S.C. Rotary ContrucŃii S.R.L, având calitatea de 

asociat investitor; 

- Contractul de asociere în vederea edificării unor construcŃii 

autentificat sub nr. 3573/18.10.2007 la Biroul Notarului Public 

Bucur Nicoleta, având ca părŃi FundaŃia pentru Tineret a 

municipiului Bucureşti, în calitate de asociat beneficiar şi S.C. 

Rotary ContrucŃii S.R.L. în calitate de asociat investitor; 

- Hotărârea nr. 4/04.09.2008 a Consiliului de Conducere al 

FundaŃiei pentru tineret a municipiului Bucureşti privind 

încheierea unui act adiŃional la Contractul de asociere în vederea 

edificării unor construcŃii nr. 48/18.10.2007; 

- Actul AdiŃional nr. 1 la Contractul de asociere în vederea 

edificării unor construcŃii nr. 48/18.10.2007, autentificat sub nr. 

4712/17.10.2008; 
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- Act AdiŃional nr. 2 la Contractul de asociere în vederea edificării 

unor construcŃii autentificat sub nr. 3573/18.10.2007, între 

FundaŃia pentru Tineret a municipiului Bucureşti, S.C. Rotary 

ConstrucŃii S.R.L., în calitate de asociat investitor cedent şi 

Rotaru Mihai Leonard, în calitate de asociat investitor, autentificat 

sub nr. 5642/22.12.2008; 

- Contractul de cesiune a Contractul de asociere în vederea 

edificării unor construcŃii autentificat sub nr. 3573/18.10.2007, 

încheiat între S.C. ConstrucŃii S.R.L. în calitate de cedent, Rotaru 

Mihai Leonard, în calitate de cesionar şi FundaŃia pentru Tineret a 

municipiului Bucureşti în calitate de declarant, autentificat sub nr. 

5641/22.12.2008 la Biroul Notari AsociaŃi Nicoleta Bucur şi Didina 

Balaş; 

- Actul de alipire autentificat sub nr. 773/02.03.2009 la Biroul 

Notarilor AsociaŃi Nicoleta Bucur şi Didina Balaş încheiat de 

FundaŃia pentru Tineret a municipiului Bucureşti; 

- Încheierea nr. 143144/02.03.2009 pronunŃată de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti în Dosarul 

nr. 143144; 

- Procesele-verbale întocmite la data de 21.07.2009 şi 

22.07.2009 cu ocazia negocierilor asupra preŃului de achiziŃie al 

imobilului; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (3), art.  81, 

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

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

modificările şi completările ulterioare  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de vânzare-

cumpărare a imobilului-construcŃie, în suprafaŃă de 3518,5, mp 

situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Pajurei nr. 2C (fost B-dul 

Bucureştii Noi nr. 48) între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în calitate de cumpărător şi Rotaru 

Mihai Leonard, în calitate de vânzător. 

 

Art. 2. Ia act de faptul că, urmare încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare menŃionat, în favoarea proprietarului 
construcŃiei se instituie un drept de superficie asupra terenului, în 
suprafaŃă totală de 826 mp, pentru toată durata de existenŃă a 
construcŃiei, cu drept de reconstrucŃie în cazul în care aceasta va 
fi afectată de calamităŃi naturale sau de alte cauze independente 
de voinŃa şi acŃiunile proprietarului construcŃiei. 

 

Art. 3. PreŃul plătit de cumpărător vânzătorului este 
echivalentul în lei (ROL) a 1340 EURO/mp cu TVA, din care 5% 
reprezintă TVA, la cursul comunicat de Banca NaŃională a 
României la data negocierii 22 iulie 2009 - 4,2356 lei/euro, 
însemnând 4.714.790 EURO cu TVA, respectiv în lei 
19.969.964,52 cu TVA, din care 5% reprezintă TVA. 

 

Art. 4. Ia act de faptul că, potrivit procesului - verbal de 

negociere, vânzătorul va suporta şi contravaloarea taxelor ce 

revin în sarcina cumpărătorului în cadrul tranzacŃiilor imobiliare de 

acest tip. 
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Art. 5. Se împuternicesc domnul DănuŃ Ioan Fleacă în 

calitate de Director General şi reprezentant legal  al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

doamna Daniela NiŃă, în calitate de Director General Adjunct 

Economic şi doamna Mihaela Briciu-Director General Adjunct 

AchiziŃii Publice, Avizare Contracte, să semneze în numele 

cumpărătorului-DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, contractul de vânzare-cumpărare, în 

formă autentică, precum şi să îndeplinească toate obligaŃiile ce 

revin DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 în calitatea de cumpărător al imobilului situat în 

Bucureşti, Sector 1, Str. Pajurei nr. 2C ( fost B-dul Bucureştii Noi 

nr. 48. 

 

Art. 6. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, persoanele nominalizate la art. 5 din Hotărâre, domnul 

Rotaru Mihai Leonard şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr. 331/23.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a 

imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Buziaş nr. 23 între 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, în calitate de cumpărător şi Niculae Florin Bogdan, în 

calitate de vânzător, personal şi în calitate de împuternicit, care 

va avea ulterior destinaŃia de Complex Social de Servicii 

„Bucureştii Noi”, structură fără personalitate juridică în cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

łinând seama de prevederile  

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificări şi completări; 

- Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, republicată; 

- OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

503/10.12.2008 privind aprobarea achiziŃionării de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, de 

pe piaŃa liberă, a unui imobil care va avea ulterior destinaŃia de 

Complex Social de Servicii Bucureştii Noi; 

Analizând  

- Oferta imobiliară depusă de Niculae Florin Bogdan pentru 

imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Buziaş nr. 23; 

- Contractul de vânzare-cupărare autentificat sub nr. 

1754/12.11.2007 la Biroul Notarilor Publici AsociaŃi Florea Maria 

şi Florea Brânduşa, având ca părŃi pe Bunbănac Luiza Antoanela 

în calitate de vânzător şi Niculae Florin Bogdan, căsătorit cu 

Niculae Nicoleta şi Neacşu Marian, căsătorit cu Neacşu Florinela, 

în calitate de cumpărători; 

- AutorizaŃia de Construire nr. 1017/88B/21840 din 21.10.2008 

eliberată de Primăria Sectorului 1; 

- Certificatul de Uranism nr. 135/18/B/48486 din 24.01.2008 

eliberat de Primăria Sectorului 1; 

- Procura autentificată sub nr. 940/20.07.2009 la Biroul Notarilor 

Publici AsociaŃi Florea Maria şi Florea Brânduşa pentru Niculae 

Bogdan; 
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- Încheierea nr. 26857/15.07.2009 pronunŃată de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti; 

- Procesul-verbal încheiat la data de 23.07.2009 cu ocazia 

negocierilor asupra preŃului de achiziŃie al imobilului; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (3), art. 81, 

alin. (2), lit.”n”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b”, ale 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 încheierea contractului de vânzare-

cumpărare a imobilului în suprafaŃă de - construcŃie 481,15 mp şi 

teren 245,89 mp situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Buziaş nr. 23, 

între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, în calitate de cumpărător şi Niculae Florin Bogdan, 

căsătorit cu Niculae Nicoleta şi Neacşu Marian, căsătorit cu 

Neacşu Florinela, în calitate de vânzători, reprezentaŃi de Niculae 

Bogdan, conform Procurii autentificate sub nr. 940/20.07.2009 la 

Biroul Notarilor Publici AsociaŃi Florea Maria şi Florea Brânduşa. 

 

Art. 2. PreŃul plătit de cumpărător vânzătorului este 

echivalentul în lei (ROL) a 505.000 EURO cu TVA, din care 5% 

TVA, la cursul comunicat de Banca NaŃională a României la data 

negocierii 22 iulie 2009-4,2356 lei/euro, însemnând în lei 

2.138.978 cu TVA din care 5% reprezintă TVA. 
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Art. 3. Se împuternicesc domnul DănuŃ Ioan Fleacă în 

calitate de Director General şi reprezentant legal  al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

doamna Daniela NiŃă, în calitate de Director General Adjunct 

Economic şi doamna Mihaela Briciu-Director General Adjunct 

AchiziŃii Publice, Avizare Contracte, să semneze în numele 

cumpărătorului-DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, contractul de vânzare-cumpărare, în 

formă autentică, precum şi să îndeplinească toate obligaŃiile ce 

revin DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 în calitatea de cumpărător al imobilului situat în 

Bucureşti, Sector 1, Str. Buziaş nr. 23. 

 

Art. 4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, persoanele nominalizate la art. 5 din Hotărâre, domnul 

Niculae Florin Bogdan, personal şi în calitate de împuternicit, şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 332/23.07.20009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind sistarea temporară a activităŃii S.C. CET GRIVIłA S.R.L. 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de directorul executiv al S.C. CET GRIVIłA S.R.L.; 

Luând act de decizia AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 1 privind sistarea temporară a activităŃii S.C. CET 

GRIVIłA S.R.L.; 

łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societăŃile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

194/2003 privind înfiinŃarea SocietăŃii Comerciale „TOTAL CET 

GRIRO” S.R.L., precum şi de aprobare a actului constitutiv; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

193/27.05.2004 privind aprobarea unor măsuri necesare 
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funcŃionării S.C.CET GRIVIłA S.R.L., modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 509/10.12.2008; 

Luând în considerare faptul că RADET nu şi-a îndeplinit 

obligaŃiile contractuale şi nu a plătit debitele şi penalităŃile 

datorate faŃă de S.C.CET GRIVIłA S.R.L., lipsind-o pe aceasta 

de posibilitatea achitării contravalorii materiei prime; 

În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80,  art. 81, alin. (1) şi (2) 

şi 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 sistarea temporară a activităŃii S.C.CET 

GRIVIłA S.R.L., datorată imposibilităŃii achitării datoriilor către 

GDF SUEZ, ca urmare a furnizării gazelor naturale.  

 

Art. 2. Încetarea activităŃii va interveni de la data primirii 

primei somaŃii de plată din partea GDF SUEZ şi va dura până în 

momentul redresării situaŃiei financiare. 
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Art. 3. Se mandatează directorul S.C.CET GRIVIłA 

S.R.L. să semneze toate actele necesare pentru punerea în 

aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. Primarul Sectorului 1, directorul S.C.CET GRIVIłA 

S.R.L. şi  Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 333/30.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere 

pentru imobilul din Str. Traian Vasile nr. 76, sector 1, Bucureşti, 

în vederea desfăşurării temporare a activităŃii  

GrădiniŃei de copii nr. 43 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1; 

Potrivit Legii ÎnvăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor nrmative, 

republicată; 

Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă 

a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 151/2001 privind trecerea unităŃilor 

de învăŃământ preuniversitar de stat în administrarea consiliilor 

locale ale sectoarelor 1-6; 

Luând în considerare prevederile Hotărârea Consiliului 

Local nr. 31/2001 privind înfiinŃarea DirecŃiei de AdministraŃie 

pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 – aprobare 

Organigramă, Stat de funcŃii şi Regulament de organizare şi 

funcŃionare; 

Având în vedere indisponibilizarea sediului GrădiniŃei nr. 

43, situat în Str. Ion InculeŃ nr. 2, prin lucrări în cadrul 

Programului dintre Primăria Capitalei şi Banca Europeană de 

InvestiŃii (în prezent sistate datorită litigiului între părŃile implicate), 

precum şi necesitatea funcŃionării pe mai departe a GrădiniŃei de 

copii nr. 43; 

În temeiul art. 3, art. 45, alin. (1) şi alin. (5), teza a-II-a, 

art. 81, alin. (2), lit.”f”, 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 închirierea, în condiŃiile legii, pentru o 

perioadă de 1 an de zile cu posibilitatea de prelungire prin act 
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adiŃional la contractul de închiriere,  a imobilului situat în Str. 

Traian Vasile nr. 76, sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării 

în condiŃii corespunzătoare a activităŃii GrădiniŃei de copii nr. 43. 

 

Art. 2. (1) Se numeşte comisia pentru negocierea preŃului 

de închiriere, comisie ce va fi formată din: 

 

Paul Olteanu  consilier local 

Alecsandru Diaconescu consilier local 

Marinela Adam  consilier local 

Florentina Toma consilier juridic – DirecŃia de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar Sector 1 

Florin Speteanu inspector tehnic de specialitate - 

DirecŃia de AdministraŃie pentru 

ÎnăŃământul Preuniversitar Sector 1 

Rodica Bordeianu director al GrădiniŃei de copii nr.43 

Nicoleta Irimia contabil şef – GrădiniŃa de copii nr. 43 

 

(2) În caz de imposibilitate de exercitare a atribuŃiilor referitoare la 

negocierea preŃului de către vreunul din membrii comisiei, acesta 

va fi înlocuit de către angajatul în drept să îl substituie. 
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Art. 3. Se aprobă modelul-cadru de contract de închiriere, 

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

hotărâre. 

 

Art. 4. Se împuterniceşte doamna Rodica Bordeianu – 

Director al GrădiniŃei de copii nr. 43 să semneze contractul de 

închiriere, la preŃul stabilit de comisia de negociere. 

 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia de AdministraŃie 

pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1, Directorul GrădiniŃei 

de copii nr. 43, membrii comisiei şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 334/30.07.2009 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 334/30.07.2009 

Preşedinte de ŞedinŃă, 

Ion Brad 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE  

Între: 

CIUFU ELENA, domiciliată în Bucureşti str. Clucerului nr. 37, sc. 

A, et. 1, ap. 3, identificată cu C.I. seria RD nr. 349655, CNP 

2400712400071 în calitate de proprietar al imobilului de la adresa 

str. Traian Vasile nr. 76 conform Încheierii de intabulare nr. 4019/ 

15.042002, emisă de Biroul de Carte Funciară de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 1; 

şi  

GRĂDINIłA DE COPII NR. 43; sediul:Bucureşti, str. Ion InculeŃ nr. 

2, Sector 1, Bucureşti; telefon/fax: 021-224.09.38; 021-224.20.67; 

cod fiscal: 8119717; cont: RO51TREZ70124650220XXXXXTREZ, 

Bucureşti, Sector 1 reprezentată prin Director: RODICA 

BORDEIANU; Contabil: IRIMIA NICOLETA, în calitate de chiriaş, 

a intervenit următorul contract de închiriere, în următoarele 

condiŃii: 

 

Având în vedere indisponibilizarea sediului GrădiniŃei nr. 

43 – str. Ion InculeŃ nr. 2 – prin lucrări în cadrul Programului dintre 

Primăria Capitalei şi Banca Europeană de InvestiŃii (în prezent 



 81

sistate datorită litigiului între părŃile implicate), precum şi 

necesitatea funcŃionării pe mai departe a GrădiniŃei de copii nr. 43 

Potrivit Legii ÎnvăŃământului nr. 84/1995, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 151/ 2001, Hotărârea 

Consiliului Local nr. 31/2001, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.Obiectul închirierii: proprietarul oferă şi chiriaşul ia cu 

chirie imobilul (construcŃii şi teren) situat în Bucureşti, str. Traian 

Vasile nr. 76, sector 1, compus din subsol – cameră centrală 

termică (13,00 mp), pivniŃă 1 (22,00 mp), pivniŃă 2 (14,35 mp) 

pivniŃă 3 (8,00 mp), pivniŃă 4 (20,00 mp) debara (5,50 mp) şi 

holuri de trecere, parter – camera1 (17,02 mp), camera 2 (14,35 

mp) holuri (2) şi degajament, dormitor (14,35 mp); bucătărie, 

living - room, vestibul şi băi; total suprafaŃă construită parter = 

155 mp; etaj – 3 camere, bucătărie, băi, holuri; – total suprafaŃă 

construită 155,00 mp şi mansardă – camera (42 mp); camera (17 

mp); hol (13,60mp) W.C. (2,60mp), hol (26 mp), cameră (16 mp) 

şi cameră (19 mp). 
 

2. DestinaŃia: SpaŃiul închiriat va fi folosit de chiriaş pentru 

desfăşurarea activităŃii GrădiniŃei de copii nr. 43. 

DestinaŃia spaŃiului locativ închiriat nu va putea fi 

schimbată fără consimŃământul scris al proprietarului, orice 

toleranŃă nu implică renunŃarea la această clauză şi la sancŃiunile 

prevăzute în contract. 
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3. Durata. Termenul de închiriere este 01.08.2009 – 

01.08.2010; cu posibilitatea prelungirii prin act aditional la 

contract. 

4. Chiria. Chiria negociată şi datorată de către GrădiniŃa 

de copii nr. 43 proprietarei este de …………EURO, plătibili lunar 

între 5 şi 10 ale lunii la cursul BNR din ziua plăŃii.  

Chiria se va achita în contul arătat de către proprietar. 

Neplata chiriei până la termenul de 25 ale fiecarei luni va 

fi considerată încălcare materială a acestui contract şi atrage 

după sine plata unei penalităŃi de 0,1 % pentru fiecare zi de 

întârziere. 

5. Plata consumurilor şi serviciilor. Pe lângă plata chiriei, 

chiriaşul se obligă să plătească lunar, la termenele de plata din 

facturi, consumul de apă rece, apă caldă, energie electrică, 

energie termică, gaze naturale, telefon etc. Proprietarul are 

dreptul să verifice lunar achitarea facturilor pentru energie 

electrică, apă, gaz, telefon, cablu etc. 

 

6. InterdicŃia subînchirierii sau cedării spaŃiului. 

Este absolut interzisă subînchirierea sau cedarea sub orice 

formă, totală sau parŃială, a suprafeŃelor locative închiriate, fără 

aprobarea scrisă a proprietarului.  

7. Predarea-primirea. Starea în care se predă spaŃiul 

închiriat se consemnează într-un proces-verbal de predare-

primire. La expirarea contractului restituirea imobilului se va face 

tot prin proces verbal. 
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8. ÎmbunătăŃiri. ReparaŃiile şi alte amenajari ale clădirii 

efectuate de chiriaş nu vor modifica structura de rezistenŃă a 

clădirii şi/sau obiectul prezentului contract.  

9. Instalarea de antene, firme, reclame. Instalarea de 

antene pentru recepŃionarea de semnale audio-vizuale, altele 

decât cele cu care au fost dotate imobilele din construcŃie se face 

numai cu acordul proprietarului, pe cheltuiala chiriaşului, acesta 

din urmă având obligaŃia să obŃină şi celelalte avize necesare şi 

să plătească taxele şi costul abonamentelor, conform 

reglementărilor legale. 

Chiriaşul va putea monta firme sau reclame numai cu 

acordul proprietarului, în locurile acceptate de acesta şi după 

obŃinerea avizului organelor locale. 

10. ObligaŃiile proprietarului. 

a) să predea spaŃiul în stare de folosinŃă pe bază de proces-

verbal; 

b) să asigure folosinŃa liniştită şi utilă a spaŃiului închiriat pe toată 

durata contractului; 

c) declară pe proprie răspundere, că imobilul se află în întregime 

în proprietatea sa nefiind înstrăinat sub nici o formă vreunei alte 

persoane, nu este sechestrat şi nici urmărit, nu face obiectul 

vreunui litigiu, este liber de orice sarcini şi interdicŃii de 

înstrăinare, fiind în mod legal şi continuu în proprietatea şi 

posesia sa, de la data dobândirii şi până în prezent şi că nu 

există vreun terŃ care să revendice vreun drept de proprietate sau 

orice alt drept asupra acestuia. De asemenea, declară pe proprie 
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răspundere că nu va face nici un fel de acte şi fapte juridice care 

să tulbure regimul actual de proprietate al imobilului, ori să 

angajeze sau să greveze în vreun fel starea fizică şi regimul 

juridic al imobilului pe întreaga durată a prezentului contract. 

d) să execute reparaŃiile exterioare la partea de construcŃii, 

instalaŃii, împrejmuiri şi căi de acces din incinta imobilului, 

devenite necesare ca urmare uzurii normale; 

11. ObligaŃiile chiriaşului. 

a) să achite chiria lunară şi se obligă să achite, în termen legal, 

contravaloarea serviciilor şi utilităŃilor publice contractate de către 

proprietar şi aferente imobilului (întreŃinere, telefon, energie 

electrică, salubritate etc) pe toată perioada de derulare a 

prezentului contract, urmând a-i prezenta, respectiv preda, lunar 

proprietarului facturile achitate, respectiv copiile după acestea; 

b) să exploateze normal bunul închiriat, evitând distrugerea, 

degradarea sau deteriorarea construcŃiilor, instalaŃiilor şi 

accesoriilor aferente; 

c) să execute pe cheltuiala sa lucrările de întreŃinere şi de 

igienizare devenite necesare ca urmare uzurii normale a 

acestora, pe toată durata contractului; 

d) să permită accesul proprietarului în spaŃiul închiriat cel puŃin o 

dată pe lună, pentru a verifica modul de folosire şi de respectare 

a destinaŃiei, precum şi ori de câte ori este nevoie pentru a 

constata defecŃiunele sau avariile produse la construcŃii sau 

instalaŃii în vederea înlăturării lor; 
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Vizitarea spaŃiului de către proprietar se va face la data 

stabilită de comun acord, în prezenŃa chiriaşului. 

e) să respecte normele în vigoare privind prevenirea şi stingerea 

incendiilor şi protecŃia mediului; 

f) pentru orice avarie produsă din neglijenŃa chiriaşului, 

întrebuinŃarea incorectă a energiei electrice, a apei, a energiei 

termice (scurgeri de caz, incendiu) sau ca urmare a nerespectării 

măsurilor şi normelor P.S.I., chiriaşul poartă întreaga răspundere 

materială şi după caz, penală.  

12. Modalitatea de restituire. 

La încetarea prezentului contract de închiriere, chiriaşul 

va preda spaŃiul numai proprietarului, pe bază de proces-verbal. 
13. ForŃa majoră.  

Proprietarul nu răspunde pentru nici o cauză de forŃă 

majoră care ar împedica folosinŃa spaŃiului închiriat şi are dreptul, 

şi în asemenea cazuri, la întreaga chirie, fără ca chiriaşul să 

poată cere vreo scădere de chirie sau vreo despăgubire pentru 

nefolosinŃă, parŃială sau totală, a încăperilor sau instalaŃiilor din 

ele, în situaŃia în care acesta din urmă solicită menŃinerea 

contractului de închiriere. 

14. Decăderea din drepturi. 

Acordarea de înlesniri pentru nerespectarea vreuneia din 

condiŃiile prezentului contract, nu va fi considerată ca o renunŃare 

a proprietarului la drepturile sale. 

Acesta va putea cere executarea clauzelor contractului în 

orice moment. 
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Plata de penalităŃi pentru sumele achitate cu întârziere nu 

dă dreptul chiriaşului ca pe viitor să plătească după termen. 

15. Rezilierea.  

Neîndeplinirea condiŃiilor stabilite prin prezentul contract 

şi la termenele fixate, dă dreptul proprietarului să ceară 

penalităŃile de întârziere prevăzute la clauza 4. 

De asemenea, contractul de închiriere îşi încetează 

efectele atunci când sediul GrădiniŃei din str. Ion InculeŃ nr. 2  

redevine disponibil şi poate fi folosit în activităŃile intstructiv-

educative.  

Contractul de închiriere poate fi reziliat şi la iniŃiativa 

chiriaşului, dacă solicitarea de reziliere a fost adusă la cunoştinŃă 

proprietarului în scris, cu  30 de zile înainte; de la data la care se 

propune predarea spaŃiului şi până la data predării cu proces-

verbal, chiriaşul va achita proprietarului toate sumele datorate. 

 

PROPRIETAR, 
CHIRIAŞ
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 
 
Sumar 

 
HOTĂRÂREA Nr. 79 din 01.07.2009 privind alegerea preşedintelui de  şedinŃă pe o 

perioadă de 3 luni....................92 

HOTĂRÂREA Nr. 80 din 01.07.2009 privind aprobarea transmiterii către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2  

Etapa a II - a ....................................94 

HOTĂRÂRE  Nr. 81 din 01.07.2009 privind transmiterea unui imobil situat în str. 

Abanosului nr. 15, sector 2, din administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 

2 în administrarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 în vederea realizării unei secŃii a 

poliŃiei comunitare...................................98 

HOTĂRÂREA Nr. 82 din 1.07.2009 privind transmiterea în administrarea DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unui imobil de 

locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii................................102 

HOTĂRÂREA Nr. 83 din 1.07.2009 privind aprobarea implementării proiectului 

„Intărirea capacităŃii instituŃionale a D.G.A.S.P.C. Sector 2 în vederea implementării 

unui sistem de asistenŃă socială eficient şi funcŃional”..............................................107 

HOTĂRÂREA Nr. 84 din 1.07.2009 privind aprobarea încheierii unui act adiŃional la 

contractul de concesiune având ca obiect imobilul situat în Bucureşti, Şoseaua 

Colentina nr. 64B.....................111 

HOTĂRÂREA Nr. 85 din 1.07.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 

2 nr. 30/31.03.2008 privind aprobarea listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinŃe prin credit 

ipotecar.........................................................116 

HOTĂRÂREA Nr. 86 din 1.07.2009  privind aprobarea listei nominale în vederea 

acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

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

de locuinŃe proprietate personală, actualizată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

12/2007, cu modificările şi completările ulterioare...................125 

HOTĂRÂREA Nr. 87 din 1.07.2009  privind aprobarea listei nominale în vederea 

acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

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

de locuinŃe proprietate personală, actualizată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

12/2007, cu modificările şi completările ulterioare.................135 
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HOTĂRÂREA Nr. 88 din 1.07.2009  privind transmiterea unor terenuri din 

administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 2, în vederea realizării unui drum de 

acces...........................................140 

HOTĂRÂREA Nr. 89 din 1.07.2009  privind aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea 

proiectului “DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 - Promptitudine şi eficienŃă în 

furnizarea serviciilor”......................144 

HOTĂRÂREA Nr. 90 din 1.07.2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 83/2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în 

vederea realizării lucrărilor de consolidare şi amenajare a imobilului corp B  din str. 

Maica Domnului nr. 61 - 63, sector 2, Bucureşti..........................................149 

HOTĂRÂREA Nr. 91 din 1.07.2009 privind aprobarea reŃelei de amplasamente a 

mobilierului urban pentru comercializare presă şi carte pe domeniul public din sectorul 

2, precum şi a modelului de chioşc..............................................................153 

HOTĂRÂREA Nr. 92 din 1.07.2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 30/19.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi 

unor obiective de investiŃii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.....157 

HOTĂRÂREA Nr. 93 din 1.07.2009 privind aprobarea numărului de locuri de muncă 

subvenŃionate de A.M.O.F.M. Bucureşti pentru lucrări de interes 

public................................................161 

HOTĂRÂREA Nr. 94 din 1.07.2009 privind aplicarea la “Programul de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei 

finanŃări prin acest program.......................................................164 

HOTĂRÂREA Nr. 95 din 1.07.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiŃii pentru proiectul „Completarea sistemului clasic de încălzire cu 

un sistem care utilizează energia solară pentru sediul administrativ al Primăriei 

Sectorului 2” ..............................................168 

HOTĂRÂREA Nr. 96 din 1.07.2009 privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism 

pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti................................172 

HOTĂRÂREA Nr. 97 din 1.07.2009 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009..............176 

HOTĂRÂREA Nr. 98 din 27.07.2009 privind aprobarea implementării proiectului „O 

viaŃă mai bună prin dezvoltarea strategică de servicii 

sociale”.....................................................180 
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HOTĂRÂREA Nr. 99 din 27.07.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 

2 nr. 114/04.11.2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la 

nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2009................................................185 

HOTĂRÂREA Nr. 100 din 27.07.2009 privind stabilirea costului mediu anual/copil 

protejat în sistem rezidenŃial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de 

primire, centru maternal şi la asistenŃi maternali profesionişti pe anul 

2008..................................................................................................................189 

HOTĂRÂREA Nr. 101 din 27.07.2009 privind reglementarea situaŃiei juridice a unei 

pieŃe agroalimentare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti..............................................................................................193 

HOTĂRÂREA Nr. 102 din 27.07.2009 privind desemnarea lichidatorului pentru 

îndeplinirea procedurii privind lichidarea S.C. ECONOMAT SECTOR 2 

S.R.L...................................................................................................197 

HOTĂRÂREA Nr. 103 din 27.07.2009 privind stabilirea cotei de participare a 

Consiliului Local Sector 2  şi a cotei de participare pentru asociaŃiile de 

proprietari/locatari în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor 

clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi 

energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi 

solului...................................................................................................202 

HOTĂRÂREA Nr. 104 din 27.07.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme ce utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul SperanŃa din 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

2”.........................................................................................................206 

HOTĂRÂREA Nr. 105 din 27.07.2009 privind aplicarea la “Programul de înlocuire a 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 

geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii 

aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin acest 

program, pentru proiectul  “Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul SperanŃa din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”............................210 

HOTĂRÂREA Nr. 106 din 27.07.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul Casa din Vis  din 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

2”........................................................................................................215 

HOTĂRÂREA Nr. 107 din 27.07.2009 privind aplicarea la “Programul de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 
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îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei 

finanŃări prin acest program, pentru proiectul  “Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul Casa 

din Vis din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 
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HOTĂRÂREA Nr. 108 din 27.07.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul Cireşarii din 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

2”..............................................................................................................224 

HOTĂRÂREA Nr. 109 din 27.07.2009  privind aplicarea la “Programul de înlocuire 

sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei 

finanŃări prin acest program, pentru proiectul “Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire 

cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul Cireşarii din 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

2”......................................................................................................................228 

HOTĂRÂREA Nr. 110 din 27.07.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 
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sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei 

finanŃări prin acest program, pentru proiectul  „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul 

LuminiŃa din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei 

finanŃări prin acest program, pentru proiectul  „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul de 

Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2”.....................................................................245 

HOTĂRÂREA Nr. 114 din 27.07.2009 privind rectificarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009.................................................250 

HOTĂRÂREA Nr. 115 din 27.07.2009  privind aprobarea unor documentaŃii de 

urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti...................257 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru o perioadă de trei luni;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate prezentat de către DirecŃia AdministraŃie 

Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2; 

 În baza prevederilor art. 9 din OrdonanŃa Guvernului 

României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 35, al art. 45 alin. (2) precum şi al art. 47 

din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 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. Pe data prezentei domnul Tălmăcean Cătălin 

Edmond, consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinŃă pe o 

perioadă de 3 luni. 

 

 Art. 2. Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 31/27.03.2009 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3. 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 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 79/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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 transmiterii către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

Consiliului Local Sector 2 – Etapa a II - a  

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local 

Sector 2 – Etapa a II - a;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 35431/20.05.2009 întocmit de către 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 45524 din data de 16.06.2009 al 

Comisiei de Inventariere constituită la nivelul Sectorului 2 prin 

DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 2335/06.12.2005; 

- Raportul de specialitate nr. 7980 din data de 16.06.2009 al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 
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interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

331/2007 privind modificarea componenŃei Comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

4/2008; 

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

şi al art. 119 respectiv 120 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 transmiterea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc 
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domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

Consiliului Local Sector 2, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce 

cuprind un număr de 2 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 va lua 

măsurile necesare înscrierii acestor bunuri în evidenŃele 

cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităŃii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

SECRETAR, 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 80/01.07.2009 
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Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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 transmiterea unui imobil situat în str. Abanosului nr. 15, 

sector 2, din administrarea AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 2 în administrarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 în vederea 

realizării unei secŃii a poliŃiei comunitare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea unui imobil situat în str. Abanosului nr. 15, sector 2, 

din administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 în 

administrarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 în vederea realizării 

unei secŃii a poliŃiei comunitare;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate al DirecŃiei Urbanism şi gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

- Raportul de Specialitate al PoliŃiei Comunitare Sector 2 

Bucureşti, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  
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- Raportul de Specialitate nr. 8010 din data de 17.06.2009 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 Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în 

Bucureşti, str. Abanosului nr. 15, sector 2, din administrarea 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea PoliŃiei 
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Comunitare Sector 2 în vederea realizării unei secŃii a poliŃiei 

comunitare.   

(2) Imobilul prezentat la alin. (1) se identifică 

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

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Clădirea, branşamentele şi contractele pentru 

utilităŃi, executate sau încheiate de AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 2 pentru obiectivul din str. Abanosului nr. 15, vor fi 

preluate pe bază de proces verbal de predare – primire, din 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 în 

administrarea PoliŃiei Comunitare Sector 2.  

 

 Art. 3. Schimbarea destinaŃiei imobilului prevăzut la art. 1 

atrage revocarea de drept a prezentei hotărâri.  

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Directorul General al PoliŃiei Comunitare Sector 2 şi AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 2, vor asigura ducerea  la îndeplinire a 

prevederilor prezentei  hotărâri. 

 

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

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

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnează pentru legalitate 

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 81/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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. 

     



 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unui imobil de 

locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii 

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unui imobil de 

locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate prezentat de DirecŃia Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Nota de fundamentare nr. 3177 din data de 11.06.2009 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; 
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- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea LocuinŃei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Hotărârea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor 

Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 

114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998; 

- ConstituŃia României, art. 136 alin. 4; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

178/25.07.2002 privind transmiterea unui teren în administrarea 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, modificată prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr. 209/17.10.2002;  

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 102/18.11.2002 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită către AgenŃia NaŃională 

pentru LocuinŃe a terenului situat în Bucureşti, str. Mr. Vasile 

Băcilă, Sector 2, în vederea realizării de locuinŃe pentru tineri, 

astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 101/2006 privind aprobarea realizării unui obiectiv 

de investiŃii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  
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- ConvenŃia nr. 2249/16.01.2003 şi nr. 2250/16.01.2003 încheiată 

între AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe şi Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

precum şi al art. 124 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 transmiterea din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a 

imobilului de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, având 

datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce cuprind 

un număr de 2 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se 

face pe bază de protocol încheiat între reprezentanŃii Consiliului 

Local al Sectorului 2 şi împuterniciŃii DirecŃiei Generale de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, după preluarea 

imobilului de la AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe. 
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 Art. 3. Se mandatează DirecŃia Generală de Administrare 

a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să preia/încheie contractele de 

furnizare utilităŃi. 

