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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Metodologiei de admitere/găzduire în cadrul 

Complexelor de Servicii Sociale – Cămine pentru persoane 

vârstnice din subordinea 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 de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată,  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul cadru de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului; 

 Luând în considerare de prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi 

completată prin OrdonanŃa Guvernului României nr. 86/2004; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 178/30.05.2008 privind Metodologia de 

admitere/găzduire în cadrul Complexelor de Servicii Sociale 

pentru adulŃi din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 În temeiul 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 locală, republicate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă metodologia de admitere/găzduire în 

cadrul Complexelor de Servicii Sociale – Căminele pentru 

persoane vârstnice din subordinea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform 

Anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 
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 Art. 2. Se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 178/30.05.2008 privind Metodologia de 

admitere/găzduire în cadrul Complexelor de Servicii Sociale 

pentru adulŃi din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, Centrul MultifuncŃional Caraiman şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 276/25.06.2009  
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      Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

                         nr.276/25.06.2009 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

       Ion Brad 

 

METODOLOGIE 

 

 Beneficiari ai centrelor rezidenŃiale pentru persoane 

vârstnice pot fi persoanele ce au vârsta legală de pensionare 

stabilită prin Legea. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Beneficiază de găzduire în centrele rezidenŃiale pentru 

persoana vârstnică, care a împlinit vârsta legală de pensionare şi 

care se găseşte în una din următoarele situaŃii: 

a) nu are familie sau nu se află în întreŃinerea unei sau unor 

persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziŃiilor legale în 

vigoare;  

b) nu are locuinŃă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiŃiile de 

locuit pe baza resurselor proprii;  

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente 

pentru asigurarea îngrijirii necesare;  

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire 

specializată;  
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e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, 

datorită bolii ori stării fizice sau psihice. 

 AsistenŃa socială sub formă de servicii în sistem rezidenŃial 

se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate, a 

reprezentantului legal al acesteia, a instanŃei judecătoreşti, a 

personalului de specialitate din cadrul consiliului local, a poliŃiei, a 

organizaŃiei pensionarilor, a unităŃilor de cult recunoscute în 

România sau a organizaŃiilor neguvernamentale care au ca obiect 

de activitate asistenŃă socială a persoanelor vârstnice.  

 Cererea privind solicitarea de servicii în sistem rezidenŃial 

se va depune la Registratură D.G.A.S.P.C. sector 1, cu sediul în 

Bd. Mareşal Averescu nr. 17, sector 1, Bucureşti sau Complexul 

MultifuncŃional Caraiman, cu sediul în Str. Caraiman nr. 33, 

sector 1 Bucureşti. 

- pentru persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 1 cererea va 

fi transmisă către Complexul MultifuncŃional Caraiman, în maxim 

5 zile de la primire pentru a se realiza evaluarea persoanei 

solicitante şi a se completa grila naŃională de evaluarea a 

persoanelor vârstnice şi a înainta propunerea, care poate fi 

menŃinerea la domiciliu, acordarea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu sau îngrijirea în sistem rezidenŃial; 

- pentru persoanele cu domiciliu pe raza altor unităŃi administrativ 

– teritoriale grila naŃională de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice se va completă de către specialiştii din unitatea 
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administrativ – teritorială de domiciliu, specificându-se 

modalitatea de plată; 

- în condiŃiile în care propunerile echipei ce efectuează evaluarea, 

din grilă recomandă îngrijirea în sistem rezidenŃial, grila de 

evaluare se va înainta Serviciului RezidenŃial AdulŃi – 

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

- dosarul se va completă cu actele necesare care sunt 

următoarele: 

 Opis: 

1. Cerere care să conŃină solicitarea de servicii rezidenŃiale; 

2. DeclaraŃie notarială a solicitantului din care să reiasă că nu 

are copii sau întreŃinători legali. În cazul în care aceştia există 

trebuie să prezinte o declaraŃie notarială cu motivele pentru care 

nu pot îngrijii persoana vârstnică şi să prezinte eventuale acte 

doveditoare (nu este permis în aceste centre accesul persoanelor 

care au contract de întreŃinere sau orice act juridic încheiat între 

părŃi din care să rezulte fără echivoc intenŃia de a se obliga la 

întreŃinere, decât în condiŃiile suportării costului mediu lunar al 

cheltuielilor stabilit prin H.C.L. sector 1 de către aparŃinători sau 

de către cei obligaŃi la întreŃinere). 

3. Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat 

analizele medicale: RBW, adeverinŃă  că nu suferă de leziuni 

pulmonare, test SIDA/HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 

70 ani), coproparazitologic, adeverinŃă medicală în care să se 

precizeze că nu suferă de  boli infecto-contagioase; 
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4. În situaŃia în care starea de sănătate a persoanei vârstnice 

nu permite obŃinerea consimŃământului acesteia, pentru 

acordarea îngrijirilor în sistem rezidenŃial decizia se ia de DirecŃia 

generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector r 1 

pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului 1, pe baza 

anchetei sociale şi a recomandărilor medicale făcute de medicul 

de familie, prin consultarea şi a medicului specialist, cu acceptul 

rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, în lipsa 

acestora, cu acceptul unui alt membru de familie. 