 

 Art. 4. La data preluării imobilului de la AgenŃia NaŃională 

pentru LocuinŃe pe baza procesului-verbal încheiat între AgenŃia 

NaŃională pentru LocuinŃe şi Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, suprafaŃa de teren transmisă prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 102/2002 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către AgenŃia NaŃională pentru 

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

Sector 2, în vederea realizării de locuinŃe pentru tineri, se 

modifică în mod corespunzător.  

 

 Art. 5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

DirecŃiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

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

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

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnează pentru legalitate 

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

               

Nr. 82/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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 implementării proiectului „Întâlnirea capacităŃii 

instituŃionale a D.G.A.S.P.C. Sector 2 în vederea implementării 

unui sistem de asistenŃă socială eficient şi funcŃional” 

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea implementării proiectului „Întărirea capacităŃii 

instituŃionale a D.G.A.S.P.C. Sector 2 în vederea implementării 

unui sistem de asistenŃă socială eficient şi funcŃional”;  

 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 din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
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Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea – Cadru nr. 195/2006 a descentralizării;   

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional de 

coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;   

- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuŃiile si 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată;   

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 515/2003, 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 si 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 proiectul „Întărirea capacităŃii 

instituŃionale a D.G.A.S.P.C. Sector 2 în vederea implementării 

unui sistem de asistenŃă socială eficient şi funcŃional” ce va fi 
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depus in cadrul selectiei de proiecte Programul OperaŃional 

„Dezvoltarea CapacitaŃii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 

2 - ÎmbunătăŃirea calitaŃii şi eficienŃei furnizarii serviciilor publice, 

cu accentul pe procesul de descentralizare - Domeniul Major de 

intervenŃie 2.2 - ÎmbunătăŃirea calitaŃii şi eficienŃei furnizării 

serviciilor - OperaŃiunea: Optimizarea structurilor pentru noile 

servicii descentralizate/deconcentrate din cele trei sectoare 

prioritare, prevăzut în anexa ce cuprinde un număr de 69 file şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. (1) Consiliul Local al Sectorului 2 asigură o 

contribuŃie proprie în bani, în cuantum de 130.316,4 lei, 

reprezentata de 2% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului,  

in cuantum de 24.000 lei, precum şi de T.V.A. aferent în cuantum 

de  106.316,4 lei. 

 (2) Valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1 este de 

1.200.000 lei. 

 

 Art. 3. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

pentru a semna Cererea de finantare, Contractul de FinanŃare 

precum şi documentele aferente, în vederea implementării 

proiectului prevăzut la art. 1.  

  

Art. 4. 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. 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 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. 83/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui act adiŃional 

la contractul de concesiune având ca obiect 

imobilul situat în Bucureşti, Şoseaua Colentina nr. 64B 

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea încheierii unui act adiŃional la contractul de concesiune 

având ca obiect imobilul situat în Bucureşti, Şoseaua Colentina 

nr. 64B;  

 Analizând:   

- solicitarea nr. 217/2009 şi Memoriul nr. 02/2009 formulate de 

către S.C. LUMINA INSTITUłII DE ÎNVĂłĂMÂNT S.A prin care 

solicită modificarea unor clauze din contractul de concesiune nr. 

667/1/18.12.2007;  

- Raportul de Specialitate prezentat de către DirecŃia Juridică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Amendamentul doamnei consilier Albani Laura Maria, astfel 

cum a fost consemnat în procesul – verbal al şedinŃei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 

Contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007; 

- Hotărârea Guvernului nr. 68/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiuni de bunuri 

proprietate publică; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 94/25.07.2005 privind 

reglementarea situaŃiei juridice a unui imobil; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2006 pentru 

aprobarea unor documentaŃii prealabile concesionării unui bun 

imobil compus din teren şi construcŃie nefinalizată, situat la 

intersecŃia Şoseaua Colentina cu Şoseaua Fundeni, domeniu 

public de interes local aflat în administrarea DirecŃiei Generale 

pentru Administrarea patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 
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modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

94/25.07.2005 privind reglementarea situaŃiei juridice a unui 

imobil; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2007 pentru 

aprobarea unor documentaŃii prealabile concesionării imobilului 

situat în Şoseaua Colentina, nr. 64B, sector 2, Bucureşti, 

revizuite; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), al art. 81 alin. (2) lit. f) şi o) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

  

 Art. 1. Se aprobă Actul adiŃional nr. 1 la Contractul de 

concesiune nr. 1/667/18.12.2007 privind imobilul situat în 

Bucureşti, Şoseaua Colentina nr. 64B, potrivit anexei ce conŃine 

un număr de 2 file şi care face parte integrantă din prezenta  

hotărâre. 

 

 Art. 2. Se mandatează Directorul Executiv al DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului 

Local Sector 2, să semneze în numele Consiliului Local Sector 2 

Actul adiŃional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 
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1/667/18.12.2007 privind imobilul situat în Bucureşti, Şoseaua 

Colentina nr. 64B. 

 

 Art. 3. Se împuterniceşte DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, 

să înregistreze in evidenŃele proprii Actul adiŃional sus - menŃionat 

şi să urmărească executarea acestuia.  

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotarâre 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. 84/01.07.2009 



 

 115

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

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

30/31.03.2008 privind aprobarea listei nominale în vederea 

acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea unei 

locuinŃe prin credit ipotecar 

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 30/31.03.2008 

privind aprobarea listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinŃe prin credit 

ipotecar;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Comisia pentru analizarea 

cererilor de acordare a subvenŃiei pentru construirea unei locuinŃe 

proprietate personală prin credit ipotecar, constituită prin 

DispoziŃia nr. 787/08.04.2009 a Primarului Sectorului 2; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

privind sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinŃe 

proprietate personală prin credit ipotecar, aprobată cu modificări 

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

- art. III şi IV din O.U.G. nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru 

susŃinerea programelor de dezvoltare a construcŃiei de locuinŃe la 

nivel naŃional; 

 În baza 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. 30/31.03.2008 

privind aprobarea listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinŃe prin credit 

ipotecar, se înlocuieşte cu anexa ce cuprinde un număr de 2 file 

şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Comisia pentru analizarea cererilor de acordare a subvenŃiei 

pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală prin credit 

ipotecar şi DirecŃia Economică din cadrul aparatului de 
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specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. La data aprobării prezentei, Hotărârea Consiliului 

Local Sector 2 nr. 20/19.03.2009 se revocă. 

 

 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. 85/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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. 85/2009 
 

L I S T A   NOMINALĂ 
cuprinzând propuneri valoare subvenŃii privind sprijinirea de locuinŃe proprietate personală  

conform prevederilor OUG nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nr NUME  şi  
Nr. 

inregistrare 
Valoare 
locuinŃă 

Curs EURO la data 
încheierii 

Valoare 
locuinŃă 

Valoare 
credit  

crt
. PRENUME   

cf. Deviz 
General 

contractului de 
construire  in lei 

ipotecar 
contractat 

        a locuintei   (EURO) 
      EURO DATA LEI LEI   
0 A 1 2 3 4 5 6 

1 
Almajan Georgeta 
Annie 

67436/ 
25.10.07 46,899.00 05/06/2007 3.2560 152,703.14 24,000.00 

2 
Alexandru Cungurtev 
Silvia 

70326/ 
06.11.07 35,015.00 19/04/2007 3.3370 116,845.06 

41.500 
CHF 

3 Bondarencu Georgeta 
5117/ 

14.08.07 48,340.00 09/05/2007 3.2974 159,396.32 31,500.00 

4 Deleanu Eugenia 
11547/ 

18.02.08 35,015.00 14/06/2007 3.2519 113,865.28 25,100.00 

5 Donca Anelisse Gilda 
70498/ 

07.11.07 35,744.00 05/06/2007 3.2560 116,382.46 26,800.00 
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6 Gagu Simina 
68653/ 

30.10.07 48,340.00 09/05/2007 3.2974 159,396.32 34,000.00 

7 Gogea Georgiana 
436/ 

07.01.08 33,307.00 05/09/2007 3.3238 110,705.81 20,000.00 

8 Hirtan Mihai Alexandru 
11831/ 

18.02.08 34,333.00 22/08/2007 3.2659 112,128.14 25,749.00 

9 Ivan Simona Iulia 
55578/ 

06.09.08 34,517.00 19/04/2007 3.3370 115,183.23 25,887.00 

10 IoniŃă Nicoleta 
1826/ 

12.01.08 32,272.00 20/09/2007 3.3733 108,863.14 23,000.00 

11 Ion Nicoleta 
9359/11.02.

08 48,340.00 19/04/2007 3.3370 161,310.58 36,200.00 

12 Itu Raluca Valeria 
82751/ 

21.12.07 34,399.00 05/06/2007 3.2560 112,003.14 6,720.00 

13 Manolache Dragoş 
448/ 

07.01.08 36,460.00 19/04/2007 3.3370 121,667.02 24,000.00 

14 Marga Cristina Mihaela 
11360/ 

15.02.08 51,801.00 27/09/2007 3.3803 175,102.92 37,800.00 

15 Mihai Cezar 
1236/ 

10.01.08 34,399.00 22/08/2007 3.2659 112,343.69 8,600.00 

16 NiŃulescu Adina Corelia 
887/ 

09.01.08 48,450.00 09/05/2007 3.2974 159,759.03 36,335.00 

17 Năstase Mariana 
2564/ 

15.01.08 46,899.00 19/04/2007 3.3370 156,501.96 35,174.00 
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18 
Pop Orhideea Mirabela 
Maria 

5551/ 
25.01.08 46,899.00 23/10/2007 3.3733 158,204.40 35,170.00 

19 Serbuta Marinel Ciprian 
10617/ 

13.02.08 48,340.00 19/04/2007 3.3370 161,310.58 
56.048 
CHF 

20 Socaci Diana Mariana 
1764/ 

11.01.08 34,517.00 22/08/2007 3.2659 112,729.07 25,000.00 

21 Tanasie Alina Gabriela 
73066/ 

16.11.07 34,468.00 09/05/2007 3.2974 113,654.78 25,851.00 

22 Ureche Oana 
3630/ 

18.01.08 34,644.00 19/04/2007 3.3370 115,607.03 24,644.00 

23 Vlad Verginica 
10612/ 

13.02.08 34,468.00 05/06/2007 3.2560 112,227.81 20,000.00 
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- 2 - 

      Ordin nr. 140/09.03.2009 

Nr. NUME  şi  
Curs EURO la data 

încheierii 
Valoare 
credit  

30% din valoarea 
locuinŃei  Propunere valoare subvenŃie 

crt. PRENUME contractului de credit  ipotecar 
cf. Ordin 

nr.140/09.03.09 
Ord.166/07;OU 

215/08;Ord.140/09.03.09 

    ipotecar LEI LEI EURO LEI EURO 

    DATA LEI           

0 A 7 8 9(6x8) 10 11 12 13 

1 
Almajan Georgeta 
Annie 05.07.2007 3.1359 75,261.60 45,810.94 14,069.70 45,810.94 14,069.70 

2 
Alexandru 
Cungurtev Silvia 26.07.2007 1.8849 78,223.35 35,053.52 10,504.50 35,053.52 10,504.50 

3 
Bondarencu 
Georgeta 05.06.2007 3.2560 102,564.00 47,818.89 14,502.00 47,818.89 14,502.00 

4 Deleanu Eugenia 27.09.2007 3.3803 84,845.53 34,159.58 10,504.50 34,159.58 10,504.50 

5 
Donca Anelisse 
Gilda 11.09.2007 3.3120 88,761.60 34,914.74 10,723.20 34,914.74 10,723.20 

6 Gagu Simina 05.06.2007 3.2560 110,704.00 47,818.89 14,502.00 47,818.89 14,502.00 

7 Gogea Georgiana 04.10.2007 3.3735 67,470.00 33,211.74 9,992.10 33,211.74 9,992.10 

8 
Hirtan Mihai 
Alexandru 16.10.2007 3.3561 86,416.22 33,638.44 10,299.90 33,638.44 10,299.90 

9 Ivan Simona Iulia 21.06.2007 3.1999 82,835.81 34,554.97 10,355.10 34,554.97 10,355.10 

10 IoniŃă Nicoleta 16.11.2007 3.4764 79,957.20 32,658.94 9,681.60 32,658.94 9,681.60 

11 Ion Nicoleta 30.05.2007 3.2723 118,457.26 48,393.17 14,502.00 48,393.17 14,502.00 

12 Itu Raluca Valeria 12.10.2007 3.3366 22,421.95 33,600.94 10,319.70 22,421.95 6,720.00 
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13 Manolache Dragoş 19.06.2007 3.2215 77,316.00 36,500.11 10,938.00 36,500.11 10,938.00 

14 
Marga Cristina 
Mihaela 29.11.2007 3.5248 133,237.44 52,530.88 15,540.30 50,704.50 15,000.00 

15 Mihai Cezar 31.10.2007 3.3360 28,689.60 33,703.11 10,319.70 28,689.60 8,600.00 

16 
NiŃulescu Adina 
Corelia 18.06.2007 3.2180 116,926.03 47,927.71 14,535.00 47,927.71 14,535.00 

17 Năstase Mariana 14.03.2007 3.3810 118,923.29 46,950.59 14,069.70 46,950.59 14,069.70 

18 
Pop Orhideea 
Mirabela Maria 19.12.2007 3.5424 124,586.21 47,461.32 14,069.70 47,461.32 14,069.70 

19 
Serbuta Marinel 
Ciprian 28.06.2007 1.9143 107,292.69 48,393.17 14,502.00 48,393.17 14,502.00 

20 
Socaci Diana 
Mariana 23.07.2007 3.1291 78,227.50 33,818.72 10,355.10 33,818.72 10,355.10 

21 
Tanasie Alina 
Gabriela 26.07.2007 3.1374 81,104.93 34,096.43 10,340.40 34,096.43 10,340.40 

22 Ureche Oana 05.06.2007 3.2560 80,240.86 34,682.11 10,393.20 34,682.11 10,393.20 

23 Vlad Verginica 26.04.2007 3.3104 66,208.00 33,668.34 10,340.40 33,668.34 10,340.40 

         

PREŞEDINTE de ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂCEAN  CĂTĂLIN  EDMOND 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei nominale în vederea  

acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat  

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

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală,  

actualizată, aprobată cu modificări prin  

Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor de la 

bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 

51/2006 pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală, actualizată, aprobată 

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

completările ulterioare;  

 Analizând: 
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- Raportul de specialitate întocmit de Comisia pentru analizarea 

cererilor de acordare a subvenŃiei pentru construirea unei locuinŃe 

proprietate personală prin credit ipotecar constituită, prin 

DispoziŃia nr. 787/08.04.2009 a Primarului Sectorului 2;  

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

privind sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinŃe 

proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

12/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administrative şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 

locuinŃelor, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală; 

 În baza 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 lista nominală cu persoanele prevăzute 

în anexa ce cuprinde un număr de 19 poziŃii şi care face parte 
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integrantă din prezenta hotărâre, în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

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

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, aprobată 

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

completările ulterioare.  

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Comisia pentru analizarea cererilor de acordare a subvenŃiei 

pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală prin credit 

ipotecar şi DirecŃia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. La data aprobării prezentei, Hotărârea Consiliului 

Local Sector 2 nr. 21/19.03.2009 privind aprobarea listei 

nominale în vederea acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat 

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

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală, actualizată, aprobată 

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

completările ulterioare se revocă. 
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 Art. 4. Hotărârea 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. 86/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

nr. 86/2009 
L I S T A   NOMINALĂ  

cuprinzând propuneri valoare subvenŃii privind sprijinirea de locuinŃe proprietate 
personală  

conform prevederilor OUG nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Nr. NUME  şi  
Nr 

.înregistrare 

Valoare 
locuinŃă 

Curs EURO la data 
încheierii  

Valoare 
locuinŃă 

Valoare 
credit  

crt. PRENUME   
cf.Deviz 
General 

contractului de 
construire in lei  

ipotecar 
contractat 

        a locuintei   (EURO) 
      EURO DATA LEI     

0 A 1 2 3 4 5 6 

1 

Brânză Ionel 
IonuŃ 

214/05.01.0
9 32,915.00 19/04/2007 3.3370 109,837.36 16,000.00 

2 

Bradu Răzvan 
Andrei 

776/08.01.0
9 49,309.00 09/05/2007 3.2974 162,591.50 26,000.00 

3 

Brătianu Ion 
Constantin 

54908/ 
22.07.08 48,340.00 19/04/2007 3.3370 161,310.58 28,300.00 

4 Calagi  Dumitru 
2061/ 

14.01.09 48,616.00 19/04/2007 3.3370 162,231.59 36,400.00 
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5 

Cazaceanu  
Marius 

52103/ 
10.07.08 33,307.00 05/06/2007 3.2560 108,447.59 23,000.00 

6 

Donca  Dumitru  
Antoniu 

29834/ 
16.04.08 48,340.00 12/07/2007 3.1370 151,642.58 45,900.00 

7 

Gheorghe  
Marius  Bogdan 

2335/ 
14.01.09 48,340.00 05/06/2007 3.2560 157,395.04 30,000.00 

8 

Iordache  
Marius 

49537/ 
01.07.08 34,644.00 19/04/2007 3.3370 115,607.03 11,000.00 

9 

Ivan(fosta 
Petec)  Cristina 

19943/ 
17.03.08 35,201.00 19/04/2007 3.3370 117,465.74 24,000.00 

10 

Mirea  Carmen  
Daniela 

53576/ 
16.07.08 48,340.00 05/06/2007 3.2560 157,395.04 36,255.00 

11 

Mihai  Luiza  
Mihaela 

39472/ 
23.05.08 33,028.00 05/06/2007 3.2560 107,539.17 19,300.00 

12 

Prunău  Alina  
Iuliana 

50101/ 
03.07.08 49,309.00 19/04/2007 3.3370 164,544.13 15,000.00 

13 

Rădulescu  
Carmen  Elena 

74856/ 
08.10.08 34,517.00 19/04/2007 3.3370 115,183.23 25,887.00 

14 

Streja  Marian  
Cristian 

95232/ 
24.12.08 34,333.00 20/09/2007 3.3733 115,815.51 15,000.00 

15 

Simionescu  
Simona 

86880/ 
21.11.08 33,096.00 09/05/2007 3.2974 109,130.75 23,000.00 

16 

Stroi  Mihai 
 

64003/ 
28.08.08 35,337.00 19/04/2007 3.3370 117,919.57 26,000.00 
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17 

Tarau  
LaurenŃiu  
Nicolae 

93165/ 
16.12.08 48,340.00 19/04/2007 3.3370 161,310.58 35,500.00 

      
18 

Văduva(fosta 
Burduşanu) 
Laura Florina 193/05.01.09 30,985.00 19/04/2007 3.3370 103,396.95 23,200.00 

19 

Vilau Daniel 
Florin 

50392/ 
04.07.08 46,899.00 19/04/2007 3.3370 156,501.96 35,174.28 
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- 2 - 

      

OU nr. 140/09.03.2009 
 
 

Nr. NUME  şi  
Curs EURO la 
data incheierii 

Valoare 
credit  

30% din valoarea 
locuinŃei  

Propunere valoare 
subvenŃie 

crt. PRENUME 
contractului de 

credit  ipotecar 
cf. Ordin 

nr.140/09.03.09 
Ord.166/07;OU 

215/08;Ord.140/09.03.09 
    ipotecar LEI LEI EURO LEI EURO 

    DATA LEI           

0 A 7 8 9(6X8) 10 11 12 13 

1 

Brânză Ionel 
IonuŃ 
 

06/06/ 
2007 3.2646 52,233.60 32,951.21 9,874.50 32,951.21 9,874.50 

2 

Bradu Răzvan 
Andrei 

08/08/ 
2007 3.1720 82,472.00 48,777.45 14,792.70 48,777.45 14,792.70 

3 

Brătianu Ion 
Constantin 

14/05/ 
2007 3.2755 92,696.65 48,393.17 14,502.00 48,393.17 14,502.00 

4 Calagi  Dumitru 
04/06/ 
2007 3.2605 118,682.20 48,669.48 14,584.80 48,669.48 14,584.80 

5 

Cazaceanu  
Marius 

21/01/ 
2008 3.7202 85,564.60 32,534.28 9,992.10 32,534.28 9,992.10 

6 

Donca  Dumitru  
Antoniu 
 

20/02/ 
2008 3.6475 167,420.25 45,492.77 14,502.00 45,492.77 14,502.00 
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7 

Gheorghe  
Marius  Bogdan 

16/08/ 
2007 3.2502 97,506.00 47,218.51 14,502.00 47,218.51 14,502.00 

8 

Iordache  
Marius 

18/05/ 
2007 3.2708 35,978.80 34,682.11 10,393.20 34,682.11 10,393.20 

9 

Ivan(fosta 
Petec)  Cristina 

19/06/ 
2007 3.2215 77,316.00 35,239.72 10,560.30 35,239.72 10,560.30 

10 

Mirea  Carmen  
Daniela 

13/07/ 
2007 3.1348 113,652.17 47,218.51 14,502.00 47,218.51 14,502.00 

11 

Mihai  Luiza  
Mihaela 

04/10/ 
2007 3.3735 65,108.55 32,261.75 9,908.40 32,261.75 9,908.40 

12 

Prunău  Alina  
Iuliana 

06/06/ 
2007 3.2646 48,969.00 49,363.24 14,792.70 48,969.00 15,000.00 

13 

Rădulescu  
Carmen  Elena 

19/06/ 
2007 3.2215 83,394.97 34,554.97 10,355.10 34,554.65 10,355.10 

14 

Streja  Marian  
Cristian 

11/12/ 
2007 3.5163 52,744.50 34,744.65 10,299.90 34,744.65 10,299.90 

15 

Simionescu  
Simona 

24/05/ 
2007 3.2742 75,306.60 32,739.23 9,928.80 32,739.23 9,928.80 

16 Stroi  Mihai 
18/05/20

07 3.2708 85,040.80 35,375.87 10,601.10 35,375.87 10,601.10 

17 

Tarau  
Laurentiu  
Nicolae 
 

18/06/ 
2007 3.2180 114,239.00 48,393.17 14,502.00 48,393.17 14,502.00 
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18 

Văduva(fosta 
Burdusanu) 
Laura Florina 

17/05/ 
2007 3.2766 76,017.12 31,019.08 9,295.50 31,019.08 9,295.50 

19 

Vilău Daniel 
Florin 

22/05/ 
2007 3.2690 114,984.72 46,950.59 14,069.70 46,950.59 14,069.70 

         
 
 

PREŞEDINTE de ŞEDINłĂ, 
TĂLMĂCEAN  CĂTĂLIN  EDMOND 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

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

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, 

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

modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor de la 

bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 

51/2006 pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală, actualizată, aprobată 

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

completările ulterioare;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Comisia pentru analizarea 

cererilor de acordare a subvenŃiei pentru construirea unei locuinŃe 

proprietate personală prin credit ipotecar constituită, prin 

DispoziŃia nr. 787/08.04.2009 a Primarului Sectorului 2;  
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- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

privind sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinŃe 

proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

12/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administrative şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 

locuinŃelor, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală; 

 În baza 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 lista nominală cu persoanele prevăzute 

în anexa ce cuprinde un număr de 2 poziŃii şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

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

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, aprobată 

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

completările ulterioare.  
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 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Comisia pentru analizarea cererilor de acordare a subvenŃiei 

pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală prin credit 

ipotecar şi DirecŃia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Hotărârea 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. 87/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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. 87/2009 

 
L I S T A   NOMINALĂ 

Cuprinzând propuneri valoare subvenŃii privind sprijinirea de locuinŃe proprietate personală  
conform prevederilor OUG nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Nr
. NUME  şi  Nr.înregistrare 

Valoare 
locuinŃă 

Curs EURO la data 
încheierii  

Valoare 
locuinŃă Valoare credit  

crt
. PRENUME   

cf.Deviz 
General contractului de construire în lei  

ipotecar 
contractat 

        a locuinŃei   (EURO) 

      EURO DATA LEI     

0 A 1 2 3 4 5 6 

1 
Iordache Bogdan 
Cristian 15790/02.03.09 49,309.00 05/06/2007 3.2560 160,550.10 34,700.00 

2 Scortanu Claudiu Iulian 18440/10.03.09 35,744.00 19/04/2007 3.3370 119,277.73 26,800.00 
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      OU nr.140/09.03.2009 
Nr
. NUME  şi  

Curs EURO la data 
încheierii 

  Valoare 
credit  

30% din valoarea 
locuinŃei  Propunere valoare subvenŃie 

crt
. PRENUME contractului de credit  ipotecar 

cf. Ordin 
nr.140/09.03.09 

Ord.166/07;OU 
215/08;Ord.140/09.03.09 

    ipotecar LEI LEI EURO LEI EURO 

    DATA LEI           

0 A 7 8 9(6X8) 10 11 12 13 

20 
Iordache Bogdan 
Cristian 16/07/2007 3.1295 108,593.65 48,165.03 14,792.70 48,165.03 14,792.70 

21 
Scortanu Claudiu 
Iulian 05/06/2007 3.256 87,260.80 35,783.32 10,723.20 35,783.32 10,723.20 

         

PREŞEDINTE de ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂCEAN  CĂTĂLIN  EDMOND 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului 

Local Sector 2 în administrarea AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 2, în vederea realizării unui drum de acces 

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local 

Sector 2 în administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 

2, în vederea realizării unui drum de acces;  

 Analizând:  

- Raportul de Specialitate al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului - Serviciul Cadastru Fond Funciar - din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

- Raportul de Specialitate al AdministraŃiei Domeniului Public 

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 Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2;  

 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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

şi al art. 123 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 transmiterea terenului în suprafaŃă 

de 674 m.p. din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2.  

(2) Se aprobă transmiterea terenului în suprafaŃă de 

206 m.p. din administrarea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 

în administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2.  

(3) Terenurile se identifică conform anexelor nr. 1 şi 

2 şi au ca destinaŃie realizarea unui drum de acces.  
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 Art. 2. Predarea - primirea terenurilor prevăzute la art. 1 

se face pe bază de proces verbal încheiat între părŃile interesate, 

în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri.  

 

 Art. 3. Schimbarea destinaŃiei imobilelor atribuite, fără 

acordul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

atrage de drept revocarea prezentei hotărâri.  

 

 Art. 4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

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

Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru legalitate 

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 88/01.07.2009 
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Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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, cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului “DirecŃia 

Venituri Buget Local Sector 2 - Promptitudine şi eficienŃă în 

furnizarea serviciilor” 

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea  proiectului “DirecŃia 

Venituri Buget Local Sector 2 - Promptitudine şi eficienŃă în 

furnizarea serviciilor”;  

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 privind 

aprobarea realizării proiectului «DirecŃia Venituri Buget Local 

Sector 2 Promptitudine şi eficienŃă în furnizarea serviciilor» şi a 

cheltuielilor privind contribuŃia proprie la valoarea eligibilă a 

proiectului, TVA aferentă cheltuielilor proiectului, costurile 
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neeligibile, precum şi toate cheltuielile  suplimentare ce vor 

apărea în perioada de implementare a proiectului; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

Având în vedere reglementarile cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- OrdonanŃa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a 

instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi a cofinanŃării alocate 

de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naŃional de dezvoltare, 

în bugetul instituŃiilor implicate în gestionarea instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate 

a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului Programul OperaŃional 

Dezvoltărea CapacităŃii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 

2: - ”ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizării serviciilor publice, 

cu accentul pus pe descentralizare”, Domeniul major de 

intervenŃie 2.2: „ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizării 

serviciilor. Sprijinirea iniŃiativelor de reducere a duratei de livrare a 

serviciilor publice.” 

- Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007, privind modul de 
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alocare a instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi a 

cofinanŃării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 

naŃional de dezvoltare, în bugetul instituŃiilor implicate în 

gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenŃă, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 249/2007;  

- Ordinul comun al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor 

respectiv al Ministerului FinanŃelor Publice nr. 712/634 din 29 

ianuarie 2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul 

axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaŃional 

"Dezvoltarea capacităŃii administrative"; 

În temeiul art. 45 alin. (2) 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. Se aprobă proiectul de interes local «DirecŃia 

Venituri Buget Local Sector 2 Promptitudine şi eficienŃă în 

furnizarea serviciilor», în valoare totală de 1.200.000 lei, finanŃat 

prin Ghidul Solicitantului Dezvoltării CapacităŃii Administrative 

2007-2013, Axa prioritară 2 «ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei 

furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare» 

Domeniul major de intervenŃie 2.2 ÎmbunătăŃirea calităŃii şi 
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eficienŃei furnizării serviciilor. Sprijinirea iniŃiativelor de reducere a 

duratei de livrare a serviciilor publice. 

 

 Art. 2. Se aprobă cofinanŃarea proiectului din Bugetul 

Consiliului Local al Sectorului 2, cu suma de 24.000 lei 

reprezentând contribuŃia proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a 

proiectului, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli 

suplimentare eligibile sau neeligibile ce vor apărea pe perioada 

de implementare a proiectului. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile neeligibile, în valoare 

211.584 lei reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată, aferente 

implementării proiectului prevăzut la art. 1. 

 

 Art. 4. Sumele reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată 

aferente cheltuielilor eligibile implementării proiectului urmează a 

fi recuperate conform legislaŃiei în vigoare. 

 

 Art. 5. Se aprobă susŃinerea proiectului din Bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 şi DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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Art. 7. 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. 89/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 83/2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în 

vederea realizării lucrărilor de consolidare şi amenajare a 

imobilului corp B din str. Maica Domnului nr. 61 - 63, sector 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 ordinară, 

astăzi, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

83/2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea 

realizării lucrărilor de consolidare şi amenajare a imobilului corp B  

din str. Maica Domnului nr. 61 - 63, sector 2, Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului 

- cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor 

publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 

interventii; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. I. (1) În scopul realizării/finalizării lucrărilor de 

consolidare şi amenajare a imobilului corp B (actual corp C2) din  

str. Maica Domnului nr. 61 - 63, sector 2, Bucureşti se aprobă 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

83/22.08.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în 

vederea realizării lucrărilor de consolidare şi amenajare a 

imobilului corp B din str. Maica Domnului nr. 61 - 63, sector 2, 

Bucureşti, după cum urmează: 

- Alin. (3) al art. 1 va avea următorul cuprins:  

„(3) Valoarea totală a investiŃiei este de 2.473.327,18 lei şi 

se asigură din bugetul general al Sectorului 2 şi din surse atrase” 
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 Art. II. Devizul general, anexă la prezenta hotărâre, 

înlocuieşte devizul general aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 2 nr. 83/2006. 

 

 Art. III. Celelalte dispoziŃii ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 83/2006 rămân nemodificate. 

 

 Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru legalitate 

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 90/01.07.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reŃelei de amplasamente a mobilierului urban 

pentru comercializare presă şi carte pe domeniul public din 

sectorul 2, precum şi a modelului de chioşc  

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea reŃelei de amplasamente a mobilierului urban pentru 

comercializare presă şi carte pe domeniul public din sectorul 2, 

precum şi a modelului de chioşc;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Hotărârea Guvernului României nr. 584 din 21 iunie 2001 

privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; 
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- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinul ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1.430 din 26 august 2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.C.G.M.B. nr. 227/2008 privind stabilirea nivelurilor impozitelor 

şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, pentru anul 2009, astfel 

cum a fost modificată prin H.C.G.M.B. nr. 133/2009; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă reŃeaua de amplasamente a 

mobilierului urban cu 137 locaŃii pentru comercializare presă şi 

carte pe domeniul public din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 

conform anexei 1 ce conŃine un număr de 3 file şi face parte  

integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Amplasamentele vor fi evidenŃiate de către 

Serviciul Cadastru Fond Funciar din cadrul DirecŃiei Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului pe planurile topografice sc. 1 : 500 şi  

1: 2000, în baza cărora vor fi emise certificatele de urbanism. 

 

 Art. 2. Se aprobă modelul de chioşc destinat 

comercializării presei şi cărŃilor, conform anexei 2 care conŃine 6 

pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Calculul şi plata taxelor locale pentru utilizarea 

locurilor publice pentru activităŃile de comercializare presă şi 

carte, prevăzute la art. 1, se va face în conformitate cu 

prevederile art. 283 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

H.C.G.M.B. nr. 227/2008 privind stabilirea nivelurilor impozitelor 

şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 2009. 

 

 Art. 4. Odată cu eliberarea autorizaŃiilor de utilizare a 

locurilor publice, DirecŃia Urbanism şi Gestionare Teritoriu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va înmâna 

agenŃilor economici şi un exemplar al modelului de declaraŃie de 

impunere prevăzut în anexele 2.2.1/2.2.2 din H.C.G.M.B. nr. 

227/2008. 

 

 Art. 5. Stabilirea, constatarea, încasarea, evidenŃa, 

urmărirea şi executarea veniturilor bugetului local provenite din 

utilizarea temporară a domeniului public, potrivit prezentei 
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hotărâri, se realizează de către DirecŃia Venituri Buget Local 

Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2.      

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 Art. 7. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru legalitate 

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 91/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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. 

30/19.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul Programului de 

reabilitare termică a imobilelor 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/19.03.2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de reabilitare termică 

a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
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- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 24.06.2009 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 19 lit. a) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 

privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

- art. 5 din Anexa 4 Metodologie privind elaborarea devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, din 

Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008, privind aprobarea 

conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

 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 modificarea anexei la H.C.L. Sector 

2 nr. 30/19.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – 
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economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul 

Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile 

Consiliului Local Sector 2 nr. 59/2009, 63/2009 respectiv 

68/2009, pentru obiectivele de investiŃii prevăzute în anexele nr. 1 

şi 2 ce conŃin un număr de 2 file şi fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 30/2009 rămân aplicabile. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) 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. 92/01.07.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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 numărului de locuri de muncă subvenŃionate de 

A.M.O.F.M. Bucureşti pentru lucrări de interes public 

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea numărului de locuri de muncă subvenŃionate de 

A.M.O.F.M. Bucureşti pentru lucrări de interes public;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă; 
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- art. 87 din H.G. nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor 

privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forŃei de 

muncă, modalităŃile de finanŃare şi instrucŃiunile de implementare 

a acestora; 

- Adresa A.M.O.F.M. Bucureşti nr. 456/22.06.2009 privind 

Programul de ocupare temporară a forŃei de muncă; 

 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 numărul minim de locuri de muncă ce 

pot fi subvenŃionate pe o perioadă de maximum 12 luni de către 

A.M.O.F.M. Bucureşti, astfel:  

5 persoane - în servicii publice de refacere şi întreŃinere a 

infrastructurii; 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 să 

repartizeze, în limita numărului minim de persoane prevăzute la 

art. 1, locurile de muncă subvenŃionate, pe lucrări şi activităŃi de 

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

persoanelor juridice care organizează aceste servicii. 
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 Art. 3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile 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. 93/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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 aplicarea la “Programul de înlocuire sau  

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

 care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie 

eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea  

calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire  

la contractarea unei finanŃări prin acest program 

 

 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aplicarea la “Programul de înlocuire sau de completare a 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme 

care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi 

acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin acest 

program;  

Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului 

„Completarea sistemului clasic de încălzire cu un sistem care 

utilizează energia solară pentru sediul administrativ al Primăriei 

Sectorului 2”;  

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Prevederile Ghidului de finanŃare a programului de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, 

apei şi solului aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 

565/08.05.2009; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului 

– cadru al documentaŃiei tehnico – economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

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,  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă aplicarea la “Programul de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului” cu proiectul „Completarea sistemului clasic de încălzire 

cu un sistem care utilizează energia solară pentru sediul 

administrativ al Primăriei Sectorului 2”. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea 

proiectului „Completarea sistemului clasic de încălzire cu un 

sistem care utilizează energia solară pentru sediul administrativ 

al Primăriei Sectorului 2”, precum şi finanŃarea eventualelor 

cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe perioada de 

implementare a proiectului.  

(2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

916.574 lei echivalentul a 218.232 euro, reprezentând 51% din 

valoarea proiectului; 

- costurile neeligibile, în valoare de 10.760 lei echivalentul a 

2.562 euro;  

- cheltuieli suplimentare necesare în perioada de implementare a 

proiectului. 
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 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel 

de 1 euro=4,2 lei. 

 (3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din bugetul 

general al Sectorului 2 va fi de 51% şi se va păstra pe tot 

parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiul Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru legalitate 

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 94/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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 studiului de fezabilitate  

al obiectivului de investiŃii pentru proiectul 

 „Completarea sistemului clasic de încălzire  

cu un sistem care utilizează energia solară 

 pentru sediul administrativ al Primăriei Sectorului 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiŃii 

pentru proiectul „Completarea sistemului clasic de încălzire cu un 

sistem care utilizează energia solară pentru sediul administrativ al 

Primăriei Sectorului 2”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului 

„Completarea sistemului clasic de încălzire cu un sistem care 
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utilizează energia solară pentru sediul administrativ al Primăriei 

Sectorului 2”; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Amendamentul formulat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal al 

şedinŃei; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 23.06.2009 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii;  

 În temeiul art. 45 alin. (1), 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,  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului 

de investiŃii pentru proiectul „Completarea sistemului clasic de 

încălzire cu un sistem care utilizează energia solară pentru sediul 

administrativ al Primăriei Sectorului 2”, conform anexei ce 

cuprinde un număr de 154 file şi care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 (2) Valoarea totală a proiectului este de 1.786,865 mii lei 

reprezentând echivalentul a 425.444 euro cu  TVA, din care C+M 

912,160 mii lei, respectiv 214.435 euro cu TVA. 

 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel 

de 1 euro = 4,2 lei. 

 (3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din bugetul 

general al Sectorului 2 va fi de 51% şi se va păstra pe tot 

parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Economică şi 

DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru legalitate 

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 95/01.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind 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, 01.07.2009; 

 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 Gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 anexa ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 8 poziŃii. 



 

 174

 (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 anexă 

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) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor şi 

persoanelor fizice 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. 96/01.07.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 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, 01.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2009; 

 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2009, nr. 18/2009, cu 

modificările si completările ulterioare 
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 În temeiul art. 36 alin. (4) lit. (a) şi (b), al 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 general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2009 se stabileşte, atât la venituri, cât şi la 

cheltuieli la suma de 911.915 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 

 Art. 2. Bugetul local Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2009 se stabileşte atât la venituri cât şi la cheltuieli în 

sumă de 726.374 mii lei, conform anexei nr. 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 726.374 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; 2.1.2; 

2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3;  la prezenta hotărâre . 

 

 Art. 4. Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii pe anul  2009  la suma de 
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32.498 mii lei, conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.2; 3.1.2.1; la 

prezenta hotărâre: 

 

 Art. 5. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 

2.1.2.2; 2.1.2.3; la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1; 2; 

2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1.; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1.;2.1.3.3.2; 

2.1.3.3.3.; 2.1.3.3.4; din H.C.L. Sector 2 nr. 76/2009 privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2009. 

 

 Art. 6. Anexele nr. 3; 3.1; 3.1.2; 3.1.2.1 la prezenta 

hotărâre modifică anexele nr. 4; 4.1; 4.1.2; 4.1.2.1 din H.C.L. 

Sector 2 nr. 76/2009 privind rectificarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

 

 Art. 7. Anexa nr. 4 înlocuieşte anexa 6 din H.C.L. Sector 

2 nr. 76/2009; anexa 4.1. înlocuieşte anexa 6.1 din H.C.L. Sector 

2 nr. 76/2009 , anexa 4.2 înlocuieşte anexa 7.2 din HCLS. 

76/2009 si anexele 4.3 - 4.111 înlocuiesc anexele 6.7; 6.9 – 

6.114; 6.195; 6.196 din H.C.L. Sector 2 nr. 76/2009. 

 

 Art. 8. Anexa 5 înlocuieşte anexa 7.165 din H.C.L. Sector 

2 nr. 29/2009. 

 

 Art. 9. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti.  
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 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru legalitate 

în temeiul art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată 

SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 97/01.07.2009 

                         

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 01.07.2009 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 implementării proiectului „O viaŃă mai bună prin 

dezvoltarea strategică de servicii sociale” 

 

 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea implementării proiectului „O viaŃă mai bună prin 

dezvoltarea strategică de servicii sociale”; 

 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 
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RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea – Cadru nr. 195/2006 a descentralizării; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002, legea privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional de 

coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 629/2009 pentru modificarea anexei 

nr. 7 la H.G. nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de 

interes naŃional în domeniul protecŃiei drepturilor persoanelor cu 

handicap, precum şi în domeniul asistenŃei sociale a persoanelor 

vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale 

violenŃei în familie şi a finanŃării acestor programe; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 515/2003 şi 

modificată prin OrdonanŃa Guvernului României nr. 86/2004; 

 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. Se aprobă proiectul „O viaŃă mai bună prin 

dezvoltarea strategică de servicii sociale”, ce va fi depus în cadrul 

selecŃiei de proiecte Programul OperaŃional Sectorial 

“Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007–2013, Axa prioritară 6 – 

Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de intervenŃie 

6.1. – Dezvoltarea economiei sociale, prevăzut în anexa nr. 1 ce 

cuprinde un număr de 32 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti asigură o contribuŃie proprie în bani, în cuantum de 

1.088.764,55 lei, reprezentată de 17,35 % din cheltuielile totale 

eligibile ale proiectului, în cuantum de 6.275.300,00 lei, precum şi 

de T.V.A. aferentă în cuantum de 203.732,25 lei. 

(2) Valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1 

este de 6.275.300,00 lei. 

 

 Art. 3. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" şi 

Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Provocatie, 

în vederea realizării proiectului „O viaŃă mai bună prin dezvoltarea 

strategică de servicii sociale” conform anexei nr. 2 ce cuprinde un 

număr de 6 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

pentru a semna Contractul de FinanŃare si documentele aferente, 

în vederea implementării proiectului prevăzut la art. 1.  

 

 Art. 5. 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 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6. (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 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 98/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

şi a fost redactată în 2 exemplare originale: 1 exemplar la dosarul 

de şedinŃă şi 1 exemplar se va transmite la Ministerul Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul 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. 

114/04.11.2008 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 

extraordinară, astăzi, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 114/04.11.2008 

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 Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere:  
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- Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 2 nr. 114/04.11.2008 privind aprobarea Planului 

de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 

pe anul 2009;  

- Art. 11 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea 

InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor 

publice. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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. 114/04.11.2008 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la 

nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2009, se modifică şi se 

completează conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Anexa nr. 1.1 la H.C.L. Sector 2 nr. 114/04.11.2008 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la 

nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al 

DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2 pe anul 2009, se 
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modifică şi se completează conform anexei nr. 1.1. la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. Anexa nr. 1.2 la H.C.L. Sector 2 nr. 114/04.11.2008  

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la 

nivelul DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 pe anul 2009, se 

modifică şi se completează conform anexei nr. 1.2. la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 4. Anexa nr. 1.3 la H.C.L. Sector 2 nr. 114/04.11.2008  

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la 

nivelul DirecŃiei Generale de Administrare a Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 pe anul 2009, se modifică şi se completează 

conform anexei nr. 1.3 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. Anexa nr. 1.4  la H.C.L. Sector 2 nr. 114/04.11.2008  

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la 

nivelul PoliŃiei Comunitare Sector 2 pe anul 2009, se modifică şi 

se completează conform anexei nr. 1.4 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 conŃin 11 pagini şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
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 Art. 8. (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 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 99/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

nr. 215/2001, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem 

rezidenŃial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de 

primire, centru maternal şi la asistenŃi maternali profesionişti 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenŃial, centru de 

zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, centru 

maternal şi la asistenŃi maternali profesionişti pe anul 2008; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare prezentate 

de  către 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; 

- Raportul Comisiei de Buget FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 
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Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi 

tinerii ocrotiŃi de serviciile publice specializate pentru protecŃia 

copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii 

încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali 

profesionişti, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 

111/2004 precum şi de Hotărârea Guvernului nr. 1128/2007; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea 

nivelului minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005 privind unele 

masuri de îmbunătăŃire a activităŃii de învăŃare, instruire, 

compensare, recuperare şi protecŃie specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe educative speciale din cadrul 

sistemului de învăŃământ special şi special integrat. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu 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 costul mediu anual pentru anul 2008 

pentru un copil care beneficiază de protecŃie în sistem rezidenŃial, 

centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, 

centru maternal şi  la asistenŃi maternali profesionişti din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, conform anexei ce cuprinde o filă şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Costul mediu anual, aprobat în condiŃiile art. 1, se va 

comunica consiliilor judeŃene, locale şi municipale care au copii 

protejaŃi în sistemul de protecŃie al Sectorului 2. 

 

 Art. 3. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 va întocmi documentaŃia necesară şi va 

asigura urmărirea încasării contribuŃiei comunităŃilor locale, la 

finanŃarea activităŃilor de îngrijire şi protecŃie a copilului în 

condiŃiile art. 5 din Legea 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

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 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 100/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind reglementarea situaŃiei juridice a unei pieŃe 

agroalimentare de pe raza Sectorului 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reglementarea situaŃiei juridice a unei pieŃe agroalimentare de pe 

raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de Specialitate nr. 53592 din data de 15.07.2009 al 

DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului 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 Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

239/2001, privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în 

pieŃele agroalimentare din municipiul Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 99/2003 privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/2005 privind 

reglementarea situaŃiei juridice a unor pieŃe agroalimentare de pe 

raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Terenul aferent PieŃei Obor, având datele de 

identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 este şi rămâne în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2. 

(2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 2 file şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. AdministraŃia PieŃelor Sector 2 va lua măsurile 

necesare pentru întocmirea documentaŃiei cadastrale şi 

înregistrarea în evidenŃele Biroului de Carte Funciară al 

Judecătoriei Sectorului 2, a dreptului de proprietate publică al 

Municipiului Bucureşti, precum şi notarea dreptului de 

administrare al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2. 

 

 Art. 3. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi de Directorul 

General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (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 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 101/ 27.07.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 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 la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea lichidatorului pentru îndeplinirea procedurii 

privind lichidarea S.C. ECONOMAT SECTOR 2 S.R.L. 

 

 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

desemnarea lichidatorului pentru îndeplinirea procedurii privind 

lichidarea S.C. ECONOMAT SECTOR 2 S.R.L.;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  
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- Legea societăŃilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în speŃă art. 227, alin. (1) lit. 

b) şi d), art. 228, art. 233 precum şi art. 252 şi următoarele din 

aceasta, coroborat cu dispoziŃiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 

26/1990 privind Registrul ComerŃului, republicată; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2009 privind 

dizolvarea S.C. ECONOMAT SECTOR 2 S.R.L.; 

- Încheierea nr. 56459 pronunŃată de Tribunalul Bucureşti în 

şedinŃa publică din data de 23.06.2009; 

- Procura specială nr. 621/21.07.2009 prin care se desemnează 

reprezentantul societăŃii IRECSON-EXPERT S.P.R.L. pentru 

ducerea la îndeplinire a procedurii de lichidare; 

- Atestatul nr. 2A0066 privind înregistrarea societăŃii profesionale 

IRECSON-EXPERT S.P.R.L.; 

- Certificatul de înregistrare fiscală seria A nr. 0352295 pentru 

societatea profesională IRECSON-EXPERT S.P.R.L.; 

- Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie 

publică nr. 43552 din data de 10.06.2009; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 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 desemnarea lichidatorului ce urmează a 

duce la îndeplinire procedura privind lichidarea S.C. ECONOMAT 

SECTOR 2 S.R.L. cu sediul în Bl. Basarabia nr. 90, bl. A 2, 

parter, Sector 2, Bucureşti, nr. de înmatriculare 

J40/114/09.01.2003, C.U.I. 15117875/19.01.2003, având acŃionar 

unic Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în 

persoana S.C. IRECSON – EXPERT S.P.R.L., societate 

profesională cu sediul în Bucureşti, str. Franceză nr. 68, etaj 4, 

Sector 3, înregistrată în Registrul SocietăŃilor Profesionale sub nr. 

RSP0233, cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) 21590605, 

reprezentată prin împuternicit în persoana d-lui Paul Marianciuc, 

domiciliat în şos. Ştefan cel Mare nr. 226, bl. 44, sc. A, ap. 17, 

Sector 2, Bucureşti, având CNP 1540219400184, legitimat cu C.I. 

seria RX nr. 356654, emis de SPCEP S2, biroul nr. 2 la data de 

29.08.2005, în baza procurii speciale dată de către S.C. 

IRECSON – EXPERT S.P.R.L. având nr. 621/21.07.2009 şi care 

va duce la îndeplinire, în numele ofertantului câştigător, 

procedura de lichidare a S.C. ECONOMAT SECTOR 2 S.R.L. 
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 Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de prestări 

servicii, în baza Raportului procedurii de atribuire a contractului 

de achiziŃie publică nr. 43552/10.06.2009, având ca obiect 

lichidarea S.C. ECONOMAT SECTOR 2 S.R.L. cu sediul în Bl. 

Basarabia nr. 90, bl. A2, parter, Sector 2, Bucureşti, contract ce 

urmează a fi încheiat între societatea IRECSON-EXPERT 

S.P.R.L. în calitate de prestator, pe de-o parte, şi S.C. 

ECONOMAT SECTOR 2 S.R.L. în calitate de beneficiar, pe de 

altă parte. 

 

 Art. 3. La data prezentei încetează mandatul 

administratorului S.C. ECONOMAT SECTOR 2 S.R.L., în 

persoana d-lui Ghionea Dorin, domiciliat în Şos. Pantelimon nr. 

301, bl. C1, sc. A, et. 12, ap. 51, Sector 2, Bucureşti, având CNP 

1450818400345, legitimat cu C.I. seria RT nr. 570221, emis de 

SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 18.06.2008. 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 să 

îndeplinească aspectele procedurale privind înregistrarea la 

Registrul ComerŃului de pe lângă Tribunalul Municipiului 

Bucureşti a dizolvării şi numirii lichidatorului S.C. ECONOMAT 

SECTOR 2 S.R.L. 
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 Art. 5. Resursele financiare necesare procedurii de 

înregistrare la Registrul ComerŃului de pe lângă Tribunalul 

Municipiului Bucureşti, a dizolvării şi numirii lichidatorului S.C. 

ECONOMAT SECTOR 2 S.R.L. se asigură din bugetul general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre se înscrie în Registrul ComerŃului 

şi se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 102/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

şi a fost redactată în 2 exemplare originale: 1 exemplar la dosarul 

de şedinŃă şi 1 exemplar se va transmite la Registrul ComerŃului. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cotei de participare a Consiliului Local Sector 2  

şi a cotei de participare pentru asociaŃiile de proprietari/locatari în 

cadrul Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor 

clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, 

energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care 

conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului 
  

 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

cotei de participare a Consiliului Local Sector 2 şi a cotei de 

participare pentru asociaŃiile de proprietari/locatari în cadrul 

Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 

geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului; 
 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei RelaŃii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Ordinul Ministerului Mediului Nr. 565/2009, prin care s-a aprobat 

Ghidul de finanŃare a Programului de înlocuire sau de completare 

a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 

energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte 

sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi 

solului; 

- Art. 8, alin (5), din Ghidul de finanŃare a Programului de 

înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi 

energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea 

calităŃii aerului, apei şi solului; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) 

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 participarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 la Programul de înlocuire sau de completare a 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme 

care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului 

pentru asociaŃiile de proprietari/locatari. 

 

 Art. 2. Se aprobă cota de participare a Consiliul Local al 

Sectorului 2, în procent de 10%, la implementarea Programului. 

 

 Art. 3. Se aprobă cota de participare pentru asociaŃiile de 

proprietari/locatari, în procent de 10%, în cadrul Programului. 

 

 Art. 4. FinanŃarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 se asigură 

din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, DirecŃia RelaŃii Comunitare şi DirecŃia 

InvestiŃii şi Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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 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 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 103/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 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 studiului de fezabilitate  

al obiectivului de investiŃii pentru proiectul 

 „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire  

cu sisteme ce utilizează surse de energie regenerabilă 

 pentru Centrul SperanŃa din cadrul  

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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiŃii 

pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme ce  utilizează surse de energie regenerabilă pentru 

Centrul SperanŃa din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”;  

 Analizând:  

- Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului 

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul SperanŃa 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2”; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii;  

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 27.07.2009 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), 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  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului 

de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme ce utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul SperanŃa din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”, conform 

anexei ce cuprinde un număr de 93 file şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

(2) Valoarea totală a proiectului este de 780.149 

lei reprezentând echivalentul a 185.750 euro cu  TVA, din care 

C+M 680.424 lei, respectiv 162.006 euro cu TVA. 

Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 1 

euro = 4,2 lei. 

 

(3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din 

bugetul general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra 

pe tot parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Economică şi 

DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 

din legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 104/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

ulterioare.   

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aplicarea la “Programul de înlocuire a sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 

geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire 

la contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru proiectul  

“Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru 

Centrul SperanŃa din cadrul 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aplicarea 

la “Programul de înlocuire a sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi 

energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea 

calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire la contractarea 

unei finanŃări prin acest program, pentru proiectul  “Înlocuirea 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează surse de 
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energie regenerabilă pentru Centrul SperanŃa din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”;  

 Analizând:  

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului “Înlocuirea 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează surse de 

energie regenerabilă pentru Centrul SperanŃa din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Prevederile Ghidului de finanŃare a programului de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 

565/08.05.2009; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului 

– cadru al documentaŃiei tehnico – economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 
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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 aplicarea la “Programul de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin 

acest program, pentru proiectul  “Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul SperanŃa din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea 

proiectului “Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul 

SperanŃa din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2”, precum şi finanŃarea eventualelor 

cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe perioada de 

implementare a proiectului.  
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(2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

341.067,77 lei echivalentul a 81.207 euro; 

- costurile neeligibile, în valoare de 99.375 lei echivalentul a 

23.661 euro;  

- cheltuieli suplimentare necesare în perioada de implementare a 

proiectului. 

 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 

1 euro=4,2 lei. 

(3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din 

bugetul general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra pe 

tot parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiul Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

Nr. 105/27.07.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 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 studiului de fezabilitate 

 al obiectivului de investiŃii pentru proiectul  

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire  

cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă  

pentru Centrul Casa din Vis  din cadrul 

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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiŃii 

pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă pentru 

Centrul Casa din Vis  din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”;  

 Analizând:  

- Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului 

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul Casa din 

Vis din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2”; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii;  

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 27.07.2009 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), 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  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului 

de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul Casa din Vis din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”, conform anexei 

ce cuprinde un număr de 85 file şi care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea totală a proiectului este de 359.703 lei 

reprezentând echivalentul a 85.644 euro cu  TVA, din care C+M 

312.567 lei, respectiv 74.421 euro cu TVA. 

 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 

1 euro=4,2 lei. 

(3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din 

bugetul general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra pe 

tot parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 106/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aplicarea la “Programul de înlocuire sau de completare a 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme 

care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi 

acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin acest 

program, pentru proiectul  “Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul Casa din Vis din cadrul 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aplicarea 

la “Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 

geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire 

la contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru proiectul  
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“Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul Casa din 

Vis din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2”; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului “Înlocuirea 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează surse de 

energie regenerabilă pentru Centrul Casa din Vis din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2”; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Prevederile Ghidului de finanŃare a programului de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 

565/08.05.2009; 

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

modificările şi completările ulterioare;  
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- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului 

– cadru al documentaŃiei tehnico - economice aferente investiŃiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii; 

 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 aplicarea la “Programul de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin 

acest program, pentru proiectul “ Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul Casa din Vis din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea 
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proiectului “ Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul 

Casa din Vis din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2”, precum şi finanŃarea eventualelor 

cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe perioada de 

implementare a proiectului.  

(2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

168.281.39 lei echivalentul a 40.067 euro; 

- costurile neeligibile, în valoare de 23.812 lei echivalentul a 

5.670 euro;  

- cheltuieli suplimentare necesare în perioada de implementare a 

proiectului. 

 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 

1 euro = 4,2 lei. 

(3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din 

bugetul general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra pe 

tot parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

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

Municipiul Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 107/27.07.2009 

  

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 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 studiului de fezabilitate  

al obiectivului de investiŃii pentru proiectul  

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire  

cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

 pentru Centrul Cireşarii din cadrul  

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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiŃii 

pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă pentru 

Centrul Cireşarii  din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”; 

 Analizând:  

- Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului 

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul Cireşarii 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2”; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului - cadru al documentaŃiei tehnico - economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

 - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 27.07.2009 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), 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  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului 

de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul Cireşarii din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”, conform anexei ce 

cuprinde un număr de 90 file şi care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea totală a proiectului este de 654.407 lei 

reprezentând echivalentul a 155.811 euro cu  TVA, din care C+M 

570.409 lei, respectiv 135.812 euro cu TVA. 

 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 

1 euro=4,2 lei. 

(3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din 

bugetul general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra pe 

tot parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 108/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

ulterioare.  

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aplicarea la “Programul de înlocuire sau  

de completare a sistemelor clasice de încălzire  

cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală  

şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc  

la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului”  

şi acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin acest 

program, pentru proiectul “Înlocuirea sistemelor clasice  

de încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie 

regenerabilă pentru Centrul Cireşarii din cadrul 

 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aplicarea 

la “Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 

geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 
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îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire 

la contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru proiectul 

“Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul Cireşarii 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului “Înlocuirea 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează surse de 

energie regenerabilă pentru Centrul Cireşarii din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”;  

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Prevederile Ghidului de finanŃare a programului de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 

565/08.05.2009; 

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

modificările şi completările ulterioare;  
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- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului 

– cadru al documentaŃiei tehnico - economice aferente investiŃiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii; 

 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 aplicarea la “Programul de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin 

acest program, pentru proiectul  “Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul Cireşarii din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea 
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proiectului “Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul 

Cireşarii din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2”, precum şi finanŃarea eventualelor 

cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe perioada de 

implementare a proiectului.  

(2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

281.837,05 lei echivalentul a 67.104 euro; 

- costurile neeligibile, în valoare de 91.858 lei echivalentul a 

21.871 euro;  

- cheltuieli suplimentare necesare în perioada de implementare a 

proiectului. 

 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 

1 euro = 4,2 lei. 

(3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din 

bugetul general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra pe 

tot parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

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

Municipiul Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 109/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 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 studiului de fezabilitate  

al obiectivului de investiŃii pentru proiectul  

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire  

cu sisteme care utilizează surse de energie  

regenerabilă pentru Centrul LuminiŃa din cadrul  

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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiŃii 

pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă pentru 

Centrul LuminiŃa din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului 

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul LuminiŃa 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2”; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii;  

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 27.07.2009 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), 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  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului 

de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul LuminiŃa din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”, conform anexei ce 

cuprinde un număr de 92 file şi care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea totală a proiectului este de 890.914 lei 

reprezentând echivalentul a 212.122 euro cu  TVA, din care C+M 

777.321 lei, respectiv 185.076 euro cu TVA. 

 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 

1 euro = 4,2 lei. 

(3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din 

bugetul general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra pe 

tot parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 110/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

ulterioare.  

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aplicarea la “Programul de înlocuire sau de completare a 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme 

care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi 

acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin acest 

program, pentru proiectul  „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul LuminiŃa din cadrul 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aplicarea 

la “Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 

geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire 

la contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru proiectul  

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul LuminiŃa 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2”;  
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 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului “Înlocuirea 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează surse de 

energie regenerabilă pentru Centrul LuminiŃa din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”;  

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Prevederile Ghidului de finanŃare a programului de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 

565/08.05.2009; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului 

– cadru al documentaŃiei tehnico - economice aferente investiŃiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii; 

 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  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă aplicarea la “Programul de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin 

acest program, pentru proiectul  “ Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul LuminiŃa din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea 

proiectului “ Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul 

LuminiŃa din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2”, precum şi finanŃarea eventualelor 

cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe perioada de 

implementare a proiectului.  

(2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

393.235,90 lei echivalentul a 93.628 euro; 

- costurile neeligibile, în valoare de 106.012 lei echivalentul a 

25.241 euro;  

- cheltuieli suplimentare necesare în perioada de implementare a 

proiectului. 



 

 240

 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 

1 euro = 4,2 lei. 

(3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din 

bugetul general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra pe 

tot parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiul Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

 TĂLMĂCEAN 

CĂTĂLIN EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 111/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 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 studiului de fezabilitate  

al obiectivului de investiŃii pentru proiectul  

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire  

cu sisteme care utilizează surse de energie  

regenerabilă pentru Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă 

 nr. 2  din cadrul 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiŃii 

pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă pentru 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2  din cadrul DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului 

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul de 

Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico - economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii;  

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 27.07.2009 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), 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  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului 

de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”, 

conform anexei ce cuprinde un număr de 90 file şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea totală a proiectului este de 953.469 lei 

reprezentând echivalentul a 227.016 euro cu TVA, din care C+M 

832.064 lei, respectiv 198.110 euro cu TVA. 

 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 

1 euro = 4,2 lei. 

(3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din 

bugetul general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra pe 

tot parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 
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(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 112/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

ulterioare.  

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aplicarea la “Programul de înlocuire sau de completare a 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme 

care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi 

acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin acest 

program, pentru proiectul  „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 din cadrul 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, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aplicarea 

la “Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 

geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire 

la contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru proiectul 
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„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul de 

Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti privind aprobarea iniŃierii proiectului „Înlocuirea 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează surse de 

energie regenerabilă pentru Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2”; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Prevederile Ghidului de finanŃare a programului de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 

565/08.05.2009; 

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

modificările şi completările ulterioare;  
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- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului 

– cadru al documentaŃiei tehnico - economice aferente investiŃiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii; 

 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 aplicarea la “Programul de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului” şi acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin 

acest program, pentru proiectul  „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă 

pentru Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2  din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea 
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proiectului „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează surse de energie regenerabilă pentru Centrul de 

Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2  din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2”, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  

(2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

422.709 lei echivalentul a 100.645 euro; 

- costurile neeligibile, în valoare de 109.738 lei echivalentul a 

26.128 euro;  

- cheltuieli suplimentare necesare în perioada de implementare a 

proiectului. 

 Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 

1 euro = 4,2 lei. 

(3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din 

bugetul general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra pe 

tot parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

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

Municipiul Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 113/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 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 rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 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 

extraordinară, astăzi, 27.07.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2009; 

 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 605/2009 privind alocare 

unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia 
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Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru 

autorităŃile administraŃiei publice locale; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 655/2009 privind finanŃarea 

din bugetul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării pe anul 

2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităŃi de învăŃământ 

preuniversitar de stat şi repartizarea unor sume din transferuri din 

bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul 

M.E.C.I.; 

- 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. 36 alin. 4 lit. (a) şi (b), al art. 45 alin. (2) 

precum şi al art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2009 se stabileşte, atât la venituri, cât şi la 

cheltuieli la suma de 914.385 mii lei, conform  anexei nr. 1. 



 

 252

 Art. 2. Bugetul local Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2009 se stabileşte atât la venituri cât şi la cheltuieli în 

sumă de 727.415 mii lei, conform anexei nr. 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 727.415 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; 2.1.1.1.1; 

2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 2.1.2.1.1.1.1; 2.1.2.1.1.1.1.a; 

2.1.2.1.2; 2.1.2.1.2.1-2.1.2.1.2.2; 2.1.2.1.3 - 2.1.2.1.4; 2.1.2.2; 

2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.3.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 

2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.4 - 2.1.7 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetului pentru veniturile şi 

cheltuielile evidenŃiate în afara bugetului local (fond rulment, alte 

surse), conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 

3.1.2.2; 3.1.3; 3.1.3.1; 3.1.4. 

 

 Art. 5. Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru 

programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare conform  anexelor nr. 4; 

4.1 - 4.55 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. Anexele nr. 2; 2.1; 2.1.1; la prezenta hotărâre 

modifică anexele nr. 1; 1.1; 1.1.1 din Nota nr. 52.649/13.072009 
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privind virarea de credite bugetare între subdiviziunile unor 

capitole bugetare pe anul 2009. 

 

 Art. 7. Anexele nr. 1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 4; 4.1; 4.2 la 

prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 4; 

4.1; 4.2 din HCLS2 nr. 97/2009 privind rectificarea bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

 

 Art. 8. Anexele nr. 2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 

2.1.2.1.1.1.1; 2.1.2.1.1.1.1.a; 2.1.2.1.2; 2.1.2.1.2.1-2.1.2.1.2.2; 

2.1.2.1.3 - 2.1.2.1.4; 2.1.2.3 la prezenta hotărâre modifică 

anexele nr. 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 2.2.1.1.1; 2.2.1.1.1a; 2.2.1.1.3; 

2.2.1.1.3a; 2.2.1.1.3b; 2.2.1.1.4; 2.2.1.1.5; 2.3 din Nota  nr. 

47.121/19.06.2009 virarea de credite bugetare între subdiviziunile 

unor capitole bugetare pe anul 2009 . 

 

 Art. 9. Anexele nr. 2.1.2; 2.1.2.3.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 

2.1.3.1.1.1; 2.1.4 - 2.1.5; 2.1.7; 3; 3.1; 3.1.1.1; 3.1.3; 3.1.3.1;  

3.1.4; 4.5 - 4.7; 4.9; 4.12; 4.14 - 4.18; 4.20 - 4.22 la prezenta 

hotărâre modifică anexele nr. 2.1.3; 2.1.3.2.2; 2.1.4; 2.1.4.1; 

2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.6;-2.1.8; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.1.2; 5.1.2; 

5.1.2.1; 5.1.3; 6.3-6.6; 6.198; 6.200; 6.218; 6.221; 6.222; 6.224;-

6.226; 6.229 din HCLS2 nr.76/2009 privind rectificarea bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 
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 Art. 10. Anexa nr. 2.1.2.2 la prezenta hotărâre modifică 

anexa nr. 2.1.3.2 din HCLS2 nr. 58/2009 privind rectificarea 

bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2009. 

 

 Art.11. Anexele nr. 2.1.2.2.2; 3.1.2; 3.1.2.2; 4.3; 4.4; 48; 

4.10;4.11; 4.13; 4.19; 4.26 - 4.46 la prezenta hotărâre modifică 

anexele nr. 2.1.3.2; 7.20; 7.21; 7.25; 7.27; 7.14; 7.124; 7.170; 

7.564; 7.567; 7.569 - 7.571; 7.576-7.578; 7.580; 7.585; 7.587 – 

7.589; 7.592; 7.593; 7.595; 7.597; 7.601-7.604 din HCLS2 

nr.29/2009 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009 . 

 

 Art. 12. Anexele nr. 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1.; 2.1.6; 3.1.2.1; 

4.23 -4.25; 4.47 - 4.55 la prezenta hotărâre vin în completarea 

prevederilor HCLS2 nr. 29/2009 privind aprobarea bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 13. 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 
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de credite – directorul DirecŃiei Generale de Administrare a 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2.  

 

 Art. 14. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 

2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 2.1.2.1.1.1.1; 2.1.2.1.1.1.1.a; 

2.1.2.1.2; 2.1.2.1.2.1-2.1.2.1.2.2; 2.1.2.1.3-2.1.2.1.4; 2.1.2.2; 

2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.3.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 

2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.4 - 2.1.7;  3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 

3.1.2.1; 3.1.2.2; 3.1.3; 3.1.3.1; 3.1.4; 4; 4.1 - 4.55 fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 15. (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 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 114/27.07.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 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 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 

extraordinară, astăzi, 27.07.2009; 

 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti; 

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

a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcŃionare a acesteia; 
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- DispoziŃia nr. 4040/2007 privind reactualizarea ComponenŃei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a  Sectorului 2 

emisă de Primarul Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

- DispoziŃia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor 

procedurale privind elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2  emisă de Primarul 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 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 Anexa ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 11 poziŃii. 