5. AdeverinŃă de venit impozabil (Act de stare 

materială/financiară de la Circa/ AdministraŃia Financiară, DirecŃia 

Taxe şi Impozite Locale); 

6. Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte 

internarea şi ale persoanelor obligate la plata contribuŃiei conform 

legii (soŃ, soŃie, copii, reprezentant legal său persoană obligată la 

întreŃinere în baza unor acte legale) - Certificat de naştere, 

certificat de căsătorie, hotărâre de divorŃ, deces, dispoziŃie de 

tutelă sau curatelă acolo unde este cazul, etc; 

7. AdeverinŃă de venit a aparŃinătorilor şi a membrilor familiei 

acestuia (necesare pentru stabilirea contribuŃiei de întreŃinere ce 

revine acestora potrivit legii); 

8. Ultimul talon de pensie dacă este cazul; 

9. Documente doveditoare ale situaŃiei locative (copie 

contractul casei proprietate personală, copie contractul de 
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vânzare-cumpărare, copie act de donaŃie, copie act moştenire, 

copie contract de închiriere); 

- pentru dosarele complete Serviciul RezidenŃial AdulŃi va întocmi 

un proiect de dispoziŃie de aprobare sau respingere a acordării 

serviciilor în sistem rezidenŃial pe care o va înainta spre aprobare 

Primarului Sectorului 1; 

o Pentru persoanele cu domiciliu stabil în altă unitate 

administrativ teritorială internarea se realizează numai cu 

suportarea costului mediu lunar al cheltuielilor stabilit prin H.C.L. 

sector 1, de către beneficiar, familie, reprezentanŃi legali, 

persoane obligate la întreŃinere sau de către D.G.A.S.P.C. –ul de 

domiciliu. 

o În cazuri de urgenŃă constatate de către Serviciul de UrgenŃă 

AdulŃi din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, găzduirea se face de 

urgenŃă, în baza unui referat avizat de către Directorul General 

urmând ca dosarul să se completeze prin intermediul echipei 

multidisciplinare din cadrul Complexului de Servicii Sociale Odăi, 

în termen de maxim 60 zile. 

 Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se 

în vedere următoarele criterii de prioritate:  

a) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu 

poate fi asigurată la domiciliu;  

b) nu se poate gospodări singură;  
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c) este lipsită de susŃinători legali sau aceştia nu pot să îşi 

îndeplinească obligaŃiile datorită stării de sănătate sau situaŃiei 

economice şi a sarcinilor familiale;  

d) nu are locuinŃă şi nu realizează venituri proprii.  

 Pentru internarea în cămin se vor soluŃiona cu prioritate 

cererile formulate de persoanele care pot fi internate, cu 

domiciliul pe sectorul 1. 

 DispoziŃia Primarului Sector 1 prin care s-a aprobat 

acordarea serviciilor rezidenŃiale, împreună cu dosarul complet se 

transmite Complexului de Servicii Sociale – Cămin de Persoane 

Vârstnice, în vederea completării şi semnării Contractului de 

Servicii şi angajamentului de plată. 

 Acordarea serviciilor în cămine se face conform 

standardelor în domeniu în baza unui contract de servicii – 

prevăzut în anexa 2.  

 Constituie motive de respingere a acordării serviciilor 

rezidenŃiale: 

- persoana este diagnosticată cu o boală psihică ce pune în 

pericol liniştea şi sănătatea fizică a celor din cămin, şi manifestă 

un comportament agresiv, în acest caz persoana în cauză sau 

reprezentanŃii ei sunt îndrumaŃi  a se adresa instituŃiilor abilitate; 

- persoana în cauză refuză găzduirea într-un cămin; 

- se află în evidenŃă cu boli infecto-contagioase (TBC, sifilis, şi 

altele) 
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- refuză sau întârzie, din motive imputabile persoanei, să 

întocmească dosarul cu actele necesare pentru găzduirea în 

cămin, în termenul legal, respectiv 30 zile cu posibilitatea de a se 

prelungi cu 15 zile.  

 ContribuŃia persoanelor vârstnice sau a susŃinătorilor legali 

ai acestora: 

 Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt 

îngrijite în cămine, precum şi susŃinătorii legali ai acestora au 

obligaŃia să plătească lunar o contribuŃie de întreŃinere, stabilită 

pe baza costului mediu lunar de întreŃinere. 

 Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susŃinători 

legali nu datorează contribuŃia de întreŃinere, aceasta fiind 

asigurată din bugetele locale sau judeŃene, după caz, în limita 

hotărâtă de acestea. 

 Consiliile locale sau judeŃene hotărăsc cu privire la 

cuantumul contribuŃiei lunare de întreŃinere datorate de 

persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susŃinătorii 

legali şi în situaŃia în care veniturile acestor persoane sunt 

insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreŃinere. 

Acoperirea valorii integrale a contribuŃiei lunare se stabileşte 

astfel:  

a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin 

datorează contribuŃia lunară de întreŃinere în cuantum de până la 

60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi 

costul mediu lunar de întreŃinere aprobat pentru fiecare cămin. 
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b) diferenŃa până la concurenŃa valorii integrale a contribuŃiei 

lunare de întreŃinere se va plăti de către susŃinătorii legali ai 

persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit pe 

membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe Ńară în 

vigoare. 

c) susŃinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuŃia 

lunară integrală printr-un angajament de plată. 

 Dacă prin aplicarea cotei prevăzute se acoperă valoarea 

totală a contribuŃiei lunare, susŃinătorii legali nu mai sunt ŃinuŃi de 

obligaŃia susŃinerii plăŃii diferenŃei de contribuŃie.  

 ObligaŃia de plată a contribuŃiei lunare de întreŃinere în 

sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susŃinătorilor legali se 

stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 

vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de 

susŃinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu 

executoriu (anexa 3). 

 ObligaŃia de plată a contribuŃiei lunare în sarcina 

susŃinătorilor legali se poate stabili şi prin hotărâre 

judecătorească.  

 Dacă timp de trei luni consecutiv beneficiarul sau cel obligat 

la acoperirea contribuŃiei nu plăteşte deloc sau plăteşte în parte 

contribuŃia de întreŃinere stabilită prin contractul de servicii şi 

angajamentul de plată, se va proceda la recupararea sumelor 

datorate. 



 15 

 Dreptul la serviciile rezidenŃiale încetează dacă nu mai sunt 

îndeplinite condiŃiile pentru acordarea acestora, în caz de transfer 

într-o altă unitate rezidenŃială sau la cerere. Încetarea serviciilor 

se face prin dispoziŃie a Primarului Sector 1. 

 Găzduirea în Complexele de servicii sociale – cămine 

pentru vârstnici se face numai în baza DispoziŃiei Primarului 

Sector 1. 
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      Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local 

                         nr. 276/25.06.2009 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

       Ion Brad 

 

CONTRACT 

pentru acordarea de servicii sociale 

 

 PărŃile contractante:  

1. DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1, denumită în continuare 

furnizor de servicii, cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, Bd. Mareşal 

Averescu nr.17, codul de înregistrare fiscală nr. 15318810, contul 

nr. RO26TREZ70124680220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 

1, conform Hotărârii Consiliului Local 368/18.11.2004, certificatul 

de acreditare nr. 27/19.12.2005, reprezentat prin domnul 

………………….Director General şi prin 

domnul……………………. ………………Director Economic; 

şi 

2. .............................................................................(numele 

beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, 

domiciliat în localitatea ..............................., str. 

............................., nr. ......., bl....., sc......, ap....., 

et......judeŃul/sectorul ......., codul numeric 



 17 

personal…....................................., posesor al B.I./C.I. seria ......... 

nr. .................., eliberat/eliberată la data de .................. de SecŃia 

de poliŃie ..........................,  

statutul social (pensionar, fără venit, 

etc.)………………………………………………………………… 

REPREZENTAT prin d-nul/d-na...................................................., 

în calitate de................................................, denumit în 

continuare aparŃinător, cu domiciliul în localitatea 

.............................................., str. ........................... nr. 

......,bl......,sc......,ap.....,et........ judeŃul/sectorul ........................, 

posesor al B.I./C.I. seria ......... nr. ........., eliberat la data de 

..................... de SecŃia de poliŃie ...................................., 

 

1. având în vedere: 

- evaluarea iniŃială/complexă consemnată şi fişa de evaluare 

socio-medicală; 

- angajamentul de plată a contribuŃiei lunare de întreŃinere 

stabilită în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

2. convin asupra următoarelor: 

 

2. Obiectul contractului 

2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor socio -

medicale, în Complexul Social de Servicii, aflat în subordinea 

furnizorului de servicii, pentru persoană vârstnică cu suportarea 
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contribuŃiei lunare de întreŃinere de către d-nul/d-

na....................................................................................; 

2.2.) Tipurile de servicii socio-medicale prevăzute la 2.1, sunt 

următoarele: 

a) Servicii socio-medicale de îngrijire, asistenŃă şi recuperare în 

funcŃie de diagnosticul şi gradul de dependenŃă al persoanei 

vârstnice – acordate în regim rezidenŃial; 

b) Consiliere psihologică şi activităŃi de tip: ergoterapie, 

ludoterapie, meloterapie, activităŃi de tip recreativ, activităŃi de 

stimulare a abilitaŃilor motorii şi de stimulare a restantului 

funcŃional; 

c) Evaluarea iniŃială şi reevaluarea socio-medicală. 

2.3.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de 

servicii sociale: 

a) Serviciile de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală constau în 

asigurarea şi administrarea tratamentului medical prescris de 

medicul specialist, asigurarea activităŃilor de îngrijire (hrana, 

îmbrăcăminte, igiena corporală, supraveghere). 

b) Serviciile de consiliere psihologică au ca scop dezvoltarea 

unor abilitaŃi în vederea integrării/reintegrării sociale a 

persoanelor vârstnice. Prin activităŃile (individuale şi de grup) de 

tip terapie ocupaŃională se urmăreşte stimularea restantului 

funcŃional, dezvoltarea unor aptitudini şi abilitaŃi practice. 
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c) Gradul de dezvoltare a unor abilitaŃi, deprinderi, precum şi 

progresul/regresia din punct de vedere al stării de sănătate sunt  

evidenŃiate în evaluarea iniŃială/reevaluare. 

 

3. Costurile serviciilor îngrijire şi asistenŃă acordate de furnizor şi 

contribuŃia beneficiarului de servicii sociale. 

3.1 Costul mediu lunar pentru serviciile socio-medicale acordate 

în complexul social de servicii se stabileşte anual – prin Hotărâre 

a Consiliului Local al Sectorului 1.  

3.2 Pentru serviciile de îngrijire şi asistenŃă de tip rezidenŃial, 

asistatul/reprezentantul acestuia va suporta contribuŃia lunară de 

întreŃinere stabilitat în conformitate cu Hotărârea 1021/200 pentru 

aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuŃiei de 

întreŃinere în instituŃiile de asistenŃă socială, datorat de 

persoanele asistate sau de susŃinătorii legali ai acestora. - cu 

modificările ulterioare . 

3.3. ContribuŃia lunară de întreŃinere în cuantum de .............va fi 

achitata de D-nul/D-na ........, în calitate de…………………………. 

până la data de 30 a fiecărei luni, pentru luna anterioară pentru 

care s-au asigurat serviciille de îngrijire şi asistenŃă. 

3.4. ContribuŃia lunară de întreŃinere a beneficiarului de servicii 

sociale nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea 

de dificultate. 

3.5. Nu are obligaŃia de a achita contribuŃia lunară de întreŃinere 

persoană fără venituri şi fără aparŃinători. 
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3.6. În cazul neachitării contribuŃiei lunare de întreŃinere, în 

decurs de 15 zile de la termenul stabilit, beneficiarul sau 

reprezentantul/ susŃinătorul legal va fi obligat la plata majorărilor 

de întârziere la un nivel de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. 

 

4. Durata contractului 

 Durata contractului este stabilită până la data externării 

beneficiarului din complexul social de servicii, aflat în subordinea 

furnizorului de servicii. 

 

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 

5.1. Implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de 

asistenŃă şi îngrijire; 

5.2. Reevaluarea periodică a situaŃiei beneficiarului de servicii 

sociale; 

5.3. Revizuirea planului individualizat de asistenŃă şi îngrijire în 

vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 

 

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 

6.1. De a verifica veridicitatea informaŃiilor primite de la 

beneficiarul de servicii sociale; 

6.2. Dreptul de încetare acordarea serviciilor sociale către 

beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat 

informaŃii eronate; 
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6.3. De a utiliza, în condiŃiile legii, date denominalizate în scopul 

întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

6.4. Să someze, după caz, beneficiarul/aparŃinătorul - care s-a 

angajat pentru suportarea costurilor – în situaŃia în care nu a 

achitat contribuŃia lunară de întreŃinere. 