(2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

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

hotărâri. 

(3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în 

Anexă reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul la 

construire. 
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 Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 Anexa se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

 Art. 3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr. 215/2001, 

republicată 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 115/27.07.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.07.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

ulterioare.  

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinŃă fără plată a imobilului-clădire format din 

două birouri în suprafaŃă de 52,48 mp situat în Bucureşti Calea 

Vitan nr. 154-158, către AsociaŃia Cultural-sportivă „Gladiator” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 6973/23.07.2009 al DirecŃiei Juridice 

şi Patrimoniu din cadrul Primăriei Sectorului 3; 

- Cererea AsociaŃiei Cultural-sportivă „Gladiator”, înregistrată la 

Primăria Sectorului 3 cu nr. 6434 din 03.07.2009; 

- Adresa ADPB din data de 22.07.2009; 

- Contractul de comodat nr. 1560 din 27.08.2002; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 Bucureşti nr. 26/15.07.1998 

în baza căreia a fost încheiat Contractul de Comodat nr. 

1560/27.08.2002;  

- Raportul Comisiei de AdministraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

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

din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

republicată, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

  

 Art. 1. Se aprobă darea în folosinŃă fără plată a imobilului-

clădire compus din două birouri în suprafaŃă de 52,48 mp situat în 

Bucureşti Calea Vitan nr. 154-158, identificat conform schiŃei 

anexă, către AsociaŃia Cultural-Sportivă „Gladiator” pentru 

stabilirea sediului social al asociaŃiei şi pentru desfăşurarea 

activităŃilor specifice pe o perioadă de 5 ani. 

 

 Art. 2. DirecŃia Juridică şi Patrimoniu şi A.D.P.B. vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 82/29.07.2009    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării proiectului privind 

reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare din sectorul 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 6993/23.07.2009 al Biroului Proiecte 

cu FinanŃare InternaŃională ; 

- Adresele celor 8 (opt) unităŃi de învăŃământ preuniversitar din 

sectorul 3 către Biroul Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

- Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional de 

coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 

- Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013; 

- Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

- Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement; 

- Raportul Comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret; 
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- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

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

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

locală,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă demararea proiectului privind reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare din sectorul 3; 

 

 Art. 2. Se aprobă iniŃierea de către Biroul Proiecte cu 

FinanŃare InternaŃională, prin procedura achiziŃiilor publice, a 

studiilor de fezabilitate precum şi a proiectelor tehnice pentru 8 

(opt) unităŃi de învăŃământ preuniversitar din sectorul 3, în 

vederea întocmirii şi depunerii proiectului privind reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare; 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 83/29.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea activităŃilor de amenajare şi întreŃinere a 

LACULUI TITAN (AL. I. CUZA) ŞI A INSULELOR AFERENTE 

 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 6960/23.07.2009 a Primarului 

Sectorului 3; 

- H.C.G.M.B nr.91/2009, prin care Lacul Titan (Al.I.Cuza) şi 

insulele aferente se transmite în administrarea Consiliului Local al 

sectorului 3 ; 

- prevederile art. 3 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităŃilor rurale şi urbane   

- raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement; 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. f şi m din Legea 

nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. ActivităŃile de amenajare, dotare, întreŃinere, 

ecologizare (salubrizare), protecŃie şi orice alte lucrări de investiŃii 

în condiŃiile legii a Lacului Titan (Al.Ioan Cuza) încadrat perimetral 
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de parcurile Al. Ion. Cuza şi Titan şi a insulelor aferente 

identificate conform Planului anexa la H.C.G.M.B nr. 91/2009, se 

vor efectua de către DirecŃia Parcurilor Sector 3 - direcŃie publică 

specializată, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 

Consiliului Local al sectorului 3. 

 

 Art. 2. Cheltuielile aferente activităŃilor prevăzute la art. 1, 

se vor suporta din bugetul DirecŃiei Parcurilor Sector 3. 

 

 Art. 3. În baza art. 2 din H.C.G.M.B nr. 91/2009, Consiliul 

Local al Sectorului 3 împuterniceşte DirecŃia Parcurilor sector 3, 

să procedeze la efectuarea formalităŃilor de predare - primire a 

Lacului Titan (Al. Ioan Cuza) şi a insulelor aferente. 

 

 Art. 4. Primăria Sectorului 3 prin serviciile de specialitate şi 

DirecŃia Parcurilor Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 84/29.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 3 nr. 48/14.04.2009 privind actualizarea ”Programului 

local multianual privind creşterea performanŃei energetice la 

blocurile de locuinŃe din sectorul 3” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 6528/09.07.2009 al DirecŃiei 

InvestiŃii, AchiziŃii, DirecŃiei Ecomice, DirecŃiei Juridice şi 

Patrimoniu şi DirecŃiei Gospodărie Locală; 

- H.C.L.S. 3 nr. 48/14.04.2009 privind modificarea şi completarea 

H.C.L.S.3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea ”Programului 

anual de acŃiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de 

locuinŃe- codominii din sectorul 3” 

- prevederile art. 19 lit. b din O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

- prevederile art. 3 din Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al 

ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei, al ministrului finanŃelor 

publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraŃiei şi 

internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe; 
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- raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement; 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 11 şi art. 45, 

alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia 

publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea ”Programului local 

multianual privind creşterea performanŃei energetice la blocurile 

de locuinŃe din sectorul 3” conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 2. AcŃiunile privind proiectarea şi executarea lucrărilor 

de intervenŃie având drept scop creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe se finanŃează potrivit 

prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 

privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 
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 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în viguare începând cu data 

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

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 85/29.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiŃii “Lucrări de construcŃii de regenerare urbană  

în sectorul 3 - pergole din lemn ” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 6962/23.07.2009 al DirecŃiei InvestiŃii 

şi AchiziŃii şi DirecŃiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind Legea serviciilor 

comunitare de utilităŃi publice; 

- Prevederile art. 3. alin. (1), lit. b, din OrdonanŃa Guvernului nr 

71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale; 

- Raportul comisiilor pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement ; 
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- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

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

şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
H o t ă r ă ş t e : 

 
 Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind obiectivul 
de investiŃii “Lucrări de construcŃii de regenerare urbană în 
sectorul 3 – pergole din lemn”, conform Anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 prin DirecŃiile de specialitate 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri; 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 86/29.07.2009 



 

 273

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiŃii “Toalete publice PiaŃa Râmnicu Sărat 2 ” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 776/15.07.2009 al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 3; 

- devizul general privind cheltuielile necesare realizării „Grup 

sanitar PiaŃa Râmnicu Sărat”; 

- Prevederile art. 3 alin. (1), lit. e din O.G. nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale; 

- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 

aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind Legea serviciilor 

comunitare de utilităŃi publice; 
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- raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement ; 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. d şi art. 45 alin. (1) 

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

republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind obiectivul 

de investiŃii “Toalete publice PiaŃa Râmnicu Sărat 2”. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 prin DirecŃiile de specialitate va 

lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri; 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 87/29.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 58160/23.07.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuŃii şi 

competenŃe exercitate de Ministerul SănătăŃii Publice către 

autorităŃile administraŃiei publice locale şi HG nr. 56/2009 privind 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 

162/2008; 

- Ordinul nr. 820/2009 al Ministerului SănătăŃii pentru modificarea 

şi completarea OMS nr. 502/2009 privind aprobarea modelului de 

protocol între direcŃiile de sănătate publică judeŃene şi a 

municipiului Bucureşti şi autorităŃile administraŃiei publice locale 

în vederea transferului asistenŃei medicale comunitare şi 

asistenŃei medicale desfăşurate în unităŃile de învăŃământ; 

- Protocolul nr. 56639/2009 încheiat între D.S.P.M.B. şi 

D.G.A.S.P.C. Sector 3; 

- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuŃiile 

şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului; 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 47/2008 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 70/2007; 

 - raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

protecŃia copilului, relaŃii cu sindicatele, ONG-uri, agenŃi 

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de 

funcŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă completarea 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al D.G.A.S.P.C. 

sector 3, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă, începând cu data de 1 august a 2009, 

preluarea de către D.G.A.S.P.C. Sector 3 a personalului cu 
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atribuŃii de asistenŃi medicali comunitari şi mediatori sanitari, 

având atribuŃiile prevăzute în Anexa 4. 

 

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

modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local Sector 

3 nr. 47/2008. 

 

 Art. 4. Compartimentele de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. Hotărârea intră în vigoare începând cu data afişării la 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 88/29.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor ajutoare sociale de urgenŃă 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 58211/23.07.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

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

naŃional de asistenŃă socială; 

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

minim garantat; 

- raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanŃe; 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul Comisiei Rezolvarea problemelor sociale, protecŃia 

copilului, relaŃii cu sindicatele, ONG-uri, agenŃi economici şi alte 

organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media. 

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unor ajutoare sociale de 

urgenŃă persoanelor şi familiilor prevăzute în Anexa 1 şi 2 la 

prezenta hotărâre, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaŃii 
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de dificultate, vulnerabilitate sau dependenŃă care pot duce la 

marginalizare şi excluziune socială, conform Anexei 3. 

 

 Art. 2. Ajutoarele sociale aprobate sunt destinate exclusiv 

achitării costului chiriei datorate S.C. "Administrare Cazare 

Cantine" S.A., conform Anexei 4. 

 

 Art. 3. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 89/29.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea documentaŃiilor tehnico - economice aferente 

unor obiective de investiŃii la: Şcoala nr. 81, Liceul Teoretic Dante 

Alighieri, Grup Şcolar C-Ńii Montaj Mihai Bravu şi Liceul Teoretic 

Al. I. Cuza, unităŃi de învăŃământ preuniversitar aflate în 

administrarea Sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 7014/24.07.2009 al DirecŃiei 

ÎnvăŃământ Cultură; 

- raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanŃe; 

- raportul Comisiei de învăŃământ, activităŃi stiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret; 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

 În baza prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

  

 Art. 1. Se aprobă documentaŃiile tehnico - economice 

aferente unor obiective de investiŃii la: Şcoala nr. 81, Liceul 
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Teoretic Dante Alighieri, Grup Şcolar C-tii Montaj Mihai Bravu şi 

Liceul Teoretic Al. I. Cuza, unităŃi de învăŃământ preuniversitar de 

pe raza Sectorului 3, conform Anexei nr. I care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia ÎnvăŃământ Cultură 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

– 4, Sector 3. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 90/29.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de 

emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea Cazărmii 1868 

Bucureşti situată în Strada Sectorului Nr. 6, Sector 3, Bucureşti 

din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Apărării NaŃionale, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 7077/29.07.2009 al DirecŃiei Juridice 

şi Patrimoniu; 

- Prevederile art. 9, alin 1 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

- Raportul Comisiei de AdministraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă înaintarea către Guvernul României a 

propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea 
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Cazărmii 1868 (SuprafaŃă teren – 9570 mp, suprafaŃă construită 

desfăşurată – 2806,94 mp) situată în Bucureşti, Strada Sectorului 

Nr. 6, Sector 3, din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Apărării NaŃionale, în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Juridică şi 

Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

afişării la sediu Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 91/29.07.2009
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

 Luând în considerare demisia d-lui POPESCU DANIEL 

înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 288/ 26.06.2009; 

 łinând cont de  Referatul constatator întocmit de Primarul 

şi Secretarul sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziŃiilor art. 9 alin. 2 lit. ”a” coroborat cu art. 12 

din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată 

şi completată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 

modificată şi completată;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de 

drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

sectorului 4 al domnului POPESCU DANIEL şi totodată 

vacantarea locului acestuia în Consiliul Local sector 4. 

 



 

 286

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 64/23.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind delegarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4, 

în Consiliul de AdministraŃie al Asocierii cu S.C.Global Network 

System SRL (Asociat A) şi Primăria Sector 4 Bucureşti  

(Asociat B) prin contractul nr. 010302/4438/03.02.2009 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică nr. VIII-

21/159/09.06.2009; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 łinând cont de H.C.L. 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 de H.C.L. Sector 4 nr. 

90/27.11.2008 privind modificarea anexei nr. 2 de la H.C.L.sector 

4 nr. 88/13.11.2008 şi de Contractul de asociere în participaŃiune 

nr. 010302/4438/03.02.2009 încheiat între S.C. Global Network 

System SRL şi Primăria Sector 4; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte dl. RISTEA VIOREL ca 

reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Consiliul de 

AdministraŃie al asocierii creat în temeiul art. 3 (3.2) din Contractul 

de asociere în participaŃiune nr. 010302 / 4438 / 03.02.2009 având 

ca obiect “Construirea unei reŃele metroplitane subterane de fibră 

optică pentru telecomunicaŃii în sectorul 4 Bucureşti.” 

 

 Art. 2. Persoana nominalizată şi Secretarul Sectorului 4 

împreună cu Serviciul Tehnic al Consiliului Local, Documente - 

Electoral vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃă ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 65/23.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 4 nr. 72/2008 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

4 şi Raportul de Specialitate al Directorului DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 4245/2009. 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 Văzând dispoziŃiile cuprinse în H.C.G.M.B nr. 

76/26.04.2005 privind identificarea şi delimitarea de către 

Consiliile Locale a terenurilor pe care se află amplasate pieŃele 

agroalimentare.  

 łinând cont de dispoziŃiile H.C.G.M.B.  nr. 239/2001 privind 

unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti. 

 În temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, aprobată prin legea nr. 3/2003 şi H.C.L. Sector 4 nr. 

72/ 2008. 

 În conformitate cu prevederile cuprinse în art. 45 alin. 1 şi 

art. 81 alin. (2) lit. „f” din Legea nr. 215/2001 modificată şi 

completată 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 modificarea anexei nr. 3 din 

documentaŃia tehnică şi TOPO-cadastrală la H.C.L. Sector 4 nr. 

72/30.10.2008 referitoare la suprafaŃa totală a PieŃei Sudului 

aflată în administrarea directă a DirecŃiei de Administrare a 

PieŃelor Sector 4, conform Anexei care face parte integrantă din 

această hotărâre. 

 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 66/23.07.2009
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de investiŃii 

propuse a se realiza în anul 2009 de către  

Primăria Sectorului 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană nr. 1147/20.07.2009. 

 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

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

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale şi 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiŃii şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Dezvoltare Urbană 

şi DirecŃia Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 67/23.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanŃi pentru 

autoturismul B - 28 - ZWY aflat în dotarea Primăriei Sectorului 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

VI.40116/20.07.2009 al Serviciului Corp Control Primar; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând seama de prevederile OG nr. 80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităŃile 

administraŃiei publice şi instituŃiile publice, cu modificările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă consumul lunar de carburanŃi pentru 

autoturismul cu numărul de circulaŃie B-28-ZWY în cantitate de 

200 litri motorină. 
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 Art. 2. Secretarul sectorului 4, Serviciul Tehnic Consiliul 

Local, Documente – Electoral şi DirecŃia Administrativă vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 68/23.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea denumirii Centrului Cultural „Nicolae 

Bălcescu” în Centru Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive Primarului 

Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al Centrului Cultural 

„Nicolae Bălcescu” nr. 425/20.07.2009; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 Luând act de adresa Comisiei NaŃionale a României pentru 

UNESCO nr. 348/01.07.2009; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. „j” 

şi alin. (4) din Legea Nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Cu data prezentei, se aprobă schimbarea denumirii 

Centrului Cultural „Nicolae Bălcescu” în Centru Cultural pentru 

UNESCO „Nicolae Bălcescu”, instituŃie publică de cultură cu 

personalitate juridică, ce funcŃionează sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 4, cu sediul în Bucureşti, str. 11 Iunie nr. 41, 

sector 4.  
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 Art. 2. Codul fiscal se va modifica numai din punct de 

vedere al noii denumiri, codul de identificare şi adresa poştală 

rămânând neschimbate, cf. H.C.L.S.4 nr. 11/2006, cu excepŃia 

art. 8; 

 

 Art. 2. Directorul Centrului Cultural şi Secretarul Sectorului 

4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor legale şi va fi difuzată de serv. Tehnic Consiliul 

Local, Documente-Electoral. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 69/23.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de ajutoare de urgenŃă persoanelor afectate de 

inundaŃiile din noaptea de 11 spre 12 iulie 2009 

 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 

9519/20.07.2009 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoarte comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare prevederile art. 28 alin. 1 din Legea 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată şi 

completată de Legea nr. 115/2006,  

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

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

republicată;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea a 19 ajutoare de urgenŃă 

pentru persoanele ale căror gospodării au fost afectate de 

inundaŃiile din noaptea de 11-12 iulie 2009, conform Raportului 
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DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 4 ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta, în sumă totală de 

111.385 lei . 

 

 Art. 2. (1) Ajutorul de urgenŃă va fi acordat în bani/sub 

formă de bunuri, conform opŃiunilor scrise ale 

proprietarilor/rezidenŃilor, pe baza proceselor-verbale de 

constatare încheiate de către reprezentanŃii DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 cu 

proprietarii/rezidenŃii din locuinŃele afectate, la cererea 

persoanelor afectate şi a anchetelor sociale efectuate la fiecare 

gospodărie în parte, conform Anexei nr. 2 la prezenta. 

 (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. Directorul Executiv al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, va stabili 

metodologia de acordare a ajutoarelor pentru victimele 

inundaŃiilor din noaptea de 11 spre 12 iulie 2003. 

 

 Art. 4. Se aprobă efectuarea de expertize de specialitate în 

regim de urgenŃă pentru imobilele din strada Măceşului nr. 90 şi 

din strada Cătruneşti nr. 44, ale căror structuri au fost puternic 

afectate. 
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 Art. 5. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, serviciile de 

specialitate împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului 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 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 70/23.07.2009
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării unei linii de finanŃare rambursabile 

în valoare de 100.000,00 mii lei 

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale 

art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi 

ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5), şi (6) din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea 

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

completările ulterioare, şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei 

de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 łinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
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 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea 

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; 

 Luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către primarul 

sectorului 4, în calitatea sa de iniŃiator; 

b) Raportul DirecŃiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, înregistrat sub nr. II.4/ 496/21.07.2009;  

c) Raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local al 

Sectorului 4 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, a căror 

documentaŃie tehnico economică a fost aprobată prin Hotărârile 

Consiliului Local nr.: 

- 88/31.10.2007, prevazută în anexă la prezenta; 

- 96/29.11.2007, prevazută în anexă la prezenta; 

- 02/31.01.2008, prevazută în anexă la prezenta; 

- 45/28.08.2008, prevazută în anexă la prezenta; 

- 55/28.05.2009, prevazută în anexă la prezenta; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 ADOPTĂ PREZENTA 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă contractarea şi / sau garantarea unei linii 

de finanŃare rambursabile interne/externe în valoare de 100.000 

mii lei, cu o maturitate de 20 ani. 
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 Art. 2. Contractarea şi/sau garantarea liniei de finanŃare 

rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru realizarea 

investiŃiilor publice de interes local/ refinanŃarea datoriei publice 

locale, prevăzute în Anexă la prezenta. 

 

 Art. 3. Din bugetul local al sectorului 4 se asigură integral 

plata: 

a) Serviciul anual al datoriei publice locale; 

b) Oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de 

investiŃii de interes local; 

c) Alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile 

menŃionate la articolul 1. 

 

 Art. 4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Primăriei Sectorului 4 următoarele date: 

a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

precum şi orice modificări şi/ sau completări ale acesteia; 

b) Valoarea finanŃării rambursabile contractate/ garantate în 

valută de contract; 

c) Gradul de îndatorare al Primăriei Sectorului 4; 

d) Durata Serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de graŃie şi al perioadei de rambursare a finanŃării; 

e) Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecărei finanŃări rambursabile; 

f) PlăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 
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 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege. 

 

 Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se 

însărcinează primarul sectorului 4. 

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul 

secretarului sectorului 4, în termenul prevăzut de lege, primarului 

sectorului 4 şi prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la 

cunoştinŃă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 

României, precum şi pe pagina de internet www.ps4.ro. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃă ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 71/23.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind demisia directorului DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4 şi numire unui nou director 

 

 Văzând Referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere cererea de demisie a directorului general 

al DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 61 alin. 1 şi 5 şi art. 63 alin. 5 lit. 

„e” şi alin. 7 precum şi art. 81 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 215/ 

2001, republicată privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se ia act de cererea de demisie a D-lui Director 

Titică Florin de la DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4, 

începând cu data de 23.07.2009. 

 

 Art. 2. Începând cu data de 24.07.2009, se deleagă în 

funcŃia de director al DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, 

dl. FLORESCU Ştefan Viorel, până la organizarea concursului. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 4, prin compartimentele de 

specialitate şi DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃă ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 72/23.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui contract de închiriere între DirecŃia 

Generală de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi 

Creşelor Sector 4 şi proprietarii de drept a imobilului situat în  

Str. Verzişori Nr. 18 - 20, Sector 4 

 

 Văzând Informarea prezentată de Viceprimarul Sectorului 4 

cu nr. 328/23.07.2009 şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând act de notificarea proprietarilor de drept a imobilului 

înregistrat la Primăria Sector 4 sub nr. 33837/06.07.2009; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 łinând seamă de Decizia Judecătorească Nr. 

19A/12.01.2009, definitivă, pronunŃată de Curtea de Apel 

Bucureşti, precum şi Hotărârea de Guvern nr. 1886/2006; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (2) lit. ,,f’’ şi 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 încheierea contractului de închiriere 

privind Corpul B din cadrul Colegiului Tehnic Petru Rareş, situat 
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în Str. Verzişori Nr. 18-20 Sector 4, între DirecŃia Generală de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor 

Sector 4 şi proprietarii de drept a imobilului, în condiŃiile H.G.R. 

nr. 1886/2006, pe perioadă determinată. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor 

Sector 4 să negocieze şi să semneze contractul de închiriere 

descris la Articolul 1.  

 

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4 împreună cu Directorul 

DirecŃia Generală de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, 

Sanitare şi Creşelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 73/23.07.2009
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri 

proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice şi terenuri 

domeniul privat al municipiului Bucureşti situate în municipiul 

Bucureşti - sectorul 4 

 

 Având în vedere Referatele de specialitate ale DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul 

Sectorului 4; 

 Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi ale Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MLPTL nr. 1107/2001 privind 

unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea 

documentaŃiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în 

municipiul Bucureşti şi ale Ordinului MLPTL nr. 1943/2001 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;  
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 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, ale art. 81 alin. 2, lit. “i” 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru 

IMOBILELE PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ LA PREZENTA 

HOTĂRÂRE situate pe terenuri proprietate privată persoane 

fizice şi/sau juridice şi domeniul privat al municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulamente de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentaŃii 

de urbanism este de 2 ani . 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 74/23.07.2009 
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ANEXĂ LA HOT. NR. 74/23.07.2009 

 
Nr. 

crt 
Nr./ 
data 

registratură 

SOLICITANT ADRESĂ 
POŞTALĂ 

DENUMIRE 
INVESTIłIE 

Teren 
proprietate 

privată 
persoane 
fizice/jur. 

 

Teren 
domeni
ul privat 

MB 

Teren 
dom. 
Publ. 
M B 

Motivul 
efectuării 

PUD. 

OBS. 
 
 
 
 

1. 31752/ 
24.06.09 
 

SC 
STRAALTECH
NIEK/ 
MINEX 
INTERNATIO-
NAL SRL 
 

B-dul 
Metalurgiei 
nr. 85 

HALĂ 
INDUSTRIALĂ 
P,P+1E 

St= 
5000,00 
mp 

  Stabilire 
amplasament 

Pers. 
jur. 

2. 31090/ 
22.06.09 
 

DOBRE 
MARIUS 
ANDREI 
 

Str. 
Paduroiu 
nr. 5 

LOCUINłĂ 
P+2E+M 

St= 
252,24 
mp 

  Stabilire 
amplasament 

Pers. 
fiz. 

3. 1534/ 
15.01.09 
 

IONESCU 
GEORGE 
BOGDAN 
 

Str.Salinei 
nr. 5 

CONCESIONA
RE TEREN 

St= 
297,57 
mp 

St= 
142,0 
mp 

 Concesio-
nare teren 

Pers. 
fiz. 

4. 34095/08.07.09 
 

MIHAI 
GEORGE 

Şos. 
Giurgiului 
nr. 115 

SPAłIU 
COMERCIAL 
ALIMENTAłIE 
PUBLICĂ 
S+P+1E 
 

St= 
1349,57 
mp 

  Stabilire 
amplasament 

Pers. 
fiz. 
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5. 29973/ 
16.06.09 
 

AFSARI 
CLAUDIA 

Str. Drumul 
CreŃeştilor 
nr. 120 F 

IMOBIL 
 P+4 E 

St= 
997,50 

   Pers. 
fiz. 

 

Preşedinte de şedinŃă, 

 

Ionel Romeo DRĂGAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2009 

 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului 

de venituri şi cheltuieli al sectorului 4 pe anul 2009, nr. II.4/ 

333/30.04.2009 al DirecŃiei Economice; 

 łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 Având în vedere prevederile art. 19, 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: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

Sector 4 – venituri proprii a fost aprobat atât la partea de venituri 

cât şi la partea de cheltuieli în sumă de 604.428,87 mii lei, astfel: 
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• Bugetul local în sumă de 525.251,52mii lei, conform anexei 

nr. 1  

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate parŃial din venituri proprii în sumă de 19.450,00mii lei, 

conform anexei nr. 2; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate integral din venituri proprii în sumă de 13.004,00mii lei, 

conform anexei nr. 3; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare din credite 

externe, în sumă de 19.369,46 mii lei, conform anexei nr. 4; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare din credite 

interne, în sumă de 435,00 mii lei, conform anexei nr. 5; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare din fondul de 

rulment, în sumă de 26.918,89mii lei, conform anexei nr. 6; 

 

 Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, 

la valoarea de 525.251,52 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi 

la partea de cheltuieli, conform anexelor: 

- Anexa 1.1 – capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la 

venituri şi cheltuieli în valoare de: 525.251,52 mii lei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice şi acŃiuni 

externe  

- Anexa 1.3 – capitol bugetar 54.02 – Alte servicii publice 

generale  

- Anexa 1.4 – capitol bugetar 55.02 – Dobânzi  
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- Anexa 1.5 – capitol bugetar 60.02 – Apărare  

- Anexa 1.6 – capitol bugetar 61.02 – Ordine publică şi siguranŃă 

naŃională  

- Anexa 1.7 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ  

- Anexa 1.8 – capitol bugetar 66.02 – Sănătate  

- Anexa 1.9 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi religie  

- Anexa 1.10 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială  

- Anexa 1.11– capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică  

- Anexa 1.12 – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului; 

- Anexa 1.13 – capitol bugetar 84.02 – Transporturi  

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii, la valoarea de 

19.450,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul D.G.I.T.L., cap. 51.02.01.03D, în 

valoare de: 9.798,00 mii lei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, 

cap. 51.02.01.03P, în valoare de: 27.578,56 mii lei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 6. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, 

în valoare de: 4.837,49 mii lei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, în valoare 

de: 4.146,71 mii lei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul Dobânzi, capitolul 55.02, în 

valoare de: 33.114,00 mii lei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul Centrului Militar Zonal, 

subcapitolul 60.02.02, în valoare de: 461,87 mii lei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul Serviciului de ProtecŃie Civilă, 

subcapitolul 61.02.05, în valoare de: 100,00 mii lei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul PoliŃie Comunitară, subcapitolul 

61.02.03, în valoare de: 16.729,00 mii lei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 12. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. – capitolul 65.02 

- derulat prin Ordonatorul secundar de credite, în valoare de: 

182.024,11 mii lei, din care:  

- Anexa nr. 1.6.1 – cap 65.02.01 – învăŃământ derulat din 

UnităŃile Şcolare  

- Anexa nr. 1.6.2. – cap 65.02.02 – învăŃământ derulat direcŃie  

- Anexa nr. 1.6.3. – cap 65.02.03 – învăŃământ preşcolar, derulat 

prin direcŃie  

- Anexa nr. 1.6.4. – cap 65.02.03. – învăŃământ primar derulat 

prin direcŃie  

- Anexa nr. 1.6.5. – cap 65.02.03. – învăŃământ preşcolar, unităŃi 

şcolare  

- Anexa nr. 1.6.6 – cap 65.02.04 – învăŃământ secundar superior 

derulat prin direcŃie  

- Anexa nr. 1.6.7. – cap 65.02.04 us 3 – învăŃământ profesional 

derulat prin unităŃi şcolare  

- Anexa nr. 1.6.8.– cap 65.02.07.04 – învăŃământ special derulat 

prin unităŃi şcolare   

- Anexa nr. 1.6.9.– cap 65.02.07.04 – învăŃământ special direcŃie 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul Primariei Sector 4, capitolul 

66.02 – Sănătate, în valoare de: 384,00 mii lei, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 



 

 317

 Art. 14. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.03 – Servicii Culturale, în valoare de: 1.382,00 mii lei, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.05 – Servicii recreative şi sportive, în valoare de: 72.410,41 

mii lei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 16. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

68.02 AS 05 - AsistenŃă socială în caz de boli şi invaliditate, în 

valoare de: 36.000,00 mii lei, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 17. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

68.02 AS 06 - AsistenŃă socială pentru familie şi copii, în valoare 

de: 6.704,55 mii lei, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 18. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

68.02 AS 15 - Prevenirea excluderii sociale, în valoare de: 810,00 

mii lei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 19. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

68.02 AS 50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei 

sociale, în valoare de: 28.132,00 mii lei, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 
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 Art. 20. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

68.02.11 - Creşe, în valoare de: 7.437,67 mii lei, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 21. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02 - LocuinŃe, Servicii şi dezvoltare publică, în valoare de: 

13.539,23 mii lei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 22. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

74.02 - ProtecŃia mediului, în valoare de: 44.385,10 mii lei, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 23. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

84.02 - Transporturi, în valoare de: 26.812,60 mii lei, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 24. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate 

în subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre: 

- anexa nr. 7 - Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4 în valoare 

de 86.223,34 mii lei; 

- anexa nr. 8 - Lista de investiŃii pe anul 2009, cu finanŃare din 

buget local a D.G.A.U.I.S.C., în valoare de 14.418,05 mii lei; 

- anexa nr. 9 – Lista de investiŃii pe anul 2009, cu finanŃare din 

buget local a D.G.A.S.P.C., în valoare de 50,00 mii lei; 
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- anexa nr. 10 - Lista de investiŃii pe anul 2009, cu finanŃare din 

buget local a POLIłIEI COMUNITARE SECTOR 4, în valoare de 

10,00 mii lei; 

- anexa nr. 11 - Lista de investiŃii pe anul 2009, cu finanŃare din 

buget local a DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, în 

valoare de 5.384,00 mii lei; 

 

 Art. 25. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Primăria Sectorului 4, DirecŃiile descentralizate 

implicate 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 23.07.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 75/23.07.2009



 

 320

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 
Sumar 



 

 321

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
 
Sumar 

 
HOTĂRÂREA Nr. 135 din 07.07.2009 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli pe anul 2009 (anexă pe CD)....................................................324 

HOTĂRÂREA Nr. 136 din 07.07.2009 privind aprobarea cofinanŃării proiectului 

“Sectorul 6, pol de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme de dezvoltare a 

spaŃiului comunitar. O strategie de definire şi afirmare a identităŃii locale, creşterea 

coeziunii spaŃiale şi dezvoltării durabile. Agenda locala 21, Sector 6, Bucureşti” a 

Primăriei Sectorului 6, Bucureşti...........................................................363 

HOTĂRÂREA Nr. 137 din 07.07.2009 privind aprobarea listelor nominale în vederea 

acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

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

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală şi modificată prin O.U.G. nr. 

215/2008...........................................................................................369 

HOTĂRÂREA Nr. 138 din 07.07.2009 privind aprobarea Organigramei, a Ştatului de 

FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6 (anexă pe CD)........................................................................375 

HOTĂRÂREA Nr. 139 din 07.07.2009 privind aprobarea scutirii de impozit pentru 

clădirile utilizate pentru activităŃi social umanitare de către FUNDAłIA BETHEL 

SHELTER, FUNDAłIA ESTUAR şi CENTRUL CREŞTIN 

BUCUREŞTI......................................................................................412 

HOTĂRÂREA Nr. 140 din 07.07.2009 privind aprobarea cuantumului indemnizaŃiei 

de şedinŃă pentru preşedintele, vicepreşedintele şi fiecare membru, precum şi pentru 

secretarul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 6...................................416 

HOTĂRÂREA Nr. 141 din 07.07.2009 privind transmiterea unor terenuri cu destinaŃia 

de spaŃii verzi şi a unor parcuri din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6......................................................................................................419 

HOTĂRÂREA Nr. 142 din 07.07.2009 privind transmiterea în folosinŃă gratuită 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în suprafaŃă de 3000 m.p., 

pe durata construirii obiectivului ‚,bazin de înot didactic şcolar” situat în incinta Liceului 

Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai nr. 6, Sector 6, Bucureşti ...................424 

HOTĂRÂREA Nr. 143 din 07.07.2009 privind angajamentul de a se asigura 

finanŃarea pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităŃi, 

întreŃinere şi exploatare a obiectivului de investiŃii ‚,bazin de înot didactic şcolar” situat 

în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai nr. 6, Sector 6, Bucureşti 

........................................................................................................432 



 

 322

HOTĂRÂREA Nr. 144 din 07.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 111 din Str. Sibiu nr. 8, Sector 6, Bucureşti..........................436 

HOTĂRÂREA Nr. 145 din 07.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare cladire 

GradiniŃa nr. 210 din Aleea Ariniş nr. 1 bis, Sector 6, Bucureşti..........................441 

HOTĂRÂREA Nr. 146 din 07.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 229 din Aleea Dealul Măcinului nr. 5 Sector 6, Bucureşti 

........................................................................................................447 

HOTĂRÂREA Nr. 147 din 07.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 217 din Str. Bucşeneşti nr. 20, Sector 6, 

Bucureşti..........................................................................................453 

HOTĂRÂREA Nr. 148 din 07.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 218 din Aleea Callatis nr. 5 Sector 6, Bucureşti.......................459 

HOTĂRÂREA Nr. 149 din 07.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 230 din Aleea Potaisa nr. 3, Sector 6, Bucureşti....................465 

HOTĂRÂREA Nr. 150 din 07.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 273 din Str. Valea lui Mihai nr. 1,Sector 6, Bucureşti.....................471 

HOTĂRÂREA Nr. 151 din 07.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃă nr. 57 din Aleea PravăŃ nr. 16, Sector 6, Bucureşti.....................474 

HOTĂRÂREA Nr. 152 din 07.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 94 din Str. Târgu NeamŃ nr. 4, Sector 6, Bucureşti.......................483 

HOTĂRÂREA Nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în 

valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graŃie de 4 

ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de investiŃii de interes public 

local.................................................................................................488 

HOTĂRÂREA Nr. 154 din 22.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei tehnice privind 

obiectivul Amenajarea complexă - peisagistică şi urbanistică a perimetrului cuprins 

între Str. Braşov, B-dul Timişoara, B-dul Geniului, IntersecŃia Răzoare şi Str. Drumul 

Taberei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului.....................499 

HOTĂRÂREA Nr. 155 din 22.07.2009 pentru aprobarea documentaŃiei tehnice privind 

obiectivul Amenajarea complexă Cartier Drumul Taberei - amenajare peisagistică şi 



 

 323

urbanistică a perimetrului cuprins între Str. Braşov, B-dul. Ghencea, Str. Bursucani, 

Str. Cara Anghel, Aleea Haiducului şi Str. Drumul Taberei şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi obiectivului..............................................................504 

HOTĂRÂREA Nr. 156 din 22.07.2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 136/07.07.2009 privind aprobarea co-finanŃării proiectului “Sectorul 6, pol 

de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme de dezvoltare a spaŃiului comunitar. 