 

7. ObligaŃiile furnizorului de servicii sociale: 

7.1. Să respecte drepturile şi libertăŃile fundamentale ale 

beneficiarului în acordarea serviciilor sociale; 

7.2. Să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat 

de asistenŃă şi îngrijire, cu respectarea acestuia şi a standardelor 

minimale de calitate a serviciilor sociale; 

7.3. Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: 

- conŃinutului serviciilor sociale şi condiŃiilor de acordare a 

acestora; 

- ghidul beneficiarului; 

- drepturile şi obligaŃiile beneficiarului; 

- oportunităŃii acordării altor servicii sociale; 

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaŃi să acorde 

servicii sociale; 

- regulamentului de ordine internă; 

- oricărei modificări de drept a contractului; 

7.4. Să reevalueze periodic situaŃia beneficiarului de servicii 

sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să revizuiască planul 
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individualizat de asistenŃă şi îngrijire exclusiv în interesul 

acestuia; 

7.5. Să respecte, conform legii, confidenŃialitatea datelor şi 

informaŃiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 

7.6. Să ia în considerare dorinŃele şi recomandările obiective ale 

beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 

7.7. Să utilizeze contribuŃia beneficiarului de servicii sociale 

exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea 

serviciilor sociale; 

 

8. Drepturile beneficiarului 

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 

2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile şi libertăŃile 

fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: 

a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de 

asistenŃă şi îngrijire; 

b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât 

se menŃin condiŃiile care au generat situaŃia de dificultate; 

c) de a refuza, în condiŃii obiective, primirea serviciilor sociale; 

d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: 

- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecŃie şi asupra 

situaŃiilor de risc; 

- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 

- oportunităŃii acordării altor servicii sociale; 
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- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaŃi să acorde 

servicii sociale; 

- regulamentului de ordine internă; 

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea 

deciziilor privind intervenŃia socială care i se aplică, putând alege 

variante de intervenŃie, dacă ele există; 

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; 

g) de a-şi exprimă nemulŃumirea cu privire la acordarea serviciilor 

sociale. 

 

9. ObligaŃiile beneficiarului: 

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale 

şi la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de asistenŃă 

şi îngrijire; 

9.2. să furnizeze informaŃii corecte cu privire la identitatea şi 

situaŃia familială, medicală, economică şi socială şi să permită 

furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităŃii acestora; 

9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului 

individualizat de asistenŃă şi îngrijire; 

9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primate, prin 

achitarea contribuŃiei lunare de întreŃinere; 

9.5. să anunŃe orice modificare intervenită în legătură cu situaŃia 

sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 
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9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de 

servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de 

contact etc.). 

 

10. Drepturile aparŃinătorului: 

10.1. Să solicite informaŃii cu privire la modul de acordare a 

serviciilor; 

10.2. Să solicite planul individual de asistenta şi îngrijire şi fişele 

de evaluare/reevaluare ale beneficiarului; 

10.3  Să solicite orice alte informaŃii cu privire la modalitatea de 

acordare a serviciilor sociale; 

10.4. De a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: 

- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecŃie şi asupra 

situaŃiilor de risc; 

- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 

- oportunităŃii acordării altor servicii sociale; 

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaŃi să acorde 

servicii sociale; 

- manualul procedurii de asistare în Complexul Social de Servicii; 

 

11. ObligaŃiile aparŃinătorului: 

- să respecte dorinŃele şi nevoile persoanei asistate; 

- să achite, dacă este cazul, contribuŃia lunară de întreŃinere 

stabilită conform atr. 3.3 
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12. SoluŃionarea reclamaŃiilor: 

12.1. Beneficiarul sau aparŃinătorul acestuia au dreptul de a 

formula verbal şi/sau în scris reclamaŃii cu privire la acordarea 

serviciilor sociale. 

12.2. ReclamaŃiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale 

direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de 

implementare a planului individualizat. 

12.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaŃia de a analiza 

conŃinutul reclamaŃiilor, consultând atât beneficiarul de servicii 

sociale, cât şi specialiştii implicaŃi în implementarea planului 

individualizat de asistenŃă şi îngrijire şi de a formula răspuns în 

termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaŃiei. 

12.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulŃumit de 

soluŃionarea reclamaŃiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei 

de mediere socială de la nivelul judeŃului/sectorului 1, care va 

clarifica prin dialog divergenŃele dintre părŃi sau, după caz, 

instanŃei de judecată competente. 

 

13. Litigii 

13.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, 

modificarea şi încetarea ori alte pretenŃii decurgând din prezentul 

contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluŃionare pe 

cale amiabilă. 

13.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri 

neoficiale furnizorul de servicii sociale şi beneficiarul de servicii 
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sociale sau reprezentantul acestuia nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita Comisiei 

de mediere socială mijlocirea soluŃionării divergenŃelor sau se 

poate adresa instanŃelor judecătoreşti competente. 

 

14. Rezilierea contractului 

14.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract 

următoarele: 

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai 

primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin 

reprezentant; 

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii 

sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de 

servicii sociale; 

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor 

legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de 

beneficiarul de servicii sociale sau de reprezentantul acestuia; 

d) retragerea autorizaŃiei de funcŃionare sau a acreditării 

furnizorului de servicii sociale; 

e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de 

servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată 

acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; 

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii 

sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor 

către beneficiarul de servicii sociale; 
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15. Încetarea contractului 

15.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract 

următoarele: 

a) externarea din centru a beneficiarului; 

b) acordul părŃilor privind încetarea contractului; 

c) scopul contractului a fost atins; 

d) forŃa majoră, dacă este invocată. 

16. DispoziŃii finale 

16.1. PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 

prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia 

prin act adiŃional numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care 

lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii prezentului contract. 

16.2. Prevederile prezentului contract se vor completă cu 

prevederile legislaŃiei în vigoare în domeniu. 

16.3. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi 

evaluarea serviciilor sociale acordate. 

16.4. Măsurile de implementare a planului individualizat de 

asistenŃă şi îngrijire se comunică DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului – Serviciul RezidenŃial AdulŃi . 

16.5. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării 

planului individualizat de asistenŃă şi îngrijire, DirecŃia generală 

de asistenŃă socială şi protecŃia copilului şi Serviciul public de 

asistenŃă socială vor monitoriza activitatea  centrului rezidenŃial. 

*) Anexele la contract: 



 28 

a) actele necesare constituirii dosarului pentru admiterea în 

complexul social de servicii; 

b) planul individualizat de asistenŃă şi îngrijire; 

b) evaluarea iniŃială şi fişa de evaluare socio-medicala ; 

 Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost 

încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale, în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

                       (dată) 

BUCUREŞTI, SECTOR 1 

 

Furnizorul de Servicii Sociale 

DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 

 
DIRECTOR GENERAL BENEFICIAR, 

 
DIRECTOR ECONOMIC Reprezentat prin d-nul/d-na 

(în calitate 
de..........................) 

AVIZAT PENTRU 
LEGALITATE 

CONSILIER JURIDIC, 
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      Anexa nr.3 

la Hotărârea Consiliului Local 

                         nr. 276/25.06.2009 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

       Ion Brad 

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ 

-titlu executoriu- 

 

Subsemnata/ subsemnatul ……...…………………………………… 

domiciliat(ă).. ……………………………….……………………… 

……………………………………. în calitate de 

beneficiar/persoană care se obligă la plată, cu începere de la 

data de ……………………., mă oblig să plătesc suma de 

………………….,reprezentând contribuŃia de întreŃinere stabilită 

pentru beneficiarul………………………………………., din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1- Complexul de Servicii Sociale .......... 

În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuŃiei de 

întreŃinere, mă oblig să plătesc suma stabilită. 

Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire 

la venituri să o comunic, în termen de cel mult 15 zile, DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1- 
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Complexul de Servicii Sociale .............. 

........………………………..pentru care am subscris prezentul 

angajament de plată.  

Întocmit la data de …………………. în 3 (trei) exemplare, din care 

am primit un exemplar.  

 
DIRECTOR GENERAL, Persoana care se obligă la 

plată, 
DĂNUł IOAN FLEACĂ D-na/ 

D-nul………………………… 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a Proiectului 

„Şcoala de vară a micilor artişti” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare a DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului; 
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 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 

1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale pentru 

dezvoltarea serviciilor sociale;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local a 

Sectorului 1 nr. 322/19.09.2008 privind aprobarea Strategiei 

structurilor integrate de asistenŃă socială şi medico-sociale, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Complexul MultifuncŃional Caraiman, subordonate 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de Proiectul „Copil şi arta – fără bariere”, 

implementat în perioada 01.03.2009-29.05.2009, precum şi de 

Proiectul „Şcoala de vară a micilor artişti”  al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 ce urmează a 

se desfăşura în perioada 25 iunie- 20 septembrie 2009; 

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

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 derularea de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a Proiectului 

„Şcoala de vară a micilor artişti”, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 277/25.06.2009  
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     Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

         nr.277/25.06.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

     Ion Brad 

 

Şcoala de Vară a “ Micilor Artişti ” 

Organizator DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 

Perioada:  25 iunie  – 20 septembrie 2009 

Locul de desfăşurare:  CăsuŃa Alexandra 

Scopul proiectului : Dezvoltarea simŃului artistic la copiii 

instituŃionalizaŃi şi cu dizabilităŃi 

Obiective principale :  

- familiarizarea copiilor cu noŃiuni şi tehnici din domeniul artelor 

plastice şi teatrului  (încurajarea lor de a crea fragmente de 

improvizaŃie –spectacol cu personaje de poveste, dar şi 

realizarea unui repertoriu de cântece şi poezii) ; 

- dezvoltarea spiritului de echipă, dar şi simŃul competitiv la copii ; 

- apropierea educatorilor şi îngrijitorilor de copii prin joc ; 

- creearea unei echipe în interiorul căreia copiii cu dizabilităŃi 

primesc ajutor de la copiii sănătoşi fizic ; 

- înŃelegerea mai profundă de către copiii sănătoşi a nevoilor 

copiilor cu dizabilităŃi. 
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Rezumat:  

 Fiecare copil este talentat într-o anumită direcŃie, iar 

responsabilitatea celui care se îngrijeşte de el este să îl ajute să 

îşi descopere acest talent şi să îi creeze un mediu propice pentru 

a-şi dezvolta şi armoniza talentul.  

 A îmbina teatrul cu lucrul manual este o oportunitate pentru 

copii de a-şi armoniza şi controla mişcările corpului şi a-şi 

dezvolta dibăcia mâinilor, iar pe de altă parte îi va ajuta să îşi 

stăpânească impulsurile interioare, emoŃiile, şi să îşi dezvolte 

intuiŃia.  

 Prezentul program se doreşte a fi o continuare a ceea ce 

am dezvoltat în perioada 1 martie- 29 mai 2009 şi anume ” 

atelierele de arte plastice” care au teme diferite, şi care la sfârşitul 

perioadei de lucru au finalizate un număr de produse, dar şi 

introducerea unor elemente noi de teatru cum ar fi : stabilirea 

unui scenariu şi repetarea lui, realizarea de către copii sub 

îndrumarea unui instructor a decorului şi recuzitei, având ca 

rezultat final prezentarea unui spectacol de teatru.  

 Astfel, echipa “ Micii Artişti “ descoperă o nouă valenŃă a 

artei şi anume teatrul, iar ei vor deveni “ actori” în spectacolul “ 

Întâlnirea magică a Micului Artist” care va fi prezentat publicului în 

perioada 12-20 septembrie 2009. La sfârşitul spectacolului de 

teatru invitaŃii vor primi un mic suvenir care a fost lucrat de copii 

în timpul atelierelor de arte plastice. 
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ActivităŃi  preconizate : 

 Şcoala de vară a « Micilor artişti » este împărŃită în trei etape - 

două secŃiuni de lucru şi un moment de prezentare : 

1. Construirea decorului şi elementelor de recuzita care ajuta la 

prezentarea momentului final : spectacolul de teatru. 