O strategie de definire şi afirmare a identităŃii locale, creşterea coeziunii spaŃiale şi 

dezvoltării durabile. Agenda locală 21, Sector 6, Bucureşti”a Primăriei Sectorului 6, 

Bucureşti................................................................................................509.



 

 324

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice, raportul 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6 . 

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale;  

În temeiul Legii nr. 18/27.02.2009 a bugetului de stat pe 

anul 2009; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 605/2009 privind 

alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru 

autorităŃile administraŃiei 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 Bugetul Local de venituri şi cheltuieli al 

sectorului 6 pe anul 2009 în sumă de 739.572,00 mii lei, atât la 

venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 10/01). 
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 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii al sectorului 6 pe 

anul 2009, în sumă de 61.697,00 mii lei, atât la venituri cât şi la 

cheltuieli (Anexa 10/02). 

 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local al sectorului 6 pe anul 2009, în 

sumă de 32.198,00 mii lei (Anexa 10/05). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii pe anul 2009, conform 

Anexelor nr. 1, 1a şi 1b. 

 

 Art. 5. Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, 

subcapitole, articole şi alineate conform Anexei nr. 2, Anexele 

10/01, 10/02, 10/04, 10/05, 1, 1a şi 1b fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 135/07.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

  Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 

anul 2009 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2, lit. „d” şi alin. 4 şi art. 45 

(2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

modificată şi completată: 

 

Art. 81(2) lit. „d”  

Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, în 

principal, următoarele atribuŃii: 

„d” – „aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, 

precum şi taxe speciale, în condiŃiile legii; 
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Alin. 4 „Consiliile locale ale sectoarelor exercită şi alte 

atribuŃii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti” 

 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 2, lit. „a” din 

Legea 215/2001 – „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor 

locali în funcŃie următoarele hotărâri ale consiliului local:  

a) hotărârile privind bugetul local”. 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe
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Anexă la H.C.L.S. 6 nr. 135/07.07.2009 
 

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

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2009 
 

           - mii lei- 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator AN Trim I Trim 2 Trim 3 Trim 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.17) 00.01 739.572 185.620 134.711 229.602 189.639 

VENITURI PROPRII (cod 00.12-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 544.541 136.102 70.950 186.637 150.852 

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12) 00.02 705.065 176.153 128.150 219.255 181.507 

A.  VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 00.09+ 00.10+ 00.11) 00.03 694.338 174.457 125.677 216.554 177.650 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 

00.05+00.06+00.07) 00.04 408.071 81.718 45.031 149.709 131.613 

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 0 0 0 0 0 

Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0 0 0 0 0 

Impozit pe profit de la agenŃi economici  01.02.01 0         

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 408.071 81.718 45.031 149.709 131.613 

Impozit pe venit ( cod 03.02.18) `03.02 0         

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 0         



 

 329

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 408.071 81.718 45.031 149.709 131.613 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 256.585 43.637 23.890 100.139 88.919 

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

locale 04.02.04 151.486 38.081 21.141 49.570 42.694 

A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 

05.02) 00.07 0 0 0 0 0 

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 

05.02.50) 05.02 0 0 0 0 0 

 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital  05.02.50 0         

Impozit pe salarii (cod 06.02.02) 06.02. 0 0 0 0 0 

Cote defalcate din impozitul pe salarii 06.02.02 0         

A3.  IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 83.806 37.292 13.335 24.120 9.059 

Impozite şi  taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50) 07.02 83.806 37.292 13.335 24.120 9.059 

Impozit şi taxa pe clădiri ( cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02 ) 07.02.01 74.500 33.646 11.500 22.000 7.354 

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 16.000 11.470 1.500 2.000 1.030 

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 58.500 22.176 10.000 20.000 6.324 

Impozit şi taxa pe teren ( cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03 ) 07.02.02 8.701 3.471 1.700 2.000 1.530 

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 2.700 1.177 500 500 523 

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 07.02.02.02 6.000 2.294 1.200 1.500 1.006 

Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 1 0 0 0 1 

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru   07.02.03 105   65 20 20 

Alte impozite şi taxe  pe proprietate  07.02.50 500 175 70 100 155 
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A4.  IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 197.961 53.396 66.511 41.925 36.129 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) 11.02 165.961 41.938 58.831 33.705 31.487 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeŃelor  11.02.01 0         

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor, sectoarelor  şi Municipiului 

Bucureşti 

11.02.02 

165.681 41.938 58.831 33.425 31.487 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenŃionarea energiei 

termice livrate populaŃiei 11.02.03 0         

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de 

producere şi distribuŃie a energiei termice 11.02.04 0         

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 0         

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 280     280   

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a 

infrastructurii din spaŃiul rural 11.02.07           

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07) 12.02 500 84 80 70 266 

Taxe hoteliere 12.02.07 500 84 80 70 266 

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+ 15.02.50) 15.02 500 118 100 150 132 

Impozit pe spectacole 15.02.01 500 118 100 150 132 

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0         

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 

activităŃi (cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50) 16.02 31.000 11.256 7.500 8.000 4.244 
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Taxa asupra  mijloacelor de transport ( cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02) 16.02.02 19.000 8.115 3.500 4.000 3.385 

Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 9.000 5.182 1.000 1.500 1.318 

Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 10.000 2.933 2.500 2.500 2.067 

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare 16.02.03 12.000 3.141 4.000 4.000 859 

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

activităŃi 16.02.50 0 0 0 0 0 

A6.  ALTE IMPOZITE ŞI  TAXE  FISCALE (cod 18.02) 00.11 4.500 2.051 800 800 849 

Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 4.500 2.051 800 800 849 

Alte impozite şi taxe 18.02.50 4.500 2.051 800 800 849 

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 10.727 1.696 2.473 2.701 3.857 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+ 31.02) 00.13 1.001 341 300 200 160 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.02 1.000 341 300 200 159 

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăŃilor şi companiilor naŃionale 30.02.01 0         

Restituiri de fonduri din finanŃarea bugetară a anilor precedenŃi 30.02.03 0     0 0 

Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 1.000 341 300 200 159 

Venituri din dividende  30.02.08 0         

Alte venituri din proprietate 30.02.50 0         

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02 1 0 0 0 1 

Alte venituri din dobânzi 31.02.03 1 0     1 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 9.726 1.355 2.173 2.501 3.697 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 655 189 172 161 133 

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 50 12 20 10 8 
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ContribuŃia  părinŃilor sau susŃinătorilor legali pentru întreŃinerea copiilor în creşe 33.02.10 600 175 150 150 125 

ContribuŃia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12 0         

Taxe din activităŃi cadastrale şi agricultură 33.02.24 0         

ContribuŃia lunară a părinŃilor pentru întreŃinerea copiilor în unităŃile de protecŃie 

socială 33.02.27 0         

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaŃii şi despăgubiri 33.02.28 5 2 2 1 0 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi 33.02.50 0         

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02 la 34.02.50) 34.02 2.460 450 800 700 510 

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.460 450 800 700 510 

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 0         

Amenzi, penalităŃi şi confiscări (rd.65 la rd.68) 35.02 611 222 201 140 48 

Venituri din amenzi şi alte sancŃiuni aplicate potrivit dispoziŃiilor legale 35.02.01 600 222 200 140 38 

PenalităŃi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraŃiei de impozite 

şi taxe 35.02.02 1       1 

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate 

odată cu confiscarea potrivit legii 35.02.03 0         

Alte amenzi, penalităŃi şi confiscări 35.02.50 10 0 1 0 9 

Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) 36.02 6.000 494 1.000 1.500 3.006 

Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităŃile instituŃiilor publice  36.02.05 0         

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 0         

Alte venituri 36.02.50 6.000 494 1.000 1.500 3.006 

Transferuri voluntare, altele decât subvenŃiile (cod 37.02.01 la 37.02.50) 37.02 0 0 0 0 0 
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DonaŃii şi sponsorizări 37.02.01 0         

Alte transferuri voluntare 37.02.50 0         

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)                    00.15 5.437 1.887 1.631 1.087 832 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) 39.02 5.437 1.887 1.631 1.087 832 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituŃiilor publice 39.02.01 50 1 15 10 24 

Venituri din vânzarea locuinŃelor construite din fondurile statului 39.02.03 0         

Venituri din privatizare 39.02.04 0         

Venituri din vânzarea unor bunuri aparŃinând domeniului privat al statului 39.02.07 5.387 1.886 1.616 1.077 808 

III. OPERAłIUNI FINANCIARE (40.02) 0.16 0 0 0 0 0 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02.06 la 40.02.50) 40.02 0 0 0 0 0 

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casă 40.02.11 0         

IV.  SUBVENłII (cod 00.18) 00.17 29.070 7.580 4.930 9.260 7.300 

SUBVENłII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE (cod 

42.02+43.02) 00.18 29.070 7.580 4.930 9.260 7.300 

SubvenŃii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 29.070 7.580 4.930 9.260 7.300 

A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.15) 00.19 400 400 0 0 0 

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01 0 0 0 0 0 

InvestiŃii finanŃate parŃial din împrumuturi externe 42.02.03 0         

Planuri şi  regulamente de urbanism 42.02.04 0         

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

locuinŃe noi 42.02.05 0         

FinanŃarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 42.02.06 0         
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FinanŃarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a 

satelor 42.02.09 0         

FinanŃarea acŃiunilor privind reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente cu 

destinaŃie de locuinŃă 42.02.10 0         

SubvenŃii pentru reabiltarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 0         

SubvenŃii pentru finanŃarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 

gospodărire a apelor 42.02.13 0         

FinanŃarea cheltuielilor de capital ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 42.02.14 400 400       

SubvenŃii primite din Fondul NaŃional de dezvoltare 42.02.15 0         

B.  Curente (cod 42.02.21+ 

42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36) 00.20 28.670 7.180 4.930 9.260 7.300 

FinanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 26.400 6.747 4.730 8.423 6.500 

SubvenŃii primite din Fondul de IntervenŃie 42.02.28 0         

FinanŃarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0         

SubvenŃii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la combustibili 42.02.32           

Sprijin financiar la constituirea familiei 42.02.33 1.600 236 113 625 626 

SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pt.încălzirea locuinŃei cu 

lemne,cărbuni,combustibili petrolieri 42.02.34 170 5 1 86 78 

SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea unităŃilor de asistenŃă medico-sociale 42.02.35           

SubvenŃii pentru acordarea trusou pentru nou născuŃi 42.02.36 500 192 86 126 96 

SubvenŃii de la alte administraŃii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+ 43.02.08) 43.02 0 0 0 0 0 

SubvenŃii primite de  la  bugetele consiliilor judeŃene pentru protecŃia copilului 43.02.01 0         
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SubvenŃii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru 

finanŃarea programelor pentru ocuparea temporară a forŃei de muncă şi 

subvenŃionarea locurilor de muncă  43.02.04 0         

SubvenŃii primite de la alte bugete locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru 

persoanele cu handicap 43.02.07 0         

SubvenŃii primite de la alte bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru ajutoare în 

situaŃii de extremă dificultate 43.02.08           

TOTAL CHELTUIELI  (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02+ 60.02+ 61.02+ 65.02+ 

66.02+ 67.02+ 68.02+ 70.02+ 74.02+ 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02+ 97.02) 49.02 739.572 165.266 232.032 247.229 95.045 

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 607.757 154.837 207.962 166.343 78.615 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL () 10 233.460 69.038 80.216 53.909 30.297 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII () 20 236.566 56.459 87.708 69.861 22.538 

TITLUL III DOBÂNZI () 30 36.100 7.717 7.600 14.318 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice interne () 30.01 36.100 7.717 7.600 14.318 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice externe () 30.02 0 0 0 0 0 

Alte dobânzi () 30.03 0 0 0 0 0 

TITLUL IV SUBVENłII () 40 0 0 0 0 0 

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif () 40.03 0 0 0 0 0 

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ () 50 7.575 0 4.550 1.975 1.050 

Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale () 50.04 7.575 0 4.550 1.975 1.050 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 

(rd.176+196+225+269+308+332+3714071+443+500+540+569) 51 35.920 7.280 9.022 12.853 6.765 
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Transferuri curente () 51.01 35.920 7.280 9.022 12.853 6.765 

Transferuri către instituŃii publice () 51.01.01 35.920 7.280 9.022 12.853 6.765 

AcŃiuni de sănătate () 51.01.03 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor de zi pentru 

protecŃia copilului () 51.01.14 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru 

persoanele cu handicap () 51.01.15 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru acordarea unor ajutoare 

către unităŃile administrativ-teritoriale în situaŃii de extremă dificultate () 51.01.24 0 0 0 0 0 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 55 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 

A. Transferuri interne.() 55.01 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 

Programe cu finanŃare rambursabilă () 55.01.03 0         

Programe PHARE () 55.01.08 0         

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat () 55.01.12 0         

Programe de dezvoltare () 55.01.13 0         

Fond Român de  Dezvoltare Socială () 55.01.15 0         

Alte transferuri curente interne () 55.01.18 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 

TITLUL VIII  ASISTENłĂ SOCIALĂ () 57 37.800 8.668 11.647 9.170 8.315 

Ajutoare sociale () 57.02 37.800 8.668 11.647 9.170 8.315 

Ajutoare sociale în numerar () 57.02.01 31.000 7.103 9.124 7.700 7.073 

Ajutoare sociale în natură () 57.02.02 6.800 1.565 2.523 1.470 1.242 

 59 5.300 412 2.708 1.250 930 
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Burse () 59.01 1.700 93 1.077 350 180 

Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile naturale () 59.02 0 0 0 0 0 

AsociaŃii şi fundaŃii () 59.11 2.500 219 1.081 600 600 

SusŃinerea cultelor () 59.12 1.100 100 550 300 150 

ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical () 59.15 0 0 0 0 0 

  59.22 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 103.921 500 15.909 75.262 12.250 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 103.921 500 15.909 75.262 12.250 

Active fixe () 71.01 103.921 500 15.909 75.262 12.250 

ConstrucŃii() 71.01.01 58.409 500 12.223 34.095 11.591 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport() 71.01.02 1.992 0 865 752 375 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale() 71.01.03 1.038 0 890 124 24 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)() 71.01.30 42.482 0 1.931 40.291 260 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 72 0 0       

Active financiare () 72.01 0 0       

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale () 72.01.01 0         

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 27.894 9.929 8.161 5.624 4.180 

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI () 80 0 0 0 0 0 

Împrumuturi pentru instituŃii şi servicii publice sau activităŃi finanŃate integral din 

venituri proprii () 80.03 0         
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Alte împrumuturi () 80.30 0         

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 28.500 9.975 8.550 5.700 4.275 

Rambursări de credite externe () 81.01 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite interne () 81.02 28.500 9.975 8.550 5.700 4.275 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -606 -46 -389 -76 -95 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -606 -46 -389 -76 -95 

TITLUL XIV  REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT () 90 0 0 0 0 0 

Rezerve () 91.01 0         

Excedent () 92.01 0         

Deficit () 93.01 0         

   0         

   0         

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE () 50.02 145.933 26.451 49.226 48.239 22.017 

AutorităŃi publice şi acŃiuni externe () 51.02 91.624 16.212 33.943 29.002 12.467 

CHELTUIELI CURENTE () 01 76.833 15.742 26.120 23.458 11.513 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 32.865 8.538 9.478 7.387 7.462 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 43.968 7.204 16.642 16.071 4.051 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente () 51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 14.921 500 7.853 5.569 999 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 14.921 500 7.853 5.569 999 
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Active fixe() 71.01 14.921 500 7.853 5.569 999 

ConstrucŃii 71.01.01 9.508 500 5.900 2.158 950 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 687 0 600 87 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 126 0 72 54 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 4.600 0 1.281 3.270 49 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 -130 -30 -30 -25 -45 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne   81.02 0     

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -130 -30 -30 -25 -45 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -130 -30 -30 -25 -45 

Din total capitol:   91.624 16.212 33.943 29.002 12.467 

AutorităŃi executive şi legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 91.624 16.212 33.943 29.002 12.467 

AutorităŃi executive 51.02.01.03 91.624 16.212 33.943 29.002 12.467 

     0         

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02 15.145 1.450 6.764 4.306 2.625 

CHELTUIELI CURENTE () 01 15.145 1.450 6.764 4.306 2.625 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0         

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ () 50 7.575 0 4.550 1.975 1.050 

Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale  50.04 7.575 0 4.550 1.975 1.050 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 7.570 1.450 2.214 2.331 1.575 
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Transferuri curente () 51.01 7.570 1.450 2.214 2.331 1.575 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 7.570 1.450 2.214 2.331 1.575 

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru acordarea unor ajutoare 

către unităŃile administrativ-teritoriale în situaŃii de extremă dificultate 51.01.24 0         

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0 0 0 0 0 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 0 0 0 0 0 

Active fixe () 71.01 0 0 0 0 0 

ConstrucŃii 71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0         

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  81.01 0         

Rambursări de credite interne  81.02 0         

Din total capitol:  15.145 1.450 6.764 4.306 2.625 

Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale 54.02.05 7.575 0 4.550 1.975 1.050 

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0         

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de 

administraŃile publice locale 54.02.07 0         

Servicii publice comunitare de evidenŃă a persoanelor 54.02.10 7.570 1.450 2.214 2.331 1.575 

Alte servicii publice generale  54.02.50 0         
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  0         

TranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi () 55.02 39.164 8.789 8.519 14.931 6.925 

CHELTUIELI CURENTE () 01 39.164 8.789 8.519 14.931 6.925 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 3.064 1.072 919 613 460 

Dobânzi 30 36.100 7.717 7.600 14.318 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 36.100 7.717 7.600 14.318 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice externe 30.02 0         

Alte dobânzi  30.03 0         

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0         

Rambursări de credite interne 81.02 0         

   0         

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraŃiei (cod 56.02.06 la 

56.02.09) 56.02 0         

CHELTUIELI CURENTE () 01 0         

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0         

Transferuri curente () 51.01 0         

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor de zi pentru 

protecŃia copilului 

 51.01.14 0         
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Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru 

persoanele cu handicap 51.01.15 0         

Din total capitol:  0         

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor pentru 

protecŃia copilului 56.02.06 0         

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru 

persoanele cu handicap 56.02.07 0         

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09 0         

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ NAłIONALĂ (cod 

60.02+61.02) 59.02 24.198 5.180 6.006 9.081 3.931 

Apărare (cod 60.02.02) 60.02 320 46 109 90 75 

CHELTUIELI CURENTE () 01 320 46 109 90 75 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 320 46 109 90 75 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0 0 0 0 0 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 0 0 0 0 0 

Active fixe () 71.01 0 0 0 0 0 

ConstrucŃii 71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0     0 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0   0 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0   0 0 0 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 
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TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0         

Rambursări de credite interne 81.02 0         

Din total capitol:  0         

Apărare naŃională 60.02.02 320 46 109 90 75 

   0         

Ordine publică şi siguranŃă naŃională (cod 61.02.03 la 61.02.50) 61.02 23.878 5.134 5.897 8.991 3.856 

 CHELTUIELI CURENTE () 01 23.680 5.135 5.898 8.821 3.826 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 0 0 0 0 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 110 39 33 22 16 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 23.570 5.096 5.865 8.799 3.810 

Transferuri curente () 51.01 23.570 5.096 5.865 8.799 3.810 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 23.570 5.096 5.865 8.799 3.810 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 200 0 0 170 30 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 200 0 0 170 30 

Active fixe() 71.01 200 0 0 170 30 

ConstrucŃii 71.01.01 0 0 0 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 200 0 0 170 30 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0 0 0 0   

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0 0 0     

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 -2 -1 -1 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 
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Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -2 -1 -1 0 0 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -2 -1 -1 0 0 

Din total capitol:  23.878 5.134 5.897 8.991 3.856 

Ordine publică (cod 61.02.03.04) 61.02.03 23.570 5.096 5.865 8.799 3.810 

PoliŃie comunitară 61.02.03.04 23.570 5.096 5.865 8.799 3.810 

ProtecŃia civilă şi protecŃia contra incendiilor 61.02.05 308 38 32 192 46 

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranŃei naŃionale 61.02.50 0     

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 334.166 81.542 116.497 90.190 45.937 

ÎnvăŃământ (cod 65.02.03+ 65.02.04+ 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50) 65.02 157.429 48.101 62.474 34.416 12.438 

CHELTUIELI CURENTE () 01 156.594 48.101 61.784 34.315 12.394 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 127.394 40.987 48.776 28.439 9.192 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 23.800 6.197 10.350 4.786 2.467 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0         

Transferuri curente () 51.01 0     

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 55 0     

A. Transferuri interne.() 55.01 0     

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0     

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ () 57 3.700 824 1.581 740 555 

 Ajutoare sociale () 57.02 3.700 824 1.581 740 555 
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 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 3.700 824 1.581 740 555 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.287+288) 59 1.700 93 1.077 350 180 

Burse  59.01 1.700 93 1.077 350 180 

AsociaŃii şi fundaŃii  59.11 0         

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 835 0 690 101 44 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 835 0 690 101 44 

Active fixe()  71.01 835 0 690 101 44 

ConstrucŃii 71.01.01 131 0 110 11 10 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 210 0 180 20 10 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 494 0 400 70 24 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0 0 0 0 0 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursăi de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:  157.429 48.101 62.474 34.416 12.438 

ÎnvăŃământ preşcolar şi primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02) 65.02.03 72.852 21.837 30.200 15.808 5.007 

ÎnvăŃământ preşcolar 65.02.03.01 38.258 10.820 16.333 9.326 1.779 

ÎnvăŃământ primar 65.02.03.02 34.594 11.017 13.867 6.482 3.228 

ÎnvăŃământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 76.007 23.794 29.055 16.565 6.593 

ÎnvăŃământ secundar inferior    65.02.04.01 20.595 6.795 8.190 3.829 1.781 

ÎnvăŃământ secundar superior    65.02.04.02 33.253 10.202 12.522 7.644 2.885 
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InvăŃământ profesional 65.02.04.03 22.159 6.797 8.343 5.092 1.927 

Învatamânt postliceal 65.02.05 0         

ÎnvăŃământ  nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 8.570 2.470 3.219 2.043 838 

ÎnvăŃământ special 65.02.07.04 8.570 2.470 3.219 2.043 838 

Servicii auxiliare pentru educaŃie (cod  65.02.11.03 la 65.02.11.30) 65.02.11 0 0 0 0 0 

Internate şi cantine pentru elevi  65.02.11.03 0     

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 0     

Alte cheltuieli în domeniul învăŃământului 65.02.50 0     

   0     

Sănătate (cod 66.02.06+ 66.02.50) 66.02 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI CURENTE () 01 0 0 0 0 0 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente () 51.01 0 0 0 0 0 

AcŃiuni  de sănătate 51.01.03 0         

TITLUL VIII  ASISTENłĂ SOCIALĂ () 57 0 0 0 0 0 

 Ajutoare sociale () 57.02 0 0 0 0 0 

 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 0         

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0 0 0 0 0 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 0 0 0 0 0 

Active fixe() 71.01 0 0 0 0 0 
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ConstrucŃii 71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0         

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0         

Rambursări de credite interne 81.02 0         

Din total capitol:  0         

Servicii  medicale în unităŃi sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+ 66.02.06.03) 66.02.06 0         

Spitale generale 66.02.06.01 0         

UnităŃi medico-sociale 66.02.06.03           

Alte cheltuieli în domeniu sănătăŃii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 0         

Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare 66.02.50.50 0         

   0         

Cultura, recreere şi religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50) 67.02 67.222 6.971 13.491 29.617 17.143 

 CHELTUIELI CURENTE (rd.345 la 346+353) 01 50.560 6.975 11.161 18.782 13.642 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 15.032 3.523 3.886 3.489 4.134 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 29.648 2.618 5.782 13.270 7.978 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 

(rd.348) 51 4.780 734 943 1.723 1.380 

Transferuri curente (rd. 349) 51.01 4.780 734 943 1.723 1.380 
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Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 4.780 734 943 1.723 1.380 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.351) 55 0 0       

A. Transferuri interne.(rd.352) 55.01 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0         

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.354 la 357) 59 1.100 100 550 300 150 

Programe pentru tineret 59.08 0   0 0 0 

SusŃinerea cultelor  59.12 1.100 100 550 300 150 

ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical  59.15 0     

 59.22 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.359) 70 17.016 0 2.640 10.855 3.521 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.360) 71 17.016 0 2.640 10.855 3.521 

Active fixe (rd.361 la 364) 71.01 17.016 0 2.640 10.855 3.521 

ConstrucŃii 71.01.01 16.706 0 2.555 10.630 3.521 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 160 0 85 75 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0   0 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 150   0 150 0 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 -354 -4 -310 -20 -20 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0         

Rambursări de credite interne 81.02 0         

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -354 -4 -310 -20 -20 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -354 -4 -310 -20 -20 
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Din total capitol:  67.222 6.971 13.491 29.617 17.143 

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) 67.02.03 0 0 0 0 0 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale 67.02.03.02 0         

Muzee 67.02.03.03 0         

InstituŃii publice de spectacole şi concerte 67.02.03.04 0         

Şcoli populare de artă şi meserii 67.02.03.05 0         

Case de cultură 67.02.03.06 0         

Cămine culturale 67.02.03.07 0         

Centre pentru  conservarea şi promovarea culturii tradiŃionale 67.02.03.08 0         

Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0         

Alte servicii culturale 67.02.03.30 0         

Servicii recreative şi sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 61.442 6.137 11.998 27.694 15.613 

Sport 67.02.05.01 0         

Tineret 67.02.05.02 0 0 0 0 0 

ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 67.02.05.03 61.442 6.137 11.998 27.694 15.613 

Servicii religioase 67.02.06 1.000 100 550 200 150 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 4.780 734 943 1.723 1.380 

  0         

Asigurări şi asistenŃă socială (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 

68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) 68.02 109.515 26.470 40.532 26.157 16.356 

CHELTUIELI CURENTE () 01 108.084 26.473 39.422 25.845 16.344 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 45.077 13.173 14.656 11.319 5.929 
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TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 26.407 5.237 13.619 5.496 2.055 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente (rd.393) 51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0         

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.395) 55 0 0 0 0 0 

A. Transferuri interne.(rd.396 la 398) 55.01 0 0 0 0 0 

Programe cu finanŃare rambursabilă  55.01.03 0         

Programe PHARE  55.01.08 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0         

TITLUL VIII  ASISTENłĂ SOCIALĂ (rd.400) 57 34.100 7.844 10.066 8.430 7.760 

Ajutoare sociale (rd.401+402) 57.02 34.100 7.844 10.066 8.430 7.760 

 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 31.000 7.103 9.124 7.700 7.073 

  57.02.02 3.100 741 942 730 687 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.404) 59 2.500 219 1.081 600 600 

AsociaŃii şi fundaŃii  59.11 2.500 219 1.081 600 600 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.406) 70 1.483 0 1.133 325 25 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.407) 71 1.483 0 1.133 325 25 

 Active fixe(rd.387 la 390)  71.01 1.483 0 1.133 325 25 

ConstrucŃii 71.01.01 415 0 415 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 68 0 68 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 1.000 0 650 325 25 
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OPERAłIUNI FIANCIARE 79 -52 -3 -23 -13 -13 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0         

Rambursări de credite interne 81.02 0         

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -52 -3 -23 -13 -13 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -52 -3 -23 -13 -13 

Din total capitol:  109.515 26.470 40.532 26.157 16.356 

AsistenŃă acordata persoanelor în vârstă 68.02.04 9.576 948 5.770 2.324 534 

AsistenŃă socială în caz de boli şi invalidităŃi (cod 68.02.05.02) 68.02.05 44.411 12.013 13.168 11.062 8.168 

AsistenŃă socială  în  caz de invaliditate 68.02.05.02 44.411 12.013 13.168 11.062 8.168 

AsistenŃă socială pentru familie şi copii 68.02.06 18.556 4.787 7.640 3.825 2.304 

Ajutoare pentru locuinŃe 68.02.10 0         

Creşe 68.02.11 9.990 2.503 4.223 2.358 906 

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02) 68.02.15 2.500 239 1.061 600 600 

Ajutor social 68.02.15.01 2.500 239 1.061 600 600 

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0         

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei  sociale 68.02.50 24.482 5.980 8.670 5.988 3.844 

  0         

Partea a IV-a  SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINłE, MEDIU ŞI APE 

(cod 70.02+74.02) 69.02 192.023 46.475 48.481 79.608 17.459 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică (70.02.03+ 70.02.05+ 70.02.06+ 70.02.07+ 

70.02.50) 70.02 109.928 18.378 20.491 56.515 14.544 
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CHELTUIELI CURENTE () 01 31.459 8.406 8.858 7.474 6.721 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 10.911 2.359 2.931 2.704 2.917 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 5.512 784 1.416 1.763 1.549 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0         

Transferuri curente () 51.01 0         

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0         

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 55 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 

A. Transferuri interne.() 55.01 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 49.992 0 3.093 43.349 3.550 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 49.992 0 3.093 43.349 3.550 

Active fixe () 71.01 49.992 0 3.093 43.349 3.550 

ConstrucŃii 71.01.01 15.230 0 2.743 8.937 3.550 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 350   350   0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 34.412 0 0 34.412 0 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 72 0         

Active financiare () 72.01 0         

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 72.01.01 0         

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 28.477 9.972 8.540 5.692 4.273 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 28.500 9.975 8.550 5.700 4.275 
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Rambursări de credite externe  81.01 0         

Rambursări de credite interne  81.02 28.500 9.975 8.550 5.700 4.275 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -23 -3 -10 -8 -2 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -23 -3 -10 -8 -2 

Din total capitol:  109.928 18.378 20.491 56.515 14.544 

LocuinŃe (cod 70.0203.01+ 70.02.03.30) 70.02.03 48.462 0 2.743 42.169 3.550 

Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 70.02.03.01 5.850 0 2.093 3.757 0 

Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 70.02.03.30 42.612 0 650 38.412 3.550 

 Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 15.566 5.263 4.511 3.537 2.255 

Alimentare cu apă 70.02.05.01 15.566 5.263 4.511 3.537 2.255 

Amenajări hidrotehnice  70.02.05.02 0         

Iluminat public şi electrificări rurale 70.02.06 550   0 550   

Alimentare cu gaze naturale în localităŃi 70.02.07 0         

Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării comunale  70.02.50 45.350 13.115 13.237 10.259 8.739 

  0         

ProtecŃia mediului (cod 74.02.05+ 74.02.06) 74.02 82.118 28.100 28.000 23.101 2.917 

CHELTUIELI CURENTE () 01 76.537 28.100 28.000 18.056 2.381 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 76.537 28.100 28.000 18.056 2.381 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente () 51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0         
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 55 0 0 0 0 0 

A. Transferuri interne. () 55.01 0 0 0 0 0 

Programe PHARE  55.01.08 0         

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0   0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 5.581 0 0 5.045 536 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 5.581 0 0 5.045 536 

Active fixe () 71.01 5.581 0 0 5.045 536 

ConstrucŃii 71.01.01 4.859 0 0 4.509 350 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 722 0 0 536 186 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 72 0         

Active financiare () 72.01 0         

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 72.01.01 0         

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 0         

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 0         

Rambursări de credite externe  81.01 0         

Rambursări de credite interne  81.02 0         

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 0 0 0 0 0 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 0 0 0 0 0 

Din total capitol:  82.118 28.100 28.000 23.101 2.917 
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 Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02) 74.02.05 76.537 28.100 28.000 18.056 2.381 

Salubritate 74.02.05.01 76.537 28.100 28.000 18.056 2.381 

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.02 0         

Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 5.581 0 0 5.045 536 

  0         

Partea a V-a ACłIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 43.229 5.615 11.812 20.103 5.699 

AcŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.02.01 la 81.02.50) 80.02 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI CURENTE () 01 0 0 0 0 0 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0 0     0 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente () 51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     0   

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 55 0         

A. Transferuri interne.() 55.01 0         

Programe de dezvoltare 55.01.13 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0         

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0         

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 0         

Active fixe() 71.01 0         

ConstrucŃii 71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         
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Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0         

OPERAłIUNI FIANCIARE 79           

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81           

Rambursări de credite externe 81.01           

Rambursări de credite interne 81.02           

Din total capitol:  0         

 AcŃiuni generale economice şi comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30) 80.02.01 0 0 0 0 0 

Prevenire şi combatere inundaŃii şi gheŃuri 80.02.01.06 0 0   0 0 

Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 80.02.01.09 0         

Programe de dezvoltare regională  şi socială 80.02.01.10 0         

Alte cheltuieli pentru acŃiuni generale economice şi comerciale 80.02.01.30 0         

   0         

Combustibili şi energie (cod 81.02.06 la 81.02.50) 81.02 0         

CHELTUIELI CURENTE () 01 0         

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0         

TITLUL IV SUBVENłII () 40 0         

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif 40.03 0         

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0         

Transferuri curente () 51.01 0         

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0         
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 55 0         

A. Transferuri interne () 55.01 0         

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0         

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0         

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 0         

Active fixe()  71.01 0         

ConstrucŃii 71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0         

OPERAłIUNI FIANCIARE 79           

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81           

Rambursări de credite externe 81.01           

Rambursări de credite interne 81.02           

Din total capitol:  0         

Energie termică 81.02.06 0         

Alti combustibili 81.02.07 0         

Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 81.02.50 0         

   0         

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.02.03) 83.02 0         

CHELTUIELI CURENTE () 01 0         

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         
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TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0         

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51           

Transferuri curente 51.01           

Transferuri către institutii publice 51.01.01           

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0         

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 0         

Active fixe() 71.01 0         

ConstrucŃii 71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0         

OPERAłIUNI FIANCIARE 79           

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81           

Rambursări de credite externe 81.01           

Rambursări de credite interne 81.02           

Din total capitol:  0         

Agricultură (cod 83.02.30.30) 83.02.03 0         

ProtecŃia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03 0         

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii  83.02.03.30 0         

   0         

Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50) 84.02 42.729 5.615 11.312 20.103 5.699 

CHELTUIELI CURENTE () 01 28.881 5.620 10.827 10.265 2.169 
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TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.181 458 489 571 663 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 26.700 5.162 10.338 9.694 1.506 

TITLUL IV SUBVENłII (rd.539) 40 0 0 0 0 0 

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif 40.03 0         

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente (rd.542) 51 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0         

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 55 0 0 0 0 0 

A. Transferuri interne.() 55.01 0 0 0 0 0 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0         

Alte transferuri curente interne 55.01.18 0         

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 13.893 0 500 9.848 3.545 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  71 13.893 0 500 9.848 3.545 

Active fixe()  71.01 13.893 0 500 9.848 3.545 

ConstrucŃii 71.01.01 11.560 0 500 7.850 3.210 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 735 0 0 400 335 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 1.598 0 0 1.598 0 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 72 0         

Active financiare () 72.01 0         

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 72.01.01 0         

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 
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TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0         

Rambursări de credite interne 81.02 0         

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -45 -5 -15 -10 -15 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -45 -5 -15 -10 -15 

Din total capitol:  0         

Transport rutier  (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 42.729 5.615 11.312 20.103 5.699 

Drumuri şi poduri 84.02.03.01 0         

Transport în comun 84.02.03.02 0         

Străzi  84.02.03.03 42.729 5.615 11.312 20.103 5.699 

Transport aerian (cod 84.02.06.02) 84.02.06 0 0 0 0 0 

AviaŃia civilă 84.02.06.02 0 0 0 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 0         

   0         

Alte acŃiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50) 87.02 500 0 500 0 0 

CHELTUIELI CURENTE () 01 500 0 500 0 0 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 500   500     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0         

Transferuri curente () 52 0         

Transferuri către instituŃii publice 52.01.01 0         

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 55 0         
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A. Transferuri interne.() 55.01 0         

Fond Român de  Dezvoltare Socială 55.01.15 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0         

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI () 59 0         

Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile naturale 59.02 0         

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0         

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 0         

Active fixe () 71.01 0         

ConstrucŃii 71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0         

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 0         

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI () 80 0         

Împrumuturi pentru instituŃii şi servicii publice sau activităŃi finanŃate integral din 

venituri proprii 80.03 0         

Alte împrumuturi 80.30 0         

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81           

Rambursări de credite externe 81.01           

Rambursări de credite interne 81.02           

Din total capitol:  0         

Fondul Român de Dezvoltare Socială  87.02.01 0         
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Zone libere 87.02.03 0         

Turism 87.02.04 0         

Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 87.02.05 0         

Alte acŃiuni economice 87.02.50 500   500     

   0         

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 20.354 -97.321 -17.627 94.594 

REZERVE  97.02 0         

EXCEDENT  98.02 0 20.354 -97.321 -17.627 94.594 

DEFICIT 99.02 0         

 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 

………………………….. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului “Sectorul 6, pol de 

cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme de dezvoltare a 

spaŃiului comunitar.  