2. Repetarea propriu-zisă a spectacolului de teatru . 

3. Prezentarea spectacolului de teatru în faŃa publicului. 

 

Descrierea activităŃilor pe perioade : 

 În prima perioadă de lucru numită « Mic artist eu mă 

numesc/ Un cadou îŃi dăruiesc/ «   în timpul atelierului de arte 

plastice se vor modela diverse figurine din pudră ceramică pentru 

modelaj care vor deveni elemente de recuzită în spectacolul de 

teatru, dar se vor realiza şi mici cadouri care vor fi dăruite 

invitaŃilor după vizionarea lui. Fiecare suvenir va fi inscripŃionat cu 

numele căsuŃei sau centrului din care copiii fac parte.  

 În paralel se vor alege actorii (copiii), se va discuta despre 

scenariu şi se vor începe repetiŃiile. 

 Atelierul de teatru va avea două coordonate principale : 

una de vizionare a unor momente artistice jucate de actorii-

profesionisti, şi una de creare, manifestare proprie a unor 

momente artistice de către copiii-actori. 

 În a doua perioada de lucru numită « Lumea noastr-o 

construim/ Mici artişti noi ne numim/ » se va lucra la decor şi 

recuzita spectacolului de teatru care se doreşte a fi una de 

poveste. Această sarcină le va reveni, în mare parte, altor copii 

pentru a avea mai mulŃi participanŃi activi în proiect. 
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 În a treia perioadă de lucru numită « Un costum îmi pun pe 

loc/ Personaj devin în joc/  » se vor lucra costumele Micilor Artişti 

şi se vor achiziŃiona vopselele de face-painting folosindu-le 

totodată. 

 

Schema de funcŃionare :  

 Atelierele de lucru, respectiv artele plastice şi teatrul sunt 

dezvoltate pe sistemul piramidal şi conŃine partea de început, de 

lucru propriu-zis şi partea de final (de prezentare).  

Vor fi 3 şedinŃe/arte plastice/ săptămână şi 3 şedinŃe 

teatru/săptămână a câte 2 ore/şedinŃa. 

 

Autenticitatea proiectului 

 Particularitatea prezentului program constă în aceea că 

pune accentul pe artă, în primul rând, astfel că, echipa de lucru 

are o activitate artistică constantă, dezvăluindu-le copiilor din 

propria experienŃă. Totodată, în timpul atelierelor se creează 

momente vii de implicare reciprocă. 

Arta devine o punte de legătură între echipa şi copii, ajutând pe 

fiecare în parte să se descopere, cunoscându-şi limitele şi 

capacităŃile. 

 

Diseminare   

 Publicul invitat la spectacolul de teatru va fi constituit din 

persoane cunoscute copiilor, directori, şoferi, îngrijitori din 

Centrele de Plasament sau CăsuŃe, persoane angajate în DirecŃia 

pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, dar şi colaboratori ai DirecŃie. 
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 Prin această metodă de exprimare înŃeleasă de toŃi vom 

arăta situaŃia copiilor instituŃionalizaŃi care au un mare potenŃial 

creator prin prezentarea spectacolului de teatru unde copii vor fi 

actori, dar şi prezentarea lucrărilor realizate de copii în timpul 

atelierelor de arte plastice aşezate pe câteva  « Panouri ale 

SperanŃei ». 

 

AcŃiuni complementare 

 Echipa « Micilor Artişti » va avea un repertoriu cu care se 

va prezenta la  festivaluri pentru copii, dar vor fi organizate 

campanii cu ocazia sărbătorilor în spitalele pentru copii şi în 

centre pentru bătrâni. De asemenea pot fi prezentate scurte 

momente artistice la evenimente festive organizate de către 

DirecŃia pentru ProtecŃia Copilului Sector 1 cu anumite ocazii. 

 

Impactul proiectului 

Impact social Impact asupra stării de 
sănătate 

Impact asupra 
societăŃii 

Participarea copiilor  cu 
dizabilităŃi la activităŃile 
proiectului va contribui 
la socializarea celor 

aflaŃi în situaŃia de risc  
(bolnavi psihic). 

Creşterea stimei de 
sine, a propriei valori şi 
a încrederii a copiilor 

instituŃionalizaŃi 
sănătoşi. 

Reducerea anxietăŃii, 
eliberarea emoŃiilor 

negative, destresarea şi 
mobilizarea 

mecanismelor de 
adaptare ale 

organismului la situaŃia 
actuală va duce la 

îmbunătăŃirea stării de 
sănătate fizice şi psihice 
la copii instituŃionalizaŃi. 

Sensibilizarea 
opiniei publice 
face posibilă 
implicarea şi 
propagarea 

acestui gen de 
activităŃi şi în alte 
locuri sau situaŃii . 

Prezentarea 
spectacolului de 

teatru şi existenŃa 
“Panoului 

SperanŃei” va 
menŃine atenŃia 

asupra 
potenŃialului 

acestor copii . 
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Costuri detaliate pentru echipa de lucru (pentru perioada 25 iunie- 

20 septembrie  
Categorie cost UnităŃi Detaliu Cost (lei) 

Artişti 1 Actor pentru atelierul de 
teatru 

1250 

Îndrumător 
atelier arte 
plastice şi 

teatru, actor 

1 Îndrumător arte plastice 
şi teatru, actor 

6400 

Consultant 
imagine şi 

sunet 

1 Consultant imagine 
ateliere (fotografiere, 

prelucrare foto şi 
prezentare video) şi 

tehnician sunet 
spectacol (realizare 

coloana sonora) 

1250 

TOTAL   8900 

 

Costurile pentru materialele necesare fiecărei etape de lucru: 
ActivităŃi Materiale Costuri 

materiale 
1.  Mic artist eu mă 

numesc/ Un cadou îŃi 
dăruiesc/ 

materiale textile, 
materiale pictura, 
şabloane, pasta 

modelaj, ipsos, lut, 
lemn , cartoane 

de colorat, adeziv. 

2500 lei 

2. Lumea noastr-o 
construim/ Mici artişti noi 

ne 
numim/ 

materiale textile şi naturale  
(în, sac),  burete, cartoane, 
adeziv, sfoară, materiale 

pictura, spray-uri colorate, 
lemn, etc. 

2500 lei 

3. Un costum îmi pun pe 
loc/  
Personaj devin în joc/ 

materiale textile pentru 
costume, vopseluri face-

painting, măşti, peruci, aripi, 
accesorii costume, etc. 

3000 lei 

TOTAL   8000 lei 
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1. Îndrumător atelier arte plastice toată perioada: stabileşte 

agenda de lucru pentru toată perioadă, lucrează direct cu copii, 

se ocupa de vizualizarea rezultatelor finale, organizează 

preselecŃia şi realizează echipa actorilor-copii, coordonează 

repetiŃiile pentru spectacol, se ocupa de regia spectacolului, a 

costumelor, a decorului şi de recuzita spectacolului de teatru, dar 

şi de prezentarea acestuia, lucrează la realizarea obiectelor care 

vor fi oferite cadou publicului la sfârşitul spectacolului de teatru. 

2. Consultant imagine şi sunet perioadă limitată: realizează 

coloana sonoră a spectacolului de teatru şi se ocupa de 

sonorizarea din timpul spectacolului, dar şi de aparatura tehnică, 

realizează prezentarea video a proiectului. 

3. Actor perioadă limitată: repeta rolul înainte de spectacol şi 

joacă în toate reprezentaŃiile care se stabilesc. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită, pentru o perioadă de 5 

(cinci) ani a spaŃiului în suprafaŃă de 974 mp din incinta 

Complexului Social de Servicii Jiului, situat în Bucureşti, Sector 1, 

Str. Pajurei nr. 15A, structură în cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

către Serviciul de AmbulanŃă a municipiului Bucureşti 

 

 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 şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificări; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă social şi 

protecŃia copilului, republicată; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 87/2002 privind aprobarea transmiterii în folosinŃă 
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gratuită a spaŃiului în suprafaŃă de 974 mp, situat în Creşa Jiului - 

Str. Pajurei nr. 15A, către DirecŃia de Sănătate Publică a 

Municipiului Bucureşti pe o  perioadă de 5 ani şi ale Hotărârii 

Consiliului Local Sector 1 nr. 274/2007 privind aprobarea 

transmiterii temporare, în folosinŃă gratuită, până la finalizarea 

lucrărilor de consolidare, supraetajare şi reabilitare corp C - 

C.S.S. Jiului, a spaŃiului în suprafaŃă de 288,46 mp din incinta 

C.S.S. Sf. Ştefan din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, cu sediul în Bucureşti, 

Sector 1, Str. Nazarcea nr. 30 către DirecŃia de Sănătate Publică 

a Municipiului Bucureşti, pentru funcŃionarea Serviciului de 

AmbulanŃă a Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere solicitarea înregistrată sub nr. 

7220/18.06.2009 a Serviciului de AmbulanŃă a Municipiului 

Bucureşti; 

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

115, alin. (1), lit. ”b” şi ale art. 124 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  transmiterea în folosinŃă gratuită, pentru 

o perioadă de 5 (cinci) ani a spaŃiului în suprafaŃă de 974 

(construcŃie şi teren) mp, din incinta Complexului Social de 
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Servicii Jiului, situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Pajurei nr. 15A, 

structură în cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, către Serviciul de AmbulanŃă a 

Municipiului Bucureşti, în vederea funcŃionării acestuia. 

 

 Art. 2. Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei 

hotărâri, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 şi Serviciul de AmbulanŃă a Municipiului 

Bucureşti vor încheia un contract de comodat. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, Serviciul de AmbulanŃă a Municipiului Bucureşti şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 278/25.06.2009  
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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. Razelor nr. 6 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

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

- Raport nr. 95/11.06.2009 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. 11 CA 9/05.05.2009 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 circulaŃie PMB, 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. Razelor 

nr. 6. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 279/25.06.2009 
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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. Marcel Andreescu nr. 7 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- Raport nr. 96/11.06.2009 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 6/12.05.2009 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 circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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. Marcel 

Andreescu nr. 7 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 280/25.06.2009 
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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. Epistolei nr. 1 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

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

- Raport nr. 97/11.06.2009 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 4/12.05.2009 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 circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii , republicata, 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. Epistolei 

nr. 1. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 281/25.06.2009 
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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. BistriŃa nr. 16 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

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

- Raport nr. 100/11.06.2009 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. 11 CA 4/05.05.2009 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 circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicata, 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. BistriŃa 

nr. 16. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 282/25.06.2009 
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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. Clăbucet nr. 26 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

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

- Raport nr. 101/11.06.2009 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. 1 CA 9/07.04.2009 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 circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-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. Clăbucet 

nr. 26. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 283/25.06.2009 
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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. Lemnarilor nr. 106-108 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- Raport nr. 103/11.06.2009 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. 13 CA 4/26.05.2009 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 circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB.  

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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. 

Lemnarilor nr. 106-108. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 284/25.06.2009 
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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. Balsamului nr. 6 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- Raport nr. 104/11.06.2009 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. 7 CA 3/10.03.2009 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 circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB.  

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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. 

Balsamului nr. 6. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 285/25.06.2009 
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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. ProducŃiei nr. 17 F 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- Raport nr. 105/11.06.2009 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. 13 CA 13/26.05.2009 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 circulaŃie PMB, 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. 
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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.  

ProducŃiei nr. 17 F. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 286/25.06.2009 
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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. 41 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- Raport nr. 106/11.06.2009 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. 5 CA 10/17.02.2009 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 circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB.  