O strategie de definire şi afirmare a identităŃii locale, creşterea 

coeziunii spaŃiale şi dezvoltării durabile. Agenda locala 21,  

Sector 6, Bucureşti” a Primăriei Sectorului 6, Bucureşti 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Managementul Resurselor Umane; 

 În conformitate cu: 

- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele 

operaŃionale; 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a 

instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi cofinanŃării alocate de 

la bugetul de stat, inclusiv din Fondul NaŃional de Dezvoltare, în 

bugetul instituŃiilor implicate în gestionarea instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃa, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007; 
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- Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007 cu modificările 

ulterioare; 

- Ghidul solicitantului - Programul OperaŃional Dezvoltarea 

CapacitaŃii Administrative, Axa prioritară 1: „ÎmbunătăŃiri de 

structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” 

Domeniul 1.1: ÎmbunătăŃirea procesului de luare a deciziilor la 

nivel politico-administrativ, Strategii de dezvoltare locală; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „d” şi „i”, precum şi 

art. 45 alin. 2 lit. „a” 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 cofinanŃarea Proiectului „Sectorul 6, pol 

de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme de dezvoltare a 

spaŃiului comunitar. O strategie de definire şi afirmare a identităŃii 

locale, creşterea coeziunii spaŃiale şi dezvoltării durabile. Agenda 

locala 21, Sector 6, Bucureşti” iniŃiat de Primaria Sector 6. 

 

 Art. 2. (1). Se aprobă contribuŃia proprie ce revine Primăriei 

Sector 6 din costurile eligibile aferente Proiectului „Sectorul 6, pol 
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de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme de dezvoltare a 

spaŃiului comunitar. O strategie de definire şi afirmare a identităŃii 

locale, creşterea coeziunii spaŃiale si dezvoltării durabile. Agenda 

locala 21, Sector 6, Bucureşti”. 

 (2). Se aprobă toate costurile neeligibile ale Proiectului 

„Sectorul 6, pol de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme 

de dezvoltare a spaŃiului comunitar. O strategie de definire şi 

afirmare a identităŃii locale, creşterea coeziunii spaŃiale şi 

dezvoltării durabile. Agenda locala 21, Sector 6, Bucureşti”  

inclusiv suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a 

tuturor cheltuielilor neprevăzute apărute pe parcursul 

implementării proiectului. 

 

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 

 Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 6 se angajează să 

respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării 

acestuia, prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în 

domeniul egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, 

eficienŃei energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 

 

 Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 pentru 

semnarea DeclaraŃiei de Angajament, precum şi a documentelor 
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ce se anexează în mod obligatoriu la Cererea de FinanŃare, în 

conformitate cu cerinŃele Ghidurilor solicitantului Axa 1 a 

Programului OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative.  

 

 Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să 

reprezinte Consiliul Local al Sectorului 6 până la finalizarea 

implementării proiectelor. 

 

 Art. 7. Primarul Sectorului 6 şi aparatul de specialitate din 

cadrul Primariei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 136/07.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanŃării 

proiectului “Sectorul 6, pol de cercetare si inovare, ca suport al 

unei scheme de dezvoltare a spaŃiului comunitar. O strategie de 

definire şi afirmare a identităŃii locale, creşterea coeziunii spaŃiale şi 

dezvoltării durabile. Agenda locală 21, Sector 6, Bucureşti” 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2, lit. „d” şi „i” din Legea 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

Art. 81(2): 

„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, 

în principal, următoarele atribuŃii: 

„d” – „aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, 

în condiŃiile legii”. 

„i” – „aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice 

zonale şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 
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competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 2, lit. „a” din 

Legea nr. 215/2001 – „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor 

locali în funcŃie următoarele hotărâri ale consiliului local: 

a) hotărârile privind bugetul local”. 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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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, 

conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată 

 

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală şi modificată prin 

O.U.G. nr. 215/2008 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Serviciului Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2006 - 

actualizată pentru aprobarea Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, modificată 

prin O.U.G. nr. 215/2008 şi ale Ordinului nr. 166/216/2007 al 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului 
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naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală, modificate şi completate prin Ordinul nr. 140/27/2009;  

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele nominale cu persoanele prevăzute 

în Anexa, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, în 

vederea acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru 

construirea de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată, 

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală şi modificată prin 

O.U.G. nr. 215/2008. 

 

 Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va 

face de Primarul sectorului 6, Comisia stabilită în urma H.C.L.S. 6 

nr. 355/2006 prin DispoziŃia Primarului sectorului 6 nr. 1378/2006, 

modificată prin H.C.L.S.6  nr. 11/2008, Serviciul Patrimoniu şi 

DirecŃia Economică.  
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 137/07.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTOR 6 

 
 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 
exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 
pentru proiectul de hotărâre: 
 
privind aprobarea listelor nominale in vederea acordarii 
subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, 
conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea 
Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 
proprietate personală şi modificată prin O.U.G. nr. 215/2008. 

 
 În drept prevederile art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 
privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
 
Art. 81(4): 
„Consiliile locale ale sectoarelor exercită şi alte atribuŃii stabilite 
prin lege sau delegate de C.G.M.B”. 
 
 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 din Legea 
215/2001 – În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin consiliului local 
adoptă hotărâri, cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, în afară 
de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi 
funcŃionare a consiliului cere o altă majoritate. 
 

SECRETAR, 
Gheorghe Floricică  
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Anexă  
la H.C.L.S. 6 nr. 137/07.07.2009 

 
Lista nominală 

cuprinzând propuneri acordare 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 şi a O.U.G. nr. 215/2008 
 

Nrcrt 

Nume, 
prenume 

Nr. înreg./data 

Valoare locuinŃă cf. 
Deviz General 

Valoare credit  
ipotecar 

Curs 
lei/euro la 

data 
încheierii 

contractului 
de credit 
ipote-car 

Curs 
lei/euro la 

data 
încheierii 
contractu-

lui de 
constru-

ire  

Valoare 
subvenŃie  

(15000 
euro)  cf. 
O.U.G. 

nr. 
215/2008    

30%  din  
valoarea 
locuinŃei 

cf. 
O.U.G. 

nr. 
215/2008  

Propunere 
acordare 

subvenŃie  cf. 
O.U.G. nr. 
215/2008 

col (11) pt.  
col (11)  ≤ col 

(10), 
col (11)  ≤ col (6); 

col (10) pt. 
col (11)  > col 

(10), 
col (11) < col (6); 

col (6)  pt. 
col (11)  ≥ col (6) 

 

  

(lei) (euro) (lei) (euro) (lei) (lei) (lei) (lei) (euro) (lei) 

1 

2 3 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Dicu 
Marilena 

17227/01. 06.2009 119272,95 37545,00 80827,08 25475,00 3,1728 3,2721 49081,50 36855,30 11263,50 36855,00 
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2. Cătană Emil 
Daniel 

17308/02. 06.2009 118350,39 37474,00 96982,00 30708,00 3,1582 3,2126 48189,00 36116,69 11242,20 36117,00 

3. Vasile Anca 17517/03. 06.2009 66602,75 18925,00 54549,15 15500,00 3,5193 3,5102 52653,00 19929,16 5677,50 19929,00 

4. Stremtan 
Narcis Karim 

17998/09. 06.2009 85031,70 27132,00 61554,89 19641,00 3,1340 3,2646 48969,00 26572,54 8139,60 26573,00 

5. Nicolaescu 
Bogdan 

18397/12. 06.2009 76077,31 24288,00 61180,08 19532,00 3,1323 3,2721 49081,50 23841,83 7286,40 23842,00 

6. Tecu Manuel 
Daniel 

18428/12. 06.2009 200934,15 63623,00 108970,53 34504,00 3,1582 3,2721 49081,50 62454,24 19086,90 49082,00 

7. Anghelescu 
Cristina 
Nicoleta 

18371/11.06.2009 200130,21 61101,00 163770,00 50000,00 3,2754 3,2721 49081,50 59978,57 18330,30 49082,00 

 
PREŞEDINTE COMISIE - STELA TOMOEA – Şef  Serviciu  -  Serviciul EvidenŃă Patrimoniu 
 
MEMBRII,                         MIRCEA PAVEL   – Referent – Serviciul AutorizaŃii ConstrucŃii 
 
                                         CĂTĂLIN TIMOFTE  – Consilier – Serviciul Economic 
                                         CLAUDIA PAULA BĂDICĂ   – Consilier Juridic – Serv. Adm. Publică 
                                         GABOR DORU VASILE – Consilier – Consiliul Local sector  
                                         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 Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 

alin. 2 lit. “e” 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 Organigrama, Statul de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3, ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte conducerea AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6 ca, în funcŃie de necesităŃi, să facă modificări 

privind numărul de posturi din cadrul birourilor şi serviciilor, 
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precum şi eventuale transformări şi recorelări de funcŃii dar numai 

în limita numărului total de funcŃii aprobate prin prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – 

Codul muncii, conducerea Administratiei PieŃelor Sector 6 poate 

încheia contracte individuale de muncă cu timp parŃial în numar 

de 2 (două) şi pe durată determinată în număr de 3 (trei).  

 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea nr. 5/2008 a Consiliului Local al Sectorului 6 se 

abrogă. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia PieŃelor Sector 6, 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 138/07.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 
 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 
6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 
de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 
 
privind aprobarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a 
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 
PieŃelor Sector 6 
 
 În drept prevederile art. 81 alin. 2, lit. „e” din Legea nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată: 
 
Art. 81 alin. (2) lit. „e”:  
„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, 
în principal, următoarele atribuŃii: 

„e” – „aprobă, la propunerea primarului, în condiŃiile legii, 
organigrama, statul de funcŃii, numărul de personal şi 
regulamentul de organizare şi funcŃionare ale aparatului propriu 
de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local”; 
 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 din Legea 
215/2001 – În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin consiliului local 
adoptă hotărâri, cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, în afară 
de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi 
funcŃionare a consiliului cere o altă majoritate. 

 
SECRETAR, 

Gheorghe Floricică 
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Anexa nr. 2 

la H.C.L. S. 6 nr. 138/07.07.2009 
 

STATUL DE FUNCłII AL ADMINISTRAłIEI PIEłELOR SECTOR 6 
 

Nr. 
Crt 

FUNCłIA Nr. 
post 

Studii Grila de salarizare Echivalent O.G. 
nr. 10/2008 

    Minim Maxim  

1 DIRECTOR GENERAL 1 S 3.000 4.500 1.475 

2 DIRECTOR  GENERAL  
ADJUNCT 

1 S 3.000 4.500 1.475 

3 DIRECTOR EXECUTIV 1 S 3.000 4.500 1.475 
4 ŞEF  BIROU  CORP  CONTROL 1 S 1.750 2.625 1.322 
5 Inspector de specialitate 3 S 1.187 1.780 1.322 
6 Inspector 3 M 937 1.405 865 
7 ŞEF  BIROU  CONTRACTE 1 S/M 1.750 2.625 1.168/865 
8 Referent de specialitate 2 S 1.187 1.780 1.168 
9 Referent 2 M 937 1.405 865 
10 Referent transmitere 1 M 937 1.405 865 
11 ŞEF  SERVICIU  JURIDIC 1 S 1.750 2.625 1.475 
12 Consilier juridic 4 S 1.400 1.950 1.475 
13 Inspector de specialitate resurse 

umane 
1 S 1.187 1.780 1.322 

14 Inspector resurse umane 1 MDS 1.062 1.592 865 
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15 Referent 1 M 937 1.405 865 
16 ŞEF  SERVICIU 

ADMINISTRARE  PIEłE 
1 M/S 1.750 2.625 941/1.237 

17 Administrator PiaŃă 3 M 825 1.237 941 
18 Referent statician 1 M 937 1.405 865 
19 Instalator 1 G/M 687 1.030 894 
20 Casier încasator 1 M 825 1.237 941 
21 FuncŃionar administrativ 1 M 937 1.405 865 
22 Organizator târguri şi expoziŃii 1 S 1.187 1.780 1.168 
23 ŞEF  SERVICIU 

ADMINISTRATIV 
1 S/SSD 1.750 2.625 1.168 

24 Secretar 1 M 937 1.405 829 
25 Şofer 2 M 812 1.217 933 
26 Curier 1 M 812 1.217 675 
27 Magaziner 1 M 875 1312 829 
28 Arhivar 1 MDS 1.062 1.592 810 
29 Fochist 1 M 937 1.217 933 
30 Îngrijitor 1 G/M 687 1.030 675 
31 Tehnician Merceolog 1 M 937 1.405 810 
32 ŞEF  BIROU PATRIMONIU. 

INVESTIłII 
1 S 1.750 2.625 1.322 

33 Inspector de specialitate 1 S 1.187 1.780 1.322 
34 Referent 4 M 937 1.405 865 
35 ŞEF  SERVICIU  FINANCIAR. 

CONTABILITATE -CONTABIL  
ŞEF 

1 S 1.750 2.625 1.322 

36 Economist 2 S 1.400 1.950 1.322 
37 Contabil 3 MDS 1.062 1.592 865 
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38 Referent 1 M 937 1.405 865 
39 Casier 1 M 937 1.405 829 
 TOTAL FUNCłII C.I.M.D.N. 57     

 
IndemnizaŃii de conducere:             Legenda:  
                                                                                                       C.I.M.D.N.  contract individual de 
muncă pe perioadă nedeterminată 

• Director general – până la 55%                  S       studii superioare 
• Director general adjunct - până la 50%          SSD   studii superioare de scurtă 

durată 
• Director executiv - până la 50%                      M      studii medii 
• Contabil şef - până la 40%                             MDS   studii medii de specialitate             
• Şef Serviciu - până la 30%                             G     studii gimnaziale             
• Şef Birou - până la 25%              

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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Anexa nr. 3 

la HC.L. S. 6 nr. 138/07.07.2009 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

AL ADMINISTRAłIEI PIEłELOR SECTOR 6 

 

CAP. I. - DISPOZIłII GENERALE 

 Art. 1. ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 este 

serviciul public de interes local, în domeniul administrării pieŃelor 

agroalimentare, târgurilor şi oboarelor, cu personalitate juridică, 

cont bancar şi autonomie financiară extrabugetara, aflat sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 6. 

 Art. 2. ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 

administrează pieŃele, târgurile şi oboarele care funcŃionează pe 

teritoriul sectorului 6, în mod direct şi/sau indirect prin asociere 

cu persoane juridice române care au un obiect de activitate 

similar. 

 Art. 3. ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 face 

propuneri Consiliului Local al Sectorului 6 în scopul înfiinŃării de 

noi pieŃe, complexe agroalimentare, târguri, oboare, bazare etc.   

 Art. 4. ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 se ocupă 

de întocmirea documenttiilor necesare adoptării de P.U.Z.-uri şi 

P.U.D.-uri precum şi de obŃinerea autorizaŃiilor de construire în 

vederea modernizării pieŃelor, complexelor agroalimentare etc. 

existente, astfel încât eficientizarea acestora să fie la 

standardele actuale cu respectarea prevederilor legale. 
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 Art. 5. ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 

administrează domeniul public şi privat al sectorului 6 cu specific 

de piaŃă care va fi evidenŃiat distinct în documentele contabile 

ale instituŃiei. 

 Art. 6. Veniturile realizate din administrarea directă sau 

indirectă în sensul art. 2 şi 5 se constituie ca venituri 

extrabugetare şi vor fi utilizate în integralitatea lor de către 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6. 

 Art. 7. ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 

funcŃionează pe baza organigramei aprobată de Consiliul Local 

al Sectorului 6. 

 

CAP.ІI - DISPOZIłII ORGANIZATORICE 

 Art. 8. ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 este 

condusă de un director general propus de Primar şi validat de 

Consiliul Local al Sectorului 6, care îşi exercita atribuŃiile de 

serviciu în baza prezentului regulament, a hotărârilor Consiliului 

Local Sector 6 şi a dispoziŃiilor Primarului Sectorului 6 cu 

respectarea legislaŃiei in vigoare un director general adjunct şi 

un director executiv. 

 Art. 9. Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 

6 este răspunzător de gestionarea patrimoniului, de activitatea 

economico- financiară, organizatorică şi juridică şi de 

eficientizarea acestei administraŃii. 

 Art. 10. Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 

6 întocmeşte statul de funcŃii în conformitate cu numărul de 



 

 383

posturi din organigrama aprobată de Consiliul Local Sector 6. 

Angajarea, atestarea pe post şi evaluarea anuală a personalului 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 se face conform normelor legale 

în vigoare şi Regulamentului Intern. 

 

CAP.III - ACTIVITATEA ADMINISTRAłIEI PIEłELOR 

SECTOR 6 

 Art. 11. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 întocmeşte anual 

proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, în termenele stabilite 

de legislaŃia în vigoare şi îl înaintează spre aprobare Consiliului 

Local al Sectorului 6. 

 De asemenea prezintă spre aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6, anual, execuŃia bugetară în vederea aprobării de 

către acesta. 

 Art. 12. Întocmeşte anual programul de investiŃii şi cel de 

întreŃinere al clădirilor, al instalaŃiilor tehnice existente în pieŃe şi 

al obiectelor de inventar. 

 Art. 13. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 este împuternicită 

să încheie, să urmărească, să rezilieze şi să denunŃe unilateral 

contracte, de închiriere, asociere, concesionare, etc. în condiŃiile 

legii. 

 Art. 14. Taxele forfetare (care se aplică pe zi), taxele 

pentru rezervările de tarabă (taxa forfetară x 30 de zile) din 

pieŃe, oboare, târguri, bazare pentru ocuparea tarabelor, 

platourilor, târgurilor şi altele asemenea se percep numai pentru 

comercializarea produselor agroalimentare şi a celorlalte 



 

 384

produse similare şi complementare, cu respectarea strictă a 

obiectului de activitate pentru care s-a acordat dreptul de 

folosinŃă al spaŃiului respectiv. 

 Art. 15. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 acŃionează astfel 

încât să asigure realizarea următoarelor obiective: 

a) respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al 

Sectorului 6 şi a dispoziŃiilor Primarului Sectorului 6 în domeniu; 

b) integritatea stării fizice a tuturor dotărilor existente; 

c) derularea contractelor încheiate de AdministraŃia PieŃelor 

Sector 6 

d) respectarea regulilor igienico-sanitare şi de protecŃia 

mediului; 

e) executarea lucrărilor de întreŃinere şi amenajarea 

patrimoniului în conformitate cu contractele încheiate; 

f) punerea la dispoziŃia agenŃilor economici pe bază de taxe 

ori tarife legale spaŃiile, tarabele, cântarele precum şi alte servicii 

specifice activităŃii din pieŃe pentru pieŃele/spaŃiile/terenurile 

aflate în administrarea directă; 

g) buna funcŃionare a cântarelor, verificarea acestora precum 

şi a greutăŃilor din dotare la obiectivele de la lit. f); 

h) depunerea zilnică sau pe ture a sumelor încasate precum 

şi întocmirea la timp a borderourilor de încasări şi depunerea lor; 

i) repartizarea spaŃiilor la tarabe în ordinea sosirii 

producătorilor, în limita numărului de locuri disponibile în pieŃe; 

j) informarea şi îndrumarea spre alte pieŃe a vânzătorilor fără 

loc de vânzare; 
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k) desfăşurarea unui comerŃ civilizat în pieŃe, târguri şi 

oboare intervenind pentru păstrarea unor raporturi corecte între 

producatori-vanzatori-consumatori; 

l) folosirea integrală a platourilor din pieŃe, conform 

sectorizărilor, astfel ca desfacerea mărfurilor să se realizeze pe 

grupuri omogene - la fiecare piaŃa se va afişa schema de 

sectorizare a acestora; 

m)  respectarea sectorizării pieŃelor potrivit regulamentului 

pieŃei aprobat de autoritatea publică executivă de la nivelul 

sectorului 6; 

n) afişarea taxelor şi tarifelor, asigurarea încasării corecte a 

acestora pe bază de documente legale de la toŃi agenŃii 

economici care desfăşoară activităŃi de comerŃ în pieŃe; 

o) depistarea şi sancŃionarea a agenŃilor economici care se 

sustrag de la plata taxelor şi tarifelor; 

p) sesizarea şi sprijinirea DirecŃiei Sanitar-Veterinara în 

exercitarea atribuŃiilor ce le revin acestora; 

q) aplicarea măsurilor dispuse de organele de inspecŃie şi 

control, conform competentei; 

r) măsurile de protecŃia muncii de prevenire şi stingere a 

incendiilor, ca şi de evitare sau limitare a unor pagube ce s-ar 

produce asupra patrimoniului pieŃelor; interzicerea blocării căilor 

de acces din pieŃe şi de pe platoul acestora, cu ambalaje, 

mărfuri sau vehicule de orice fel; 

s) îndepărtarea din piaŃă a agenŃilor economici care vând în 

spaŃii deschise băuturi alcoolice de orice fel sau substanŃe toxice 
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care pot contamina produsele alimentare sau a agenŃilor 

economici care nu respectă regulamentul pieŃei, sau care nu au 

asupra lor documentele care atestă calitatea de producător şi 

provenienŃa mărfurilor; 

t) păstrarea curăŃeniei pieŃelor precum şi buna funcŃionare a 

instalaŃiilor de apă, canal, electricitate etc.; 

u) va urmări cu stricteŃe respectarea regulamentului de 

organizare şi funcŃionare ale pieŃelor agroalimentare, târgurilor, 

oboarelor, bazarelor etc. indiferent de statutul juridic al acestora 

sau de formă de administrare (fie administrare directă realizată 

de AdministraŃia PieŃelor Sector 6, fie indirectă realizată prin 

încheierea unor contracte de asociere); 

v) aplicarea sancŃiunilor contravenŃionale cu privire la 

protejarea populaŃiei împotriva unor activităŃi comerciale ilicite 

precum şi a normelor de salubritate şi de igienizare dispuse de 

organele de inspecŃie şi control în raport de competenta stabilită 

prin dispoziŃie de primar. 

 

CAP.IV - ATRIBUłIILE PERSONALULUI 

ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR, SECTOR 6 

 Art. 16. În baza organigramei elaborate de AdministraŃia 

PieŃelor Sector 6 şi aprobată de către Consiliul Local al 

Sectorului 6, se alcătuieşte statul de funcŃii. 

 Art. 17. Conform statului de funcŃii activitatea 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 este structurată pe 7 (şapte) 

compartimente după cum urmează: 
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1. Biroul Corp Control  

2. Serviciul Juridic 

3. Serviciul Financiar. Contabilitate 

4. Biroul Patrimoniu. InvestiŃii 

5. Birou Contracte  

6. Serviciul Administrativ 

7. Serviciul Administrare PieŃe 

 Activitatea compartimentelor AdministraŃiei PieŃelor Sector 

6 este coordonata de directorul general, directorul general 

adjunct şi directorul executiv precum şi de şefii de 

compartimente – servicii şi birouri. 

 

CAP.V. – CONDUCEREA ADMINISTRAłIEI PIEłELOR  

Sector 6 

DIRECTORUL GENERAL 

AtribuŃii:  

� Conduce şi coordonează întreaga activitate a 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

� Asigură realizarea atribuŃiilor AdministraŃiei PieŃelor Sector 

6 conform prezentului regulament prin organizarea 

corespunzătoare a muncii, prin măsuri de creştere a eficienŃei 

economice, prin crearea condiŃiilor de muncă corespunzătoare 

pentru întreg personalul angajat; 

� Stabileşte modul de lucru şi de colaborare între 

compartimente conform structurii organizatorice; 
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� Răspunde de asigurarea disciplinei financiare şi 

contractuale prin compartimentele de specialitate; 

� Propune spre aprobare Consiliul Local al Sectorului 6 

bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuŃia bugetară; 

� Asigură păstrarea integrităŃii patrimoniului, întreŃinerea, 

conservarea şi valorificarea eficientă a acestuia; 

� Coordonează activitatea de personal, aprobă încadrarea şi 

desfacerea contractului de muncă a personalului conform 

prevederilor legale în vigoare, asigura respectarea disciplinei în 

muncă şi îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

� Aprobă Regulamentul intern; 

� Organizează activitatea de formare şi perfecŃionare a 

salariatiilor, urmând pregătirea specifică şi reorientarea unor 

categorii de salariaŃi în contextul mutaŃiilor ce intervin în obiectul 

sau de activitate potrivit cerinŃelor de modernizare a acestuia; 

� Coordonează şi verifică calitatea lucrărilor efectuate de 

serviciile de specialitate, urmăreşte creşterea eficienŃei 

economice a AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

� Asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale în 

întreaga activitate; 

� Îndeplineşte şi alte atribuŃii ce decurg din legislaŃia în 

vigoare, din hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 sau din 

hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

� Evaluează şi testează anual din punct de vedere 

profesional personalul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 
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� Decide orice transformări sau recorelări de funcŃii ce 

consideră necesare pentru eficientizarea activităŃii AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6; 

� În îndeplinirea atribuŃiilor sale directorul general deleagă 

prin decizie, atribuŃiile stabilite prin Regulamentul de Organizare 

şi FuncŃionare; 

� AtribuŃiile referitoare la Biroul Corp Control, Serviciul 

Juridic şi atribuŃiile de personal nu pot fi delegate.   

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT . 

AtribuŃii:  

 Directorul general deleagă directorului general adjunct, 

prin decizie, atribuŃiile stabilite prin Regulamentul de Organizare 

şi FuncŃionare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV. 

AtribuŃii: 

 Directorul general deleagă directorului executiv, prin 

decizie, atribuŃiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare 

 

COMPARTIMENTELE INSTITUłIEI 

 

CAP. VI BIROUL CORP CONTROL 

 6.1  ComponenŃa: 

- Şef Birou:            1 post 

- Inspector :           3 posturi 

- Inspector de specialitate :     3 posturi 
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 6.2 Subordonare : Directorului general  

 6.3 AtribuŃii :  

1. Conlucrează cu toate compartimentele instituŃiei; 

2. Propune sancŃiuni conducerii în ceea ce priveşte 

activitatea profesională a fiecărui angajat în cazul în care 

constată încălcări ale legislaŃiei în vigoare sau orice abateri 

disciplinare; 

3. Exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea 

documentelor elaborate în cadrul compartimentelor; 

4. Întocmeşte rapoarte lunare de activitate a instituŃiei pe 

care le prezintă conducerii instituŃiei; 

5. Sesizează în scris orice disfunctiune constatata la nivel 

de compartimente, şefilor ierarhici; 

6. Monitorizează şi controlează activitatea din teren a 

administratorilor de pieŃe; 

7. Controlează activitatea agenŃilor economici cu care are 

relaŃii contactuale şi aduce la cunoştinŃă conducerii, prin nota de 

control situaŃia existentă în teritoriu; 

8. Sesizează organelor abilitate orice încălcări ale 

prevederilor legale în materie comercială, igienico – sanitară, 

mediu, etc; 

9. Face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6; 

10. Întocmeşte deciziile directorului general ce Ńin de 

atribuŃiile compartimentului şi le prezintă spre avizare Serviciului 

Juridic; 
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11. Îndeplineşte orice alte sarcini date în competenŃa sa de 

către Directorul General sau Primarul Sectorului 6; 

12. Formulează răspunsuri la sesizări; 

13. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea tuturor 

documentelor pe care le elaborează; 

14. Aplică sancŃiunile contravenŃionale cu privire la 

protejarea populaŃiei împotriva unor activităŃi comerciale ilicite 

precum şi a normelor de salubritate şi de igienizare control în 

raport de competenta stabilită prin dispoziŃie de primar. 

 6. 4. Documente elaborate în cadrul biroului 

- Referate, decizii, rapoarte şi note de control, rapoarte şi note 

de constatare, note interne, etc. 

 6.5. LegislaŃie utilizată 

 Toată legislaŃia cu aplicabilitate în domeniul specific 

compartimentului şi în domeniul de activitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6. 

 

CAP. VII BIROUL CONTRACTE.  

 7.1 ComponenŃa: 

- Şef Birou:                              1 post 

- Referent:                                2 posturi 

- Referent specialitate:          2 posturi 

- Referent transmitere:                 1 post 

 7. 2. Subordonare: Director general, Director general 

adjunct şi Director executiv 
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 7.3 AtribuŃii : 

1. Asigură documentaŃiile necesare încheierii contractelor 

economice cu terŃii conform prevederilor în vigoare; 

2. łine evidenŃa contractelor încheiate de AdministraŃia 

PieŃelor Sector 6 cu terŃii comercianŃi; 

3. Redactează contracte şi acte adiŃionale la contractele pe 

care instituŃia le are în derulare cu agenŃii economici; 

4. Primeşte şi transmite Primăriei Sectorului 6 

documentaŃia necesară eliberării avizelor comerciale de 

funcŃionare pentru agenŃii economici ce-şi desfăşoară activitatea 

în pieŃele din sectorul 6; 

5. Eliberează avizele comerciale de funcŃionare pentru 

agenŃii economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieŃele din 

sectorul 6; 

6. Conlucrează cu toate compartimentele instituŃiei; 

7. Urmăreşte şi răspunde de derularea tuturor contractelor 

încheiate cu terŃii de AdministraŃia PieŃelor sector 6, comunicând 

corespunzător cu toate compartimentele instituŃiei;  

8. Informează Serviciul Juridic despre neexecutarea 

obligaŃiilor contractuale în vederea formulării unor puncte de 

vedere legale sau a cererilor de chemare în judecată; 

9. Face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6; 

10. Întocmeşte deciziile directorului general ce Ńin de 

atribuŃiile compartimentului şi le prezintă spre avizare Serviciului 

Juridic; 
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11. Formulează răspunsuri la sesizări ; 

12. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea tuturor 

documentelor pe care le elaborează; 

13. Indeplineşte orice alte sarcini date în competenŃa lui de 

către Directorul General sau Primarul Sectorului 6; 

14. Îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice acestui 

compartiment sau dispuse de directorul AdministraŃiei PieŃelor 

Sector  6; 

15. Asigură încheierea şi urmăreşte derularea contractelor 

de salubrizare, apă, gaze, energie electrică, utilităŃi, prestări 

servicii; 

16. Asigură şi răspunde de confidenŃialitatea tuturor lucrărilor 

ce întocmeşte; 

 7.4 Documente elaborate în cadrul Biroului Contracte 

- contracte de asociere, închiriere, locaŃiune, acte adiŃionale, 

acorduri de amplasare, decizii, contracte de concesiune, 

protocoale, referate, note scrise, somaŃii, notificări, alta 

corespondenŃa, etc. 

 7.5.LegislaŃie utilizată: 

 Toată legislaŃia cu aplicabilitate în domeniul specific 

compartimentului şi în domeniul de activitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6. 

 

CAP. VIII - SERVICIUL JURIDIC  

 8.1. ComponenŃa: 

- Şef  Serviciu (jurist):                                     1 post 
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- Consilier Juridic:             4 posturi 

- Inspector de specialitate resurse umane:                      1 posturi 

- Inspector resurse umane:          1 post 

- Referent:                                          1 post 

 8.2 Subordonare: Director general   

 8.3 AtribuŃii: 

1. Avizează pentru legalitate deciziile emise de Directorul 

general al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6;  

2. Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi 

interpretarea actelor normative sau la cererea compartimentelor 

dacă aceste solicitări privesc AdministraŃia PieŃelor sector 6;  

3.  Exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea unor 

prevederi din proiectele de hotărâri propuse spre adoptare 

Consiliului Local; 

4. łine evidenŃa cronologică şi pe materii a actelor normative; 

5. Reprezintă în instanŃele judecătoreşti de toate gradele 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6;  

6. Avizează proiectele de contracte transmise de 

compartimentele de specialitate; 

7. Ia măsuri pentru recuperarea creanŃelor, obŃinerii titlurilor 

executorii şi sprijină executarea acestora; 

8. Informează compartimentele AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 

despre apariŃia unor acte normative noi cu aplicabilitate în 

domeniul de activitate specific fiecărui compartiment; 

9. Întocmeşte întâmpinări, răspunsuri la adrese şi interogatorii, 

formulează apeluri, recursuri şi redactează cereri de chemare în 
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judecată, face propuneri privind promovarea cailor extraordinare 

de atac; 

10. Înregistrează şi Ńine evidenŃa garanŃiilor (gajurilor) 

constituite pentru obŃinerea de împrumuturi de la diverse bănci; 

11. Asigură recrutarea şi angajarea personalului, pe bază de 

competentă şi conform prevederilor legale, numai pe bază de 

examen sau prin concurs chiar şi în cazul oricăror transformări 

sau recorelări de funcŃii;  

12. Organizează, conform legislaŃiei în vigoare, concursurile 

pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi 

verifică îndeplinirea de către participanŃi a condiŃiilor prevăzute 

de lege;  

13. Urmăreşte respectarea legalităŃii privind angajarea şi 

acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaŃia muncii 

pentru personalul din aparatul propriu;  

14. Analizează propunerile de structuri organizatorice ale 

compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte 

documentaŃia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi 

aprobării de către Consiliul Local a organigramei AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6;  

15. Pregăteşte documentaŃia necesară elaborării 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare, Regulamentului de 

Ordine Interioară şi al altor instrucŃiuni necesare bunei funcŃionări 

a aparatului propriu al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6;  

16. Pregăteşte documentaŃia necesară elaborării statului de 

funcŃii al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6;  
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17. łine evidenŃa fiselor de post pentru şi răspunde de 

corelarea acestora cu atribuŃiile din Regulamentul de Organizare 

şi FuncŃionare;  

18. Propune documentele, situaŃiile şi informaŃiile cu regim 

secret de serviciu, organizând circuitul şi păstrarea acestora; 

19.  Îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice acestui compartiment 

sau dispuse de Directorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

20.  Face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6; 

21. Asigură completarea şi eliberarea legitimaŃiilor de serviciu 

şi a celor de control în baza dispoziŃiilor legale;  

22. Întocmeşte raportări statistice privind activitatea de 

personal din aparatul propriu;  

23. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea  tuturor 

documentelor pe care le elaborează; 

24. Întocmeşte deciziile directorului general ce Ńin de atribuŃiile 

compartimentului ; 

25. Avizează deciziile directorului general întocmite de 

celelalte compartimente şi le înaintează directorului general; 

26. łine registrul de evidenŃă a deciziilor directorului general; 

27. Asigură şi răspunde de confidenŃialitatea tuturor lucrărilor 

ce întocmeşte. 

 8. 4 Documentele elaborate în cadrul Serviciului Juridic 

- puncte de vedere asupra actelor normative cu aplicare la 

problemele AdministraŃiei pieŃelor sector 6;  

- evidenŃa cronologică a actelor normative; 



 

 397

- evidenŃa pe materii a actelor normative; 

- diverse acte pentru instanŃele judecătoreşti, şi anume: 

• Întâmpinări; 

• Cereri reconvenŃionale; 

• Interogatorii; 

• Răspunsuri la adrese şi interogatorii; 

• Apeluri; 

• Recursuri; 

• AcŃiuni judecătoreşti; 

• Note scrise; 

• Referate; 

• Rapoarte; 

• Adrese; 

• Răspunsuri la sesizări. 

- evidenŃa gajurilor constituite pentru împrumuturi bancare; 

- decizii; 

- programarea serviciului de gardă; 

 8. 5. LegislaŃie utilizată 

 ◊ Toată legislaŃia în vigoare 

 

CAP.IX - SERVICIUL ADMINISTRATIV 

 9. 1. ComponenŃa: 

- Şef  serviciu:                1  post 

- Şofer:                 2  posturi 

- Secretar      1  post 

- Fochist:      1  post 
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- Curier:      1  post 

- Arhivar:      1  post 

- Îngrijitor:      1  post 

- Magaziner:                        1  post 

- Technician merceolog:     1  post 

 9. 2. Subordonare:  Directorului general, Directorului 

general adjunct şi Directorului executiv 

 9. 3. AtribuŃii: 

1. Asigură curăŃenia, securitatea clădirii şi funcŃionarea tuturor 

instalaŃiilor AdministraŃiei PieŃelor Sector 6;  

2. Face propuneri de efectuare a reparaŃiilor capitale şi de 

întreŃinere, conform normelor în vigoare;  

3. Asigură aprovizionarea cu materiale, consumabile şi piese 

de schimb pentru întreŃinerea copiatoarelor, aparatelor fax, 

calculatoarelor, imprimantelor, maşinilor de calcul, precum şi 

pentru autoturismele din dotare;  

4. Asigură aprovizionarea cu materiale de întreŃinere, pentru 

instalaŃiile de iluminat şi cele sanitare, precum şi pentru 

curăŃenie;  

5. Asigură aprovizionarea şi distribuirea rechizitelor, conform 

referatelor de necesitate;  

6. Organizează şi supraveghează activitatea de stingere a 

incendiilor, întocmeşte şi supune spre avizare organelor 

competente planul de prevenire şi stingere a incendiilor şi de 

dotare cu aparatura şi echipamente specifice;  
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7. Organizează şi controlează modul de executare a serviciilor 

de pază;  

8. Stabileşte măsurile pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de 

muncă şi protecŃia muncii; 

9. Întocmeşte planul de evacuare în caz de incendiu şi asigură 

instruirea personalului asupra regulilor generale şi specifice de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

10. łine evidenŃa contractelor de prestări servicii; 

11. Urmăreşte derularea contractelor cu terŃi contractanŃi în 

vederea realizării întocmai şi la timp a contractelor de furnizare 

de produse, achiziŃii servicii sau lucrări;   

12. Asigură o relaŃie permanentă cu terŃii contractanŃi; 

13. Urmăreşte întocmirea documentaŃiei necesare obŃinerii 

autorizaŃiilor stipulate în Legea nr. 50/1991 republicată şi 

modificată precum şi alte acte normative; 

14. Urmăreşte şi răspunde de respectarea documentaŃiilor de 

execuŃie conform autorizaŃiilor aprobate şi a proiectelor, a 

termenelor şi a recepŃiei calitate a investiŃiilor; 

15. Întocmeşte deciziile directorului general ce Ńin de atribuŃiile 

compartimentului şi le prezintă spre avizare Serviciului Juridic; 

16. Răspunde de activitatea de registratura luând măsuri pentru 

asigurarea de condiŃii optime în ceea ce priveşte înregistrarea 

cronologică a tuturor documentelor primite şi expediate; 

17. Asigură respectarea normelor de salubritate şi igiena prin 

ridicarea zilnică a gunoiului, maturarea pieŃei/complexului şi 
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spălarea cu jet de apă sub presiune zilnic sau ori de câte ori este 

nevoie în funcŃie de sezon, curăŃenia permanentă a 

pieŃei/complexului; 

18. Asigură arhivarea în condiŃiile legii a tuturor documentelor şi 

actelor în conformitate cu prevederile în vigoare, luând măsuri 

de asigurare a acestora; 

19. Îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice serviciului sau dispuse 

de Directorului AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

20. Face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6; 

21. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea tuturor 

documentelor pe care le elaborează; 

22. Asigură şi răspunde de confidenŃialitatea tuturor lucrărilor ce 

întocmeşte. 

 9. 4 Documentele elaborate în cadrul Serviciului 

Administrativ 

� referate; 

� rapoarte; 

� decizii; 

� răspunsuri la sesizări; 

� adrese, etc. 

� contracte; 

� acte adiŃionale; 

� cereri în vederea emiterii autorizaŃiilor de 

construire, etc. 
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 9. 5. LegislaŃia Serviciului. Administrativ 

 Toată legislaŃia cu aplicabilitate în domeniul specific 

compartimentului şi în domeniul de activitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6. 

 

CAP.X - SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE.  

 10. 1 ComponenŃa: 

- Contabil  şef:          1 post 

- Contabil:                     3 posturi 

- Economist:                       2 posturi 

- Casier:                   1 post 

- Referent:               1 post 

 10. 2. Subordonare: Directorului general, Directorului 

general adjunct şi Directorului executiv 

 10. 3. AtribuŃii:  

1. Exercită controlul financiar preventiv propriu;  

2. Organizează şi verifică înregistrarea cronologică şi 

sistematică în contabilitate a tuturor operaŃiunilor patrimoniale, în 

funcŃie de natura lor în conturile corespondente; 

3. Verifica întocmirea documentelor justificative privind operaŃiile 

patrimoniale, prelucrarea şi păstrarea informaŃiilor cu privire la 

situaŃia patrimoniala, în conformitate cu termenele stabilite; 

4. Verifica concordanŃă între conturile înscrise în bilanŃ şi datele 

înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaŃia reală a 

elementelor patrimoniale; 
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5. Coordonează activitatea privind derularea contractelor 

economice; 

6. Urmăreşte modul de efectuare a încasărilor şi plăŃilor în 

numerar, stabilind reguli de operare şi manipulare a mijloacelor 

băneşti, conform reglementărilor în vigoare; 

7. Stabileşte modalitatea de reevaluare a patrimoniului, precum 

şi evidenŃă extracontabilă a contului de amortizare a mijloacelor 

fixe; 

8. Asigură şi răspunde de bună organizare şi desfăşurare a 

activităŃii contabile de înregistrare şi evidentă a valorilor 

materiale şi băneşti, întocmirea proiectului de buget, bilanŃ şi 

execuŃia bugetară, executa şi controlează cheltuielile conform 

bugetului aprobat de Consiliul Local al Sectorului 6 şi asigură 

virarea obligaŃiilor salariale; 

9. În toată activitatea se conformează dispoziŃiilor exprese din 

legea contabilităŃii şi aplică coerent toate actele normative în 

materie (Legea nr. 82/1991 ). 

10. Asigură respectarea obligaŃiilor ce derivă din actele 

normative cu caracter fiscal, stabilirea şi vărsarea la bugetul 

statului a tuturor taxelor şi impozitelor precum şi a altor obligaŃii 

legale; 

11. Urmăreşte executarea debitelor şi recuperarea lipsurilor 

din gestiune; 

12. Exercită controlul financiar prevăzut de H.G. 720/1991, 

O.G. nr. 119/1999 şi Legea nr. 82/1991; 
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13. Exercită control permanent asupra operaŃiunilor efectuate 

de casier; 

14. Îndeplineşte toate atribuŃiile cu caracter specific ce decurg 

din prevederile legale în domeniul financiar-contabil; 

15. Urmăreşte decontarea cu debitorii şi creditorii; 

16. Îndruma şi urmăreşte activitatea membrilor comisiei de 

inventariere; 

17. Întocmeşte deciziile directorului general ce Ńin de atribuŃiile 

compartimentului şi le prezintă spre avizare Serviciului Juridic; 

18. Îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice acestui serviciu sau 

dispuse de Directorului AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

19. Răspunde de aplicarea corectă a legislaŃiei de salarizare 

(salariul de bază, indemnizaŃii de conducere, salariul de merit, 

premii, etc);  

20. Întocmeşte raportări statistice cu privire la activitatea de 

salarizare, ori de câte ori este nevoie;  

21. Întocmeşte documentaŃia privind plata orelor suplimentare 

prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6 şi urmăreşte încadrarea în 

plafonul prevăzut de lege;  

22. Face intervenŃii la Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor şi Ministerul FinanŃelor 

Publice pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în 

domeniul salarizării şi altor drepturi legale;  

23. Conlucrează cu toate compartimentele instituŃiei; 
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24. face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6; 

25. răspunde de corectitudinea şi legalitatea tuturor 

documentelor pe care le elaborează; 

26. Verifică starea tehnică a imobilelor pe baza evidentelor 

existente (efectuarea măsurătorilor, identificarea poziŃiei şi 

mărimii suprafeŃei terenurilor pe destinaŃii de folosinŃă); 

27. întocmeşte statele de plată şi răspunde de aplicarea 

întocmai a legislaŃiei referitoare la salarizare; 

28. asigură şi răspunde de confidenŃialitatea tuturor lucrărilor 

ce întocmeşte. 

 10.4. LegislaŃia utilizată de Serviciul Financiar. 

Contabilitate 

 Toată legislaŃia cu aplicabilitate în domeniul specific 

compartimentului şi în domeniul de activitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6. 

 

CAP.XI SERVICIUL ADMINISTRARE PIEłE 

11.1 ComponenŃa: 

- Şef serviciu                                     - 1 post 

- Instalator                                                           - 1 post 

- Administrator piaŃa                                           - 3 posturi 

- Referent statician                                               - 1 post 

- Casier încasator                                                - 1 post 

- FuncŃionar administrativ                                    - 1 post 

- Organizator târguri şi expoziŃii                           - 1 post 
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 11.2. Subordonare: Directorului general, Directorului 

general adjunct şi Directorului executiv 

 11.3. AtribuŃii:  

1. Pune la dispoziŃia comercianŃilor, pe bază de taxe, tarabe, 

cântare etc.; 

2. Asigură condiŃii pentru desfăşurarea unui comerŃ civilizat 

în piaŃă;  

3. Afişează taxele şi tarifele şi asigură încasarea corectă a 

lor pe bază de documente legale de la toŃi agenŃii economici 

care desfăşoară acte de comerŃ în perimetrul pieŃei/complexului; 

4. Întocmeşte deciziile directorului general ce Ńin de atribuŃiile 

compartimentului şi le prezintă spre avizare Serviciului Juridic; 

5. Întocmeşte, conform  actelor normative în vigoare, 

regulamentele de organizare şi funcŃionare ale pieŃelor aflate în 

administrarea directă şi le prezintă spre avizare Primarului 

Sectorului 6; 

6. Asigură şi urmăreşte respectarea zonării 

pieŃei/complexului potrivit schiŃei de zonare aprobate prin 

regulamentul pieŃei; 

7. Asigură condiŃii şi sprijin DirecŃiei Sanitar-Veterinare, 

inspectorilor şi organelor de control de specialitate în exercitarea 

atribuŃiilor ce le revin; 

8. Întocmeşte documentaŃiile pentru organizarea de târguri şi 

expoziŃii şi se ocupa de elaborează concepŃiei evenimentului 

(târg, expoziŃie, târg tematic, bazare, oboare, altele asemenea 
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conf. H.G.R. nr. 348/2004), asigura baza logistică, promovează 

şi mediatizează evenimentul; 

9. Urmăreşte obŃinerea şi reanoirea avizelor şi autorizaŃiilor 

necesare funcŃionării pieŃelor date în directă administrare a 

instituŃiei şi a celor eliberate de Biroul de Metrologie; 

10. Îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice acestui compartiment 

sau dispuse de directorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

11. Conlucrează cu toate compartimentele instituŃiei; 

12. Face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6; 

13. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea tuturor 

documentelor pe care le elaborează. 

 11.4 Documente elaborate în cadrul Biroului Administrare 

PieŃe 

•  protocoale, decizii, referate, note scrise, somaŃii, 

notificări, documente conform H.G. nr.1334/2004, alta 

corespondenŃa, etc. 

 11.5. LegislaŃie utilizată: 

 Toată legislaŃia cu aplicabilitate în domeniul specific 

compartimentului şi în domeniul de activitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6. 

 

CAP.XII– BIROUL PATRIMONIU. INVESTIłII 

 12.1 ComponenŃa: 

- Şef birou                - 1 post 

- Inspector specialitate:        - 1 post 
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- Referent:              -  4 posturi 

 12.2. Subordonare: Directorului general, Directorului 

general  adjunct şi Directorului executiv 

12.3. AtribuŃii:  

1. Urmăreşte şi organizează întocmirea procedurilor de 

licitaŃie cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

2. Urmăreşte realizarea propunerilor de investiŃii ale 

instituŃiei, în colaborare cu biroul financiar, contabilitate; 

3. Întocmeşte anual planul  de investiŃii al instituŃiei, în 

conformitate cu prevederile legale 

4. Pune la dispoziŃia comisiilor de selecŃie a ofertelor şi de 

licitaŃii documentaŃia necesară desfăşurării procesului de selecŃie 

sau licitaŃie; 

5  Întocmeşte formalităŃile legale privind achiziŃiile de bunuri 

şi servicii (cereri de oferte, publicare a acestora, caiete de 

sarcini, întocmirea contractelor ca urmare a licitaŃiilor şi 

selecŃiilor de oferte) conform legislaŃiei în vigoare 

6.  Întocmeşte şi urmăreşte transmiterea scrisorilor de 

invitaŃie pentru participarea la selecŃiile de oferte în conformitate 

cu legislaŃia în domeniul achiziŃiilor publice; 

7.  Participa împreună cu persoanele desemnate de 

conducere la recepŃia lucrărilor de investiŃii urmărind calitatea, 

funcŃionalitatea şi respectarea prevederilor din documentaŃiile 

tehnico-economice; 

8.  Îndeplineşte alte atribuŃii dispuse, în condiŃiile legii, de 

şefii ierarhici;  



 

 408

9.  Propune casarea unor bunuri cu durata de viaŃă expirată;  

10.  Asigură Ńinerea evidentei patrimoniului propriu şi a celui 

aflat în administrare; 

11.  Efectuează şi răspunde de inventarierierea anuală a 

întregului patrimoniu; 

12.  AcŃionează în vederea stabilirii patrimoniului la 

identificarea şi evidenŃierea tuturor imobilelor şi terenurilor aflate 

în administrare; 

13.  Întocmeşte deciziile directorului general ce Ńin de 

atribuŃiile compartimentului şi le prezintă spre avizare Serviciului 

Juridic; 

 12.4. Documente elaborate în cadrul Biroului Patrimoniu 

InvestiŃii: 

� referate; 

� rapoarte; 

� decizii; 

� răspunsuri la sesizări; 

� adrese, etc. 

� contracte; 

� documente pentru desfăşurarea licitaŃiilor; 

� redactarea anunŃurilor publicitare; 

� referat pentru aprobarea publicării anunŃului; 

� caiete de sarcini; 

� hotărâri de adjudecare a licitaŃiilor; 

� comunicările participanŃilor la licitaŃii; 

� acte adiŃionale; 
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� analize de oferte, în cazul achiziŃiilor; 

� întocmirea dispoziŃiilor de comisii (licitaŃii, selecŃii 

de oferte); 

� notificări către executanŃii lucrărilor de investiŃii; 

� cereri în vederea emiterii autorizaŃiilor de 

construire, etc. 

 12.5. LegislaŃie utilizată: 

 Toată legislaŃia cu aplicabilitate în domeniul specific 

compartimentului şi în domeniul de activitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6. 

 

CAP. XIII– DISPOZIłII FINALE 

 Prevederile prezentului regulament de organizare şi 

funcŃionare sunt obligatorii pentru toŃi salariaŃii AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6; 

 Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare a fost 

redactat în baza propunerilor compartimentelor din structura 

organizatorică a AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 care răspund, 

solidar, de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea atribuŃiilor 

prevăzute; 

 Toate compartimentele AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 au 

obligaŃia de a colabora în vederea soluŃionării comune a 

problemelor curente ale AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

 Compartimentele din structura organizatorică a 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 au obligaŃia de a comunica 

Serviciului Juridic orice modificare intervenită în atribuŃiile 

specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a 
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legislaŃiei, apărute ulterior aprobării prezentului regulament, 

precum şi aplicării, conform legii, a hotărârilor consiliului local şi 

dispoziŃiilor Primarului Sectorului 6.  

 Compartimentele din structura organizatorică a 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 au obligaŃia de a realiza, în 

detaliu, pe baza prezentului Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare, Norme cu privire la bazele organizării, funcŃionarii şi 

atribuŃiile specifice, aprobate de directorul general al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6. Normele vor conŃine sistemul de 

relaŃii funcŃionale şi legislaŃia care reglementează activitatea 

compartimentului;  

 Modificările intervenite în atribuŃiile compartimentelor se 

aprobă prin “fişa postului” personalului acestora;  

 Compartimentele aparatului propriu al AdministraŃii 

PieŃelor Sector 6 sunt obligate să coopereze în vederea 

întocmirii, în termenul legal, a lucrărilor al căror obiect implica 

coroborarea de competente, în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare;  

 ToŃi angajaŃii AdministraŃiei PieŃelor Sector 6  răspund de 

cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în vigoare, specifice 

domeniului de activitate;  

 Compartimentele din structura orgnizatorica a 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 întocmesc proiectele de hotărâri 

ale Consiliului local şi dispoziŃiile Primarului, specifice domeniului 

de activitate;  

 ToŃi angajaŃii AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 au obligaŃia 

de a aplica întocmai politicile referitoare la standardele de 

calitate specifice compartimentului;  
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 De asemenea, toŃi salariaŃii au obligaŃia de a aplica 

corespunzător cerinŃele standardului de management al calităŃii 

şi procesele cuprinse în Manualul calităŃii, în procedurile 

generale şi specifice, precum şi în documentele stabilite pentru 

sistem. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii de impozit pentru clădirile utilizate 

pentru activităŃi social umanitare de către FUNDAłIA BETHEL 

SHELTER, FUNDAłIA ESTUAR şi  

CENTRUL CREŞTIN BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Public Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 łinând seama de Raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu dispoziŃiile cap. 1.1, pct. 1.1.2, alin. 1, lit. 

s) din Normele Metodologice de aplicare a H.C.G.M.B. nr. 

227/2008 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale 

în municipiul Bucureşti pentru anul 2009, precum şi art. 250, alin. 

1, pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

 În temeiul art. 81 alin. 2, lit. „d” si art. 45 alin. 1 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 acordă scutire de impozit pentru clădirile utilizate 

pentru activităŃi social umanitare, pentru: 
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 - FUNDAłIA BETHEL SHELTER pentru clădirea din str. Cheile 

Orzei nr. 5, sector 6, Bucureşti; 

- FUNDAłIA ESTUAR pentru clădirea din str. Lt. Gh. Neghel nr. 

1-3, sector 6, Bucureşti; 

- CENTRUL CREŞTIN BUCUREŞTI pentru clădirea din str. 

Răsăritului nr. 59, sector 6, Bucureşti. 

 

 Art. 2. Scutirea se acordă pe perioada în care clădirile sunt 

utilizate pentru activităŃi social umanitare. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public Pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 139/07.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre: 

 

privind aprobarea scutirii de impozit pentru cladirile utilizate 

pentru activitati social umanitare de catre FUNDATIA BETHEL 

SHELTER, FUNDATIA ESTUAR si CENTRUL CRESTIN 

BUCURESTI 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. (2), lit. „d” din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

Art. 81(2): 

Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, în 

principal, următoarele atribuŃii: 

 „d” – „aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, 

în condiŃiile legii.” 
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 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 din Legea 

215/2001 – „În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin consiliului local 

adoptă hotărâri, cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, în afară 

de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi 

funcŃionare a consiliului cere o altă majoritate”. 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului indemnizaŃiei de şedinŃă pentru 

preşedintele, vicepreşedintele şi fiecare membru,  

precum şi pentru secretarul  

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de Specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- O.G. nr. 10/2008 art. 27, privind nivelul salariilor de bază şi al 

altor drepturi ale personalului bugetar; 

- O.U.G. nr. 35/2009, art. IX, privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul 

bugetar; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 116/30.06.2005 privind modificarea 

componenŃei Comisiei pentru ProtecŃia Copilului; 

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

copilului cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 

funcŃionare a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, coroborat cu art. 81 

alin. 2 lit. “j” şi “n” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, 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 aprobării prezentei hotărâri 

cuantumul indemnizaŃiei de şedinŃă pentru preşedintele, 

vicepreşedintele şi fiecare membru, precum şi pentru secretarul 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 este de 1% din 

indemnizaŃia Primarului Sectorului 6. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 140/07.07.2009   



 

 418

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

privind aprobarea cuantumului indemnizaŃiei de şedinŃă pentru 

preşedintele, vicepreşedintele şi fiecare membru, precum şi 

pentru secretarul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2, lit. „j” şi „n” din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81(2) lit.”j”: 

„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, 

în principal, următoarele atribuŃii: 

„j” - „asigură, potrivit competenŃelor condiŃiile necesare 

bunei funcŃionări a instituŃiilor şi serviciilor publice de educaŃie, 

sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, de 

interes; urmăreşte şi controlează activitatea acestora”; 
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„n” – „contribuie la realizarea măsurilor de protecŃie şi 

asistenŃă socială, asigură protecŃia drepturilor copilului, potrivit 

legislaŃiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea 

locuinŃelor sociale; înfiinŃează şi asigură funcŃionarea unor 

instituŃii de binefacere de interes local”; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 - În exercitarea atribuŃiilor ce şi revin consiliului local 

adoptă hotărâri, cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, în afară 

de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi 

funcŃionare a consiliului cere o altă majoritate. 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unor terenuri cu destinaŃia de spaŃii verzi şi a 

unor parcuri din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 

 

 FaŃă de dispoziŃiile Hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 192/2009 şi 194/2009; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 

şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. “e”, art. 81 alin. (2) lit. “f” şi alin. 

(3) din Legea nr. 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 împuterniceşte AdministraŃia Domeniului Public 

şi Dezvoltare Urbană Sector 6 să ducă la îndeplinire prevederile 

hotărârii C.G.M.B. nr. 192/2009 privind transmiterea unor terenuri 

cu destinaŃia de spaŃii verzi din administrarea AdministraŃiei 

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 6, cu anexe, precum şi prevederile hotărârii 

C.G.M.B. nr. 194/2009 privind transmiterea Parcului Crângaşi din 

administrarea AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. 

 

 Art. 2. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 141/07.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre: 

 

privind transmiterea unor terenuri cu destinaŃia de spaŃii verzi şi a 

unor parcuri din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 ,în 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6. 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. (2) lit. „f” şi alin. (3) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

modificată şi completată: 

 

Art. 81(2) lit. „f”: 

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„f” - administrează, in condiŃiile legii, bunurile proprietate 

publică sau privată a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza 

hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  
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Art. 81(3): 

(3) AtribuŃiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) pot fi 

exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

Art. 45, alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de 

InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în suprafaŃă de 3000 m.p., pe 

durata construirii obiectivului ‚,bazin de înot didactic şcolar” situat 

în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai nr. 6, 

Sector 6, Bucureşti  

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor O.G. nr. 

25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A. şi a prevederilor H.G. nr. 414/2007 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru derularea Programului 

"Bazine de înot", realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A.; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în 

suprafaŃă de 3000 m.p., pe durata construirii obiectivului ‚,bazin 

de înot didactic şcolar” situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu 

din Str. Valea lui Mihai nr. 6, Sector 6, Bucureşti indentificat 

potrivit planului de situaŃie şi a extrasului de Carte Funciară nr. 

77326 din data de 21.10.2008, Anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Terenul indentificat la art. 1 face parte integrantă din 

domeniul public aflat în adminstrarea Consiliului Local Sector 6 

prin AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi se transmite în folosinŃă 

gratuită Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. pe toată 

durata realizării construcŃiei bazinului de înot didactic şcolar. 

 

 Art. 3. Predarea terenului se va face în condiŃiile legii pe 

baza de protocol de predare primire între Consiliul Local Sector 6 

- AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi Compania NaŃională de 

InvestiŃii "C.N.I." - S.A 



 

 426

 Art. 4. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primariei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 142/07.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre: 

 

privind transmiterea în folosinŃa gratuită Companiei NaŃionale de 

InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în suprafaŃă de 3000 mp, pe 

durata construirii obiectivului ‚,bazin de înot didactic şcolar situat 

în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai, Nr. 6, 

Sector 6, Bucureşti 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, 

în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” – „aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice 

zonale şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 
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lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45, alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                       Anexa 
Ioana Mihaela Neacşu                                                                       la H.C.L.S 6 nr. 142/07.07.2009  

 
Nr. cerere 450133 
Ziua 21 
Luna 10 
Anul 2008 

 
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BUCUREŞTI SECTOR 6 

 
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 

pentru 
INFORMARE 

 
Cartea funciară INDIVIDUALĂ cu nr. 77326 NEDEFINITIVĂ 

Municipiul BUCUREŞTI SECTOR 6 
 

A. Partea І  
 

Nr. 
crt. 

Nr. cad sau topo Descrierea imobilului SuprafaŃa ObservaŃii 

1 8843 BUCUREŞTI SECTOR 6, Strada VALEA LUI 
MIHAI numărul 6 bloc -. Descriere construcŃie: 
Şcoala Generală nr. 205 
SuprafaŃa de 14.500 mp teren (14560.49 mp 

14500MP  
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teren din mas. cadastrale)+ 
C1 – şcoala cu S măsurată de 683 mp 
C2 – şcoala cu S măsurată de 1.085 mp 
C3 – sală de sport cu S măsurată de 523 MP 
C4 – anexă cu S măsurată de 24 mp 
C5 – anexă cu S măsurată de 17 mp 

 
B. Partea a II - a 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume proprietar Înscriere privitoare la proprietate  ObservaŃii 

1 STATUL ROMÂN PRIN 
CONSILIUL LOCAL AL 
SECTORULUI 6 ÎN 
ADMINISTRAłIA ŞCOLILOR 
SECTOR 6 - 1/1 

Încheiere nr. 414558/22.09.2008 în baza : 
PROTOCOL nr. 9305/05.09.2000 emis de 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 
PROCES VERBAL nr. 72/27.02.2002 emis 
de CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 
6, PROCES VERBAL nr. 6/29.05.2001 emis 
de PRIMĂRIA SECTOR 6, ANEXA nr. 3/ - 
emis de -, HOTĂRÂRE nr. 122/11.09.2003 
emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, 
HOTĂRÂRE nr. 10/22.02.2001 emis de 
PRIMĂRIA SECTOR 6, CERTIFICAT 
ADRESA POŞTALĂ nr. 
751029/11684/27.08.2008 emis de PMB, 
NOTA nr. -/ - emis de CONSILIUL LOCAL 
SECTOR 6, HOTĂRÂRE nr. 5/25.01.2001 

PI/1 
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emis de CGMB se INTABULEAZĂ dreptul 
de PROPRIETATE asupra PI/1 cu titlu de 
Titlu de administrare. 

 
C. Partea a - ІІІ -·a 

 
Nr. crt. Înscriere privitoare la sarcini ObservaŃii 

   
 

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu poziŃiile în vigoare din cartea funciară originală, 
păstrată de acest birou. 
Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat conform cererii şi nu este valabil la încheierea 
actelor autentificate de notarul public. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind angajamentul de a se asigura finanŃarea pentru lucrările 

de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităŃi, întreŃinere şi 

exploatare a obiectivului de investiŃii ‚,bazin de înot didactic 

şcolar” situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui 

Mihai nr. 6, Sector 6, Bucureşti  

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor O.G. nr. 

25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A. şi a prevederilor H.G. nr. 414/2007 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru derularea Programului 

"Bazine de înot", realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A.; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Consiliul Local Sector 6 prin AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 va asigura respectarea angajamentului privind 

cheltuielile aferente finanŃării lucrărilor de sistematizare pe 

verticală, racordurile la utilităŃi, întreŃinere şi exploatare a 

obiectivului de investiŃii ‚,bazin de înot didactic şcolar” situat în 

incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai nr. 6, 

Sector 6, Bucureşti. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primariei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 143/07.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre: 

 

privind angajamentul de a se asigura finanŃarea pentru lucrările 

de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităŃi, întreŃinere şi 

exploatare a obiectivului de investiŃii ‚,bazin de înot didactic 

scolar’’ situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea 

lui Mihai, Nr. 6, Sector 6, Bucureşti  

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, 

în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 
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lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45, alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor tehnico-economici 

privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 111 din Str. Sibiu nr. 8, Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, 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 documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin 

mansardare clădire GrădiniŃa nr. 111 din Str. Sibiu nr. 8, Sector 6, 

Bucureşti aşa cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primariei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 144/07.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al 

Sectorului 6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentaŃia privind mansardarea clădirii GrădiniŃei nr. 111 din 

Str. Sibiu, nr.8, Sector 6, Bucureşti 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit.  „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice 

zonale şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile 

necesare pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile 
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Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale 

regulamentului aferent”. 

 

Art. 45 alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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Anexă  

          la H.C.L.S 6  nr. 144/07.07.2009 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

PRIVIND ,,MANSARDARE CLĂDIRE GRĂDINIłĂ NR.111 

 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei  

(inclusiv TVA) 

2.475,00 mii lei 

  - din care C + M 1.870,11 mii lei 

2 Eşalonarea investiŃiei, din care:   

  -anul 1 2.475,00 mii lei 

3 CapacităŃi:   

  SuprafaŃă 

construită 

1061,15 m2 

  Număr nivele P + 1 - 

  SuprafaŃă utilă 754,36 m2 

4 Durata de realizare a investiŃiei: 12 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor tehnico-economici 

privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare cladire 

GradiniŃa nr. 210 din Aleea Ariniş nr. 1 bis,  

Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, 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 documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin 

mansardare clădire GradiniŃa nr. 210 din Aleea Ariniş nr. 1 bis, 

Sector 6, Bucureşti aşa cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primariei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 145/07.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre: 

 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentaŃia privind mansardarea clădirii GradiniŃei nr. 210 din 

Aleea Ariniş, nr. 1 bis, Sector 6, Bucureşti 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 
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Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45 alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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Anexă   

la H.C.L.S. 6 nr. 145/07.07.2009 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
PRIVIND ,,MANSARDARE CLĂDIRE GRĂDINIłĂ NR. 210" 

 
  lei 
1. VALOAREA TOTALĂ 
(inclusiv TVA) 

 1.800.227 

din care:   
- C+ M  1.153.334 
- dotări  384.290 
- alte cheltuieli  262.603 
   
2. EŞALONAREA INVESTIłIEI INV/ 

C+M 
 

ANUL I (exclusiv TVA)  1.516.308 
C+M  969.188 
   
3. CONSTRUCłII ŞI 
INSTALAłII (Fără TVA) 

 lei 

ConstrucŃii: rezistenŃă (fundaŃii, 
structură 

 799.605 

IzolaŃii     16.100 
InstalaŃii electrice                          95.424 
InstalaŃii sanitare                           19.026 
InstalaŃii de încălzire, ventilare,          17.746 
Utilaje şi echipamente 
tehnologice 

(electrice) 11.502 

Dotări  322.933 
   
4. DURATA DE REALIZARE A 
INVESTIłIEI 

 10 luni 

LicitaŃii şi întocmire documentaŃii de licitaŃii - 4 luni 
Durata activităŃilor majore ale proiectului este: 
Activitatea de selectare executant se va derula pe parcursul a - 
2 luni 
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Activitatea de execuŃie a lucrărilor de modernizare a se va 
efectua pe parcursul a 3 luni calendaristice 
 
Activitatea de achiziŃie dotări -1 lună 
RecepŃia lucrărilor (la finalul lucrărilor) – 1 – 2 zile (1 săptămână) 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor tehnico-economici 

privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 229 din Aleea Dealul Măcinului nr. 5  

Sector 6, Bucureşti  

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, 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 documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin 

mansardare clădire GradiniŃa nr. 229 din Aleea Dealul Măcinului 

nr. 5, Sector 6, Bucureşti aşa cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 146/07.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre: 

 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentaŃia privind mansardarea clădirii GradiniŃei nr. 229 din 

Aleea Dealul Măcinului, nr. 5, Sector 6, Bucuresti 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureştii 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 
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Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45 alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

Floricică Gheorghe 

 



 

 451

Anexă 
la H.C.L.S. 6 nr. 146/07.07.2009 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
PRIVIND ,,MANSARDARE CLADIRE GRĂDINIłĂ NR. 229" 

 
 
  lei 
1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)  2.423.848 
din care:   
- C+ M  1.582.336 
- dotări  512.325 
 - alte cheltuieli  329.187 
   
2. EŞALONAREA INVESTIłIEI INV/C+M  
ANUL I (exclusiv TVA)  2.041.677 
C+M  1.329.694 
   
3. CONSTRUCłII ŞI INSTALAłII (Fără TVA) lei 
ConstrucŃii: rezistenŃă (fundaŃii. structură) 968.022 
IzolaŃii                                      36.125 
InstalaŃii electrice                          122.803 
InstalaŃii sanitare                           61.297 
InstalaŃii de încălzire. ventilare.           115.436 
Utilaje şi echipamente tehnologice (electrice) 10.889 
Dotări  430.525 
   
4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 12 luni 
 
Durata activităŃilor majore ale proiectului este: 
 
Activitatea de selectare executant se va derula pe parcursul a - 
2 luni 
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Activitatea de execuŃie a lucrărilor de modernizare a se va 
efectua pe parcursul a 6 luni calendaristice 
 
Activitatea de achiziŃie dotări -1 lună 
RecepŃia lucrărilor– 1 lună 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 
Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor tehnico-economici 

privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GrădiniŃa nr. 217 din Str. Bucşeneşti nr. 20, Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, 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 documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin 

mansardare clădire GradiniŃa nr. 217 din Str. Bucşeneşti nr. 20, 

Sector 6, Bucureşti aşa cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 147/07.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentaŃia privind mansardarea clădirii GrădiniŃei nr. 217 din 

Str. Bucşeneşti, nr. 20, Sector 6, Bucureşti 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit.  „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 
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Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45 alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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Anexă  

                        la H.C.L.S. 6 nr. 147/07.07.2009 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
PRIVIND ,,MANSARDARE CLĂDIRE GRĂDINIłĂ NR. 217" 

 
 

  lei 
1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)  2.499.185 
din care:   
- C+ M  1.751.750 
- dotări  439.269 
 - alte cheltuieli  308.166 
   
2. EŞALONAREA INVESTIłIEI INV/C+M  
ANUL I (exclusiv TVA)  2.105.503 
C+M  1.472.059 
   
3. CONSTRUCłII ŞI INSTALAłII (Fără TVA) lei 
ConstrucŃii: rezistenŃă (fundaŃii. structură) 1.255.264 
IzolaŃii                                      31.025 
InstalaŃii electrice                          125.652 
InstalaŃii sanitare                           28.124 
InstalaŃii de încălzire. ventilare.           34.301 
Utilaje şi echipamente tehnologice  11.502 
Dotări (electrice) 369.134 
   
4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 12 luni 

 

  Durata activităŃilor majore ale proiectului este: 

  Activitatea de selectare executant se va derula pe parcursul a -   

2 luni 
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  Activitatea de execuŃie a lucrărilor de modernizare a se va 

efectua pe parcursul a 6 luni calendaristice 

  Activitatea de achiziŃie dotări -1 lună 

  RecepŃia lucrărilor– 1 lună 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor tehnico-economici 

privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 218 din Aleea Callatis nr. 5 Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, 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 documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin 

mansardare clădire GradiniŃa nr. 218 din Aleea Callatis nr. 5, 

Sector 6, Bucureşti aşa cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primariei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 148/07.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici din 

documentaŃia privind mansardarea clădirii GrădiniŃei nr. 218 din 

Aleea Callatis, nr. 5, Sector 6, Bucureşti, 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 
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Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45 alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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                               Anexă  
         la H.C.L.S 6 nr. 148/07.07.2009 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

PRIVIND ,,MANSARDARE CLĂDIRE GRĂDINIłĂ NR. 218" 
 
 

  lei 
1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)  2.484.381 
din care:   
- C+ M  1.741.365 
- dotări  436.261 
 - alte cheltuieli  306.755 
   
2. EŞALONAREA INVESTIłIEI INV/C+M  
ANUL I (exclusiv TVA)  2.093.031 
C+M  1.463.332 
   
3. CONSTRUCłII ŞI INSTALAłII (Fără TVA) Lei 
ConstrucŃii: rezistenŃă (fundaŃii. structură) 1.246.666 
IzolaŃii                                      30.813 
InstalaŃii electrice                          125.652 
InstalaŃii sanitare                           28.124 
InstalaŃii de încălzire. ventilare.           34.301 
Utilaje şi echipamente tehnologice (electrice) 11.502 
Dotări  366.606 
   
4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 12 luni 

 

Durata activităŃilor majore ale proiectului este: 

  Activitatea de selectare executant se va derula pe parcursul a - 

2 luni 
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  Activitatea de execuŃie a lucrărilor de modernizare a se va 

efectua pe parcursul a 6 luni calendaristice 

  Activitatea de achiziŃie dotări -1 lună 

  RecepŃia lucrărilor– 1 lună 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 
Ioana Mihaela Neacşu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor tehnico-economici 

privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 230 din Aleea Potaisa nr. 3, Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 



 

 466

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin 

mansardare clădire GradiniŃa nr. 230 din Aleea Potaisa nr. 3, 

Sector 6, Bucureşti aşa cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 149/07.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici din 

documentatia privind mansardarea clădirii GrădiniŃei nr. 230 din 

Aleea Potaisa, nr. 3, Sector 6, Bucureşti 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale şi 

de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 
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Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45 alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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                                                                          Anexă  
                                                      la H.C.L.S 6 nr. 149/07.07.2009 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

PRIVIND ,,MANSARDARE CLĂDIRE GRĂDINIłĂ NR. 230" 
 

 
1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)  2.499.185 
din care:   
- C+ M  1.751.750 
- dotări  439.269 
 - alte cheltuieli  308.166 
   
2. EŞALONAREA INVESTIłIEI INV/C+M  
ANUL I (exclusiv TVA)  2.105.503 
C+M  1.472.059 
   
3. CONSTRUCłII ŞI INSTALAłII (Fără TVA) lei 
ConstrucŃii: rezistenŃă (fundaŃii. structură 1.255.264 
IzolaŃii                                      31.025 
InstalaŃii electrice                          125.652 
InstalaŃii sanitare                           28.124 
InstalaŃii de încălzire. ventilare.           34.301 
Utilaje şi echipamente tehnologice (electrice) 11.502 
Dotări  369.134 
   
4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 12 luni 

 

Durata activităŃilor majore ale proiectului este: 

  Activitatea de selectare executant se va derula pe parcursul a - 

2 luni 



 

 470

  Activitatea de execuŃie a lucrărilor de modernizare a se va 

efectua pe parcursul a 6 luni calendaristice 

  Activitatea de achiziŃie dotări -1 lună 

  RecepŃia lucrărilor– 1 lună 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor tehnico-economici 

privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 273 din Str. Valea lui Mihai nr. 1, 

Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, 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 documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin 

mansardare clădire GradiniŃa nr. 273 din Str. Valea lui Mihai nr. 1, 

Sector 6, Bucureşti aşa cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primariei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 150/07.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentaŃia privind mansardarea clădirii GrădiniŃei nr. 273 din 

Str. Valea lui Mihai, nr. 1, Sector 6, Bucureşti 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 
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Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45 alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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Anexă  
      la H.C.L.S. 6 nr. 150/07.07.2009 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
PRIVIND ,,MANSARDARE CLĂDIRE GRĂDINIłĂ NR. 273" 

 
1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)  2.493.263 
din care:   
- C+ M  1,747.596 
- dotări  438.066 
 - alte cheltuieli  307.601 
   
2. EŞALONAREA INVESTIłIEI INV/C+M  
ANUL I (exclusiv TVA)  2.100.514 
C+M  1.468.568 
   
3. CONSTRUCłII ŞI INSTALAłII (Fără TVA) lei 
ConstrucŃii: rezistenŃă (fundaŃii. structură 1.251.825 
IzolaŃii                                      30.948 
InstalaŃii electrice                          125.652 
InstalaŃii sanitare                           28.124 
InstalaŃii de încălzire. ventilare.           34.301 
Utilaje şi echipamente tehnologice (electrice) 11.502 
Dotări  398.123 
   
4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 12 luni 

 

Durata activităŃilor majore ale proiectului este: 

  Activitatea de selectare executant se va derula pe parcursul a - 

2 luni 
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  Activitatea de execuŃie a lucrărilor de modernizare a se va 

efectua pe parcursul a 6 luni calendaristice 

  Activitatea de achiziŃie dotări -1 lună 

  RecepŃia lucrărilor– 1 lună 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor tehnico-economici 

privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃă nr. 57 din Aleea PravăŃ nr. 16, Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, 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 documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin 

mansardare clădire GradiniŃa nr. 57 din Aleea PravăŃ nr. 16, 

Sector 6, Bucureşti aşa cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 151/07.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

documentatia privind mansardarea cladirii Gradinitei nr. 57 din 

Aleea Pravat, nr. 16, Sector 6, Bucuresti 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 
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Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45 alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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                                                                                Anexă 
la H.C.L.S. 6 nr. 151/07.07.2009 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

PRIVIND ,,MANSARDARE CLĂDIRE GRĂDINIłĂ NR. 57" 
 

1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)  2.545.648 
din care:   
- C+ M  1.686.667 
- dotări  514.840 
 - alte cheltuieli  344.142 
   
2. EŞALONAREA INVESTIłIEI INV/C+M  
ANUL I (exclusiv TVA)  2.144.348 
C+M  1.417.367 
   
3. CONSTRUCłII ŞI INSTALAłII (Fără TVA) lei 
ConstrucŃii: rezistenŃă (fundaŃii. structură 1.071.817 
IzolaŃii                                      28.031 
InstalaŃii electrice                          208.386 
InstalaŃii sanitare                           40.815 
InstalaŃii de încălzire. ventilare.           40.408 
Utilaje şi echipamente tehnologice (electrice) 11.502 
Dotări  432.638 
   
4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 12 luni 

 
Durata activităŃilor majore ale proiectului este: 

 

  Activitatea de selectare executant se va derula pe parcursul a - 

2 luni 
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  Activitatea de execuŃie a lucrărilor de modernizare a se va 

efectua pe parcursul a 6 luni calendaristice 

 

  Activitatea de achiziŃie dotări -1 lună 

  RecepŃia lucrărilor– 1 lună 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei şi indicatorilor tehnico-economici 

privind obiectivul de investiŃii extindere prin mansardare clădire 

GradiniŃa nr. 94 din Str. Târgu NeamŃ nr. 4,  

Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 

 484

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici privind obiectivul de investiŃii extindere prin 

mansardare clădire GradiniŃa nr. 94 din Str. Târgu NeamŃ nr. 4, 

Sector 6, Bucureşti aşa cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primariei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 152/07.07.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre: 

 

 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici din 

documentatia privind mansardarea cladirii Gradinitei nr. 94 din 

Str. Targu Neamt, nr. 4, Sector 6, Bucuresti 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 
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Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45 alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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                                                                              Anexă 

                                           la H.C.L.S. 6 nr. 152/07.07.2009 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

PRIVIND ,,MANSARDARE CLĂDIRE GRĂDINIłĂ NR. 94" 

 

1 Valoarea totală a investiŃiei 

(inclusiv TVA) 

2.150,00 mii lei 

  - din care  

C + M 

1.624,54 mii lei 

2 Eşalonarea investiŃiei  

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

  

  -anul 1 2.150,00 mii lei 

3 CapacităŃi:   

  SuprafaŃă 

construită 

906,23 m2 

  Număr nivele P + 1 - 

  SuprafaŃă utilă 692,33 m2 

4 Durata de realizare a investiŃiei: 12 luni 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 

milioane Lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graŃie 

de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de investiŃii 

de interes public local 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Managementul Creditelor; 

 Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, art. 

61 alin. 1), 2), 3) precum şi art. 63 alin. 1), 2), 4) şi 8) din Legea 

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

completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 

României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi 

funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seamă de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborată cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 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 seamă de prevederile art. 942 din Codul civil, 

referitoare la contracte sau convenŃii; 

 Luând act de rezultatul procesului de negociere cu 

publicarea prealabilă a unui anunŃ de participare nr. 

79875/12.06.2009 şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. 

S112-161861 din 13.06.2009, încheiat prin procesul verbal al 

negocierii în data de 02.07.2009 constatând necesitatea de a 

asigura resursele financiare pentru realizarea investiŃiilor publice 

de interes local ale căror documentaŃii tehnico-economice care au 

fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu HCGMB nr. 313/20.11.2003 privind 

aprobarea exercitării de către consiliile locale 1 - 6 a atribuŃiilor 

privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 36 alin. 4 lit. (b), art. 45 alin. 2 lit. 

“b”, art. 63 alin. 1 lit. (c) şi alin. 4 lit. (c) şi ale 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 contractarea unui împrumut de la Banca 

Comercială Română S.A., în valoare de 126 milioane lei cu o 

perioadă de valabilitate de 20 de ani, o perioadă de graŃie de 4 
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ani şi termenii de referinŃă conform Anexei nr. 1, parte integrantă 

din prezenta hotărâre, pentru realizarea listei de investiŃii publice 

de interes local, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6 se 

asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de 

investiŃii de interes local. 

 

 Art. 3. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Primăriei Sectorului 6 Bucureşti 

www.primarie6.ro următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanŃării rambursabile contractate/garantate de 

contract; 

c) gradul de îndatorare a Primăriei Sectorului 6; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de graŃie şi a perioadei de rambursare a finanŃării 

rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei 

finanŃări rambursabile; 

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 
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(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege. 

 

 Art. 4. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile 

bugetului Consiliului Local al Sectorului 6. Cuantumul veniturilor 

cu care Consiliul Local al Sectorului 6 va garanta anual, va fi egal 

cu obligaŃiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor 

referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaŃii 

sau răspunderi ale Guvernului şi acesta va fi plătit din bugetele 

locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei publice 

locale. 

(3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze 

acordul de garantare a împrumutului precum şi toate 

documentele necesare obŃinerii autorizării şi derulării finanŃării 

prin creditare bancară. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

Managementul Creditelor vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 153/22.07.2009 
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Preşedinte de şedinŃă, Anexa nr. 1 
 la H.C.L.S. 6 nr. 153/22.07.2009 

Ioana Mihaela Neacşu  
 

TERMENII DE REFERINłĂ ÎMPRUMUT BCR 
 

Debitor  Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

Facilitate de Credit Credit pentru investiŃii  

Creditor Bancă Comercială Română SA 

Scop FinanŃarea proiectelor de investiŃii aprobate prin hotărâre a Consiliului Local 
al Sectorului 6  

Perioada de 
Tragere 

3 ani de la data îndeplinirii condiŃiilor de tragere, conform avizului acordat de 
Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale şi încheierea contractului de 
garanŃie şi efectuarea formelor de publicitate a garanŃiilor constituite; cu 
posibilitatea ca în  

Trageri în funcŃie de necesităŃile Debitorului şi de obŃinerea avizului Comisiei de 
Autorizare a Împrumuturilor Locale de contractare a creditului;  

Suma Creditată 126.000.000 RON 

Perioada de GraŃie 
4 ani de la data îndeplinirii condiŃiilor de tragere,conform avizului acordat de 
Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale şi încheierea contractului de 
garanŃie şi efectuarea formelor de publicitate a garanŃiilor constituite;  
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Data de 
Rambursare 

Înseamnă Prima Dată de Rambursare precum şi fiecare dintre cele 64 de 
date ulterioare care, din punct de vedere cronologic se situează la intervale 
succesive de câte 3 (trei) luni de la Prima Data de Rambursare; ultima Dată 
de Rambursare este la împlinire 

Suma unei 
Rambursări 

1/64 din suma FacilităŃii de Credit trasă până la sfârşitul Perioadei de Tragere 
sau 1.968.750 lei 

Rata Dobânzii 
4,5% p.a. plus ROBOR calculat la 3 luni. După momentul adoptării Euro ca 
moneda naŃională (estimată la 01.01.2014) 4,5% p.a. plus Euribor calculat la 
6M  

ROBOR / 
EURIBOR 

Dobânda se recalculează trimestrial/semestrial şi reprezintă datele anunŃate 
de către BNR, respectiv REUTERS, cu 2 zile lucrătoare înainte de a începe 
perioada de dobândă. Valoarea se va comunica de către banca, 
beneficiarului, în termen de 5 zile calendar 

Perioada de 
Dobândă 

Dobânda se va plăti trimestrial, în ultima zi a perioadei de referinŃă. În cazul 
în care această dată este una nelucrătoare (Sâmbătă, Duminică sau 
sărbători legale), dobânda se va achita anticipat cu o zi lucrătoare 

Rata Dobânzii 
Amânate 

în funcŃie de perioada de amânare solicitată la plată a dobânzii, la nivelul de 
dobândă curentă se adaugă puncte procentuale:  pentru 1-7 zile: +0.5 p.p 
peste dobânda curentă; pentru 8-15 zile: +1 p.p peste dobânda curentă; 
pentru 16-23 zile: +1.25 p.p p 
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Rata Dobânzii 
Majorate 

se calculează în funcŃie de serviciul datoriei, pentru credite şi/sau dobânzi 
restante în lei şi/sau valuta faŃă de creditor cuprinse între 8 şi 30 de zile 
inclusiv: +1 p.p. peste dobânda curentă; peste 30 de zile: +3 p.p. peste 
dobânda curentă; pentru ne 

Comision de 
Rambursare 
anticipată 

0 %, indiferent de sursa de rambursare din care se realizează în perioada de 
rambursare şi 2% flat perceput în perioada de graŃie pentru orice sume 
rambursate în avans indiferent de sursa de rambursare 

Comision de 
neutilizare 0% p.a. din Suma Creditată netrasă şi neanulată,  

Upfront/ flat fee/ 
comision de 
acordare 

0.25% flat din valoarea FacilităŃii de Credit pe care Debitorul îl va plăti în 3 
rate pe perioada de tragere a creditului, respectiv în 01 aprilie a fiecărui an. 

Documnte ce 
urmează a fi 
prezentate 
Creditorului de 
către Debitor: 

Debitorul va pune la dispoziŃia Creditorilor, în conŃinut şi formă satisfăcătoare 
Creditorului, documentele prevăzute de lege şi/sau uzuale în practica 
finanŃării autorităŃilor publice din România, pentru scopul semnării 
Contractului de Credit, precum şi  
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Anexa nr. 2  

la H.C.L.S 6 nr. 153/22.07.2009 

 

LISTA DE INVESTIłII PUBLICE DE INTERES LOCAL  

propuse a se realiza din împrumutul BCR 

 
Obiective de investiŃii Valoare (LEI) 
Construire corpuri clădire grădiniŃe: 
� GrădiniŃa nr. 41 – lucrări în execuŃie 

conform H.G. 1285/24.10.2007; HG 
370/31.03.2008; HG nr. 962/27.08.2008 

� Şcoala I-VIII nr. 198 – lucrări în execuŃie 
conform H.G. 300/28.03.2007; HG nr. 
962/27.08.2008; HG nr. 
1432/12.11.2008 

� Şcoala I-VIII nr. 311 – lucrări în execuŃie 
conform H.G. 300/28.03.2007 

� Şcoala I-VIII nr. 142 – lucrări în execuŃie 
conform H.G. 300/28.03.2007 

 

21.000.000 

Mansardare grădiniŃe: 
� GrădiniŃa nr. 94 
� GrădiniŃa nr. 57 
� GrădiniŃa nr. 230 
� GrădiniŃa nr. 229 
� GrădiniŃa nr. 273 
� GrădiniŃa nr. 218 
� GrădiniŃa nr. 217 
� GrădiniŃa nr. 111 
� GrădiniŃa nr. 210 

21.000.000 

Modernizare sistem rutier: perimetrul 
cuprins între Şos. VirtuŃii. Bd. Iuliu Maniu, 
Str. Valea Cascadelor, Str. Liniei; 
 

25.000.000 
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Modernizare sistem rutier: perimetrul 
cuprins între Bd. Vasile Milea, Str. Drumul 
Taberei, Str. Brasov, Bd. Timişoara; 

25.000.000 

Reabilitare termică clădiri de locuinŃe; 21.000.000 
Amenajare spaŃii verzi; 12.600.000 
TOTAL 126.000.000 

 

Preşedinte de şedinŃă, 

 

Ioana Mihaela Neacşu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 

milioane Lei pentru o perioadă de 20 de ani  şi perioada de graŃie 

de 4 ani, în vederea asigurării finaŃării unor obiective de investiŃii 

de interes public local  

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2, lit. „d” din Legea 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81(2): 

„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, 

în principal, următoarele atribuŃii: 

„d” – „aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, 

în condiŃiile legii.” 
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 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 2, lit. „b” din 

Legea nr. 215/2001 – „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor 

locali în funcŃie următoarele hotărâri ale consiliului local:  

b) „hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în 

condiŃiile legii”. 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. „b” din 

Legea nr. 215/2001 – „Aprobă, la propunerea primarului, 

contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi 

contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de 

valoare, în numele unităŃii administrativ-teritoriale, în condiŃiile 

legii.” 

 În conformitate cu prevederile art. 63, alin. 1, lit. „c” şi alin. 4 

lit. „c”din Legea nr. 215/2001 – alin. 1 lit. „c” – „ atribuŃii referitoare 

la bugetul local” 

- alin. 4 lit. „c” – „iniŃiază, în condiŃiile legii, negocieri pentru 

contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în 

numele unităŃii administrativ-teritoriale” 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnice privind obiectivul 

Amenajarea complexă - peisagistică şi urbanistică a perimetrului 

cuprins între Str. Braşov, B-dul Timişoara, 

B-dul Geniului, IntersecŃia Răzoare şi Str. Drumul Taberei şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnică privind: 

Amenajarea complexă - peisagistică şi urbanistică a perimetrului 
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cuprins între Str. Braşov, B-dul Timişoara, B-dul Geniului, 

IntersecŃia Răzoare şi  Drumul Taberei şi indicatorii tehnico-

economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor.  

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 154/22.07.2009 
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Anexă 

la H.C.L.S. 6 nr. 154/22.07.2009 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

privind amenajarea complexă Cartier Drumul Taberei –

AMENAJARE PEISAGISTICĂ ŞI URBANISTICĂ a perimetrului 

cuprins între Str. Braşov, B-dul Timişoara, B-dul Geniului 

IntersecŃia Răzoare şi Drumul Taberei 

 
1 Valoarea totală a investiŃiei 

(inclusiv TVA) 
83,681,290.00    lei 

  - din care  
C + M 

73,268,180.00    lei 

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

83,681,290 / 
73,268,180 

lei 

  -anul I 48,535,150 / 
42,495,550 

lei 

  - anul II 35,146,140 / 
30,772,640 

lei 

3 CapacităŃi:   

  Amenajare alei 56451 mp 

  Amenajare parcări 41844 mp 

  Amenajare zone 
recreere 

13362 mp 

  Amenajare zone verzi 279116 mp 

  Amenajare trotuare 47839 mp 

4 Durata de realizare a 
investiŃiei: 

18 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnice privind obiectivul 

Amenajarea complexă - peisagistică şi urbanistică a perimetrului 

cuprins între strada Braşov, b-dul Timişoara, b-dul Geniului, 

intersecŃia Răzoare şi strada Drumul Taberei şi a indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivului 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit.  „i”:  

„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, 

în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 
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pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45, alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnice privind obiectivul 

Amenajarea complexă Cartier Drumul Taberei - amenajare 

peisagistică şi urbanistică a perimetrului cuprins între Str. Braşov, 

B-dul. Ghencea, Str. Bursucani, Str. Cara Anghel, Aleea 

Haiducului şi Str. Drumul Taberei şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi obiectivului 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii.  

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2) lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnică privind: 

Amenajarea complexă - peisagistică şi urbanistică a perimetrului 
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cuprins între Str. Braşov, B-dul Ghencea, Str. Bursucani, Str. 

Cara Anghel, Aleea Haiducului şi Str. Drumul Taberei şi indicatorii 

tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 155/22.07.2009 
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Anexă 

la H.C.L.S 6 nr. 155/22.07.2009 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

privind Amenajare complexă Cartier Drumul Taberei –amenajare 

peisagistică şi urbanistică a perimetrului cuprins între Str. Braşov, 

B-dul. Ghencea, B-dul Bursucani, Str. Cara Anghel, Aleea 

Haiducului şi Drumul Taberei 

 
1 Valoarea totală a investiŃiei 

(inclusiv TVA) 
69,319,140.00    lei 

  - din care  
C + M 

60,672,110.00    lei 

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

69,319,140 / 
60,672,110 

lei 

  -anul I 40,205,100 / 
35,189,820 

lei 

  - anul II 29,114,040 / 
25,482,280 

lei 

3 CapacităŃi:   

  Amenajare alei 54672 mp 

  Amenajare parcări 38231 mp 

  Amenajare zone 
recreere 

1624 mp 

  Amenajare zone 
verzi 

241671 mp 

  Amenajare trotuare 40178 mp 

4 Durata de realizare a investiŃiei: 18 luni 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

 pentru aprobarea documentaŃiei tehnice privind obiectivul 

Amenajarea complexă Cartier Drumul Taberei - amenajare 

peisagistică şi urbanistică a perimetrului cuprins între strada 

Braşov, b-dul Ghencea, strada Bursucani, strada Cara Anghel, 

aleea Haiducului şi strada Drumul Taberei şi a indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivului 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 
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lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile necesare 

pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile Planului 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 

 

Art. 45, alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică 

a localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

136/07.07.2009 privind aprobarea co-finanŃării proiectului 

“Sectorul 6, pol de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme 

de dezvoltare a spaŃiului comunitar. O strategie de definire şi 

afirmare a identităŃii locale, creşterea coeziunii spaŃiale şi 

dezvoltării durabile. Agenda locală 21, Sector 6, Bucureşti” 

a Primăriei Sectorului 6, Bucureşti 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Managementul Resurselor Umane; 

 În conformitate cu H.G. nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale; OrdonanŃa Guvernului nr. 

29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 

prefinanŃării şi cofinanŃării alocate de la bugetul de stat, inclusiv 

din Fondul NaŃional de Dezvoltare, în bugetul instituŃiilor implicate 

în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenŃa, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 249/2007; Ordinul nr. 911/2007 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. 

nr. 29/2007 cu modificările ulterioare; Ghidul solicitantului - 
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Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, 

Axa prioritară 1: „ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice” Domeniul 1.1: 

ÎmbunătăŃirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-

administrativ, Strategii de dezvoltare locală; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „d” şi „i”, precum şi 

art. 45 alin. 2 lit. „a” 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 136/07.07.2009 privind aprobarea co-finanŃării 

proiectului “Sectorul 6, pol de cercetare şi inovare, ca suport al 

unei scheme de dezvoltare a spaŃiului comunitar. O strategie de 

definire şi afirmare a identităŃii locale, creşterea coeziunii spaŃiale 

şi dezvoltării durabile. Agenda locală 21, Sector 6, Bucureşti” a 

Primăriei Sectorului 6, Bucureşti, după cum urmează: 

- Art. 1. va avea următorul conŃinut: “Se aprobă co-finanŃarea 

Proiectului „Sectorul 6, pol de cercetare şi inovare, ca suport al 

unei scheme de dezvoltare a spaŃiului comunitar. O strategie de 

definire şi afirmare a identităŃii locale, creşterea coeziunii spaŃiale 
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şi dezvoltării durabile. Agenda locală 21, Sector 6, Bucureşti” 

iniŃiat de Primăria Sector 6, cu o valoare totală de 850.000 RON 

plus 159.125 RON TVA, din care valoarea totală eligibilă de 

850.000 RON.” 

- Art. 2 alin. (1) va avea următorul conŃinut: “Se aprobă  

participarea  Primăriei  Sector 6 la co - finanŃarea Proiectului  

„Sectorul 6, pol de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme 

de dezvoltare a spaŃiului comunitar. O strategie de definire şi 

afirmare a identităŃii locale, creşterea coeziunii spaŃiale şi 

dezvoltării durabile. Agenda locala 21, Sector 6, Bucureşti” cu 

suma de 17.000 RON, reprezentând contribuŃia proprie de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului.” 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 136/07.07.2009 rămân neschimbate. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi aparatul de specialitate din 

cadrul Primăriei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 156/22.07.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 

6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

136/07.07.2009 privind aprobarea cofinanŃării proiectului 

“Sectorul 6, pol de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme 

de dezvoltare a spaŃiului comunitar. O strategie de definire şi 

afirmare a identităŃii locale, creşterea coeziunii spaŃiale şi 

dezvoltării durabile. Agenda locală 21, Sector 6, Bucureşti” a 

Primăriei Sectorului 6, Bucureşti 

 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2, lit. „d” şi „i”din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 

Art. 81(2): 

„Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită, 

în principal, următoarele atribuŃii: 

„d” – „aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de 
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încheiere a exerciŃiului bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, 

în condiŃiile legii.”  

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice 

zonale şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 2, lit. „a” din 

Legea nr. 215/2001 – „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor 

locali în funcŃie următoarele hotărâri ale consiliului local:  

a) hotărârile privind bugetul local. 

 

SECRETAR, 

 

Floricică Gheorghe
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

Municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu 

C2 – Timpul de realizare de noi branşamente apă şi/sau  

racorduri canal 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C2 – Timpul de realizare de 

noi branşamente apă şi/ sau racorduri canal, transmis la 

ARBAC de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 

32547/03.07.2009; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii, înaintat Consiliului Executiv al ARBAC 

de către Directorul pentru Servicii;  

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, 

Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu 

apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 



 

 516

 Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 41/2003, nr. 

37/2004, nr. 25/2007, nr. 18/2006, nr. 16/2007 şi nr. 8/2008; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.6 din Statutul 

ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008, precum şi a clauzei 

48.1.2 (a) din Contractul de Concesiune; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 
D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C2 – Timpul de realizare de 

noi branşamente apă şi/ sau racorduri canal, în perioada de 

Evaluare Continuă a ConformităŃii prezentată în Anexa, care face 

parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB 

sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, 

va putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC 

privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

                                                

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

Bucureşti 

Nr. 4/22.07.2009 
 