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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. 41. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 287/25.06.2009 
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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. Mircea Vulcănescu nr. 13 A 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- Raport nr. 109/11.06.2009 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. 3 CA 7/27.01.2009 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 circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB.  

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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. Mircea 

Vulcănescu nr. 13 A. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 288/25.06.2009 
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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 B-dul Bucureştii Noi nr. 134 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- Raport nr. 110/11.06.2009 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. 3 CA 7/15.07.2008 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB.   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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  

Bucureştii Noi nr. 134. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 289/25.06.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Avizului de Oportunitate 

pentru întocmire PUZ - Str. F-ca de Cărămidă-Lacul GriviŃa 

Amplasare ansamblu imobile locuinŃe colective şi  imobile cu 

funcŃiuni mixte:birouri, locuire şi servicii complementare locuirii 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- Avizul nr. 112/11.06.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistica, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

- Avizul nr. 13 CTU 10/26.05.2009 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; 

 łinând seama de prevederile : 

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

construcŃii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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”, 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 – Amplasare ansamblu imobile 

locuinŃe colective şi imobile cu funcŃiuni mixte: birouri şi servicii 

complementare locuirii, str. F-ca de Caramida-Lacul GriviŃa, cu 

precizarea teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ, 

delimitat astfel: la nord de Lacul GriviŃa, la vest de B-dul 

Laminorului, la sud de stradă F-ca de Cărămidă şi la est de Lacul 

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

studiu stabilită prin prezenta documentaŃie, aceasta documentaie 

nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 290/25.06.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind extinderea programului de salubrizare pe unele străzi de 

pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

 

 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 de pe raza 

administrativă a Sectorului 1 au fost reabilitate şi necesită 

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 prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenŃa hotărâre. 

 

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

operaŃiunile de salubrizare pe străzile menŃionate la art. 1, 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 art. 2. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia InvestiŃii, 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, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 291/25.06.2009  
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 Anexa nr. 1  

 la Hotărârea Consiliului Local  

    nr. 291/25.06.2009  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

    Ion Brad  

         

SituaŃia străzilor în vederea modificării anexelor contractului de salubritate  

Străzi nou înfiinŃate         

Denumire Strada Lungime 
Strada 

LăŃime 
carosabil 

SuprafaŃa 
carosabil 

LăŃime 
trotuare 

SuprafaŃa 
trotuare 

   

CP Strada 1 89,00 6,80 605,20 3,00 249,00    

CP Strada 2 155,00 6,80 1.054,00 2,00 310,00    

CP Strada 3 116,00 6,80 788,80 1,00 116,00    

CP Strada 4 180,00 6,80 1.224,00 2,00 360,00    

CP Alee Interv 1 56,50 3,50 197,75 0,00 0,00    

CP Alee Interv 2 61,00 2,70 164,70 0,00 0,00    

CP Alee Pieton.1 56,00 1,00 56,00 0,00 0,00    

CP Alee Pieton.2 87,00 3,00 261,00 0,00 0,00    

CP Alee Pieton.3 56,00 1,70 95,20 0,00 0,00    

CP Alee Pieton.4 68,40 3,00 205,20 0,00 0,00    
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CP Alee Pieton.5 47,80 1,70 81,26 0,00 0,00    

CP Alee Pieton.6 49,20 2,80 137,76 0,00 0,00    

CP Alee Pieton.7 61,00 1,70 103,70 0,00 0,00    

CP Alee Pieton.8 110,80 1,70 188,36 0,00 0,00    

CP Alee Pieton.9 68,00 1,50 102,00 0,00 0,00    

CP Parcare 36,00 4,00 144,00 0,00 0,00    

Santiago 170,00 6,00 1.020,00 2,00 340,00    

Panama 90,00 6,00 540,00 1,30 117,00    

Lagos 85,00 6,00 510,00 2,50 212,50    

Havana 100,50 6,00 603,00 0,90 90,45    

Guatemala 195,50 6,00 1.173,00 1,10 215,05    

Bogota 65,00 5,80 377,00 2,60 169,00    

Managua 110,00 5,50 605,00 2,00 220,00    

Dakkar 195,00 6,00 1.170,00 2,30 448,50    

Tripoli 280,00 6,00 1.680,00 1,30 364,00    

TOTAL 2.588,70   13.086,93   3.211,50    

               

Străzi de pământ care au fost modernizate          

Dan Augustin 46,00 5,40 248,40 2,00 92,00    

Intrarea Iorga Nicolae 48,00 3,50 168,00 2,40 115,20    
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Intrarea Radu Sterie 230,00 5,00 1.150,00 2,20 506,00    

Spicului 140,00 7,00 980,00 3,70 518,00    

TOTAL 464,00   2.546,40   1.231,20    

Străzi modernizate necuprinse, din eroare, în programul de salubrizare    

Iorga Nicolae 400,00 6,80 2.720,00 4,00 1.600,00    

Almaş 600,00 7,00 4.200,00 4,30 2.580,00    

Moeciu 190,00 9,00 1.710,00 3,50 665,00    

Nuferilor 500,00 5,00 2.500,00 0,50 250,00    

TOTAL 1.690,00   11.130,00   5.095,00    

         

Străzi a căror denumire a fost modificată       

Strada şi intrarea Nisipari s-au unit, formând strada Nisipari      

Nisipari 360,00 3,60 1.296,00 0,00 0,00    

         

Bulevardul Aviatorilor: tronsonul cuprins intre Bd. Mircea Eliade şi strada Nicolae Caramfil a primit 
denumirea de Bulevardul Beijing 

   

Beijing 502,00 20,00 10.040,00 6,00 3.012,00    

         

În Programul de salubritate se vor modifica în mod corespunzător suprafeŃele    

şi denumirile arterelor.         
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind interzicerea amplasării materialului publicitar pe 

faŃadele blocurilor de locuit reabilitate din punct de vedere termic 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Publicitate şi Autorizări; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe; 

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

Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 3/31.01.2008 privind aprobarea preluării de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 a finanŃării cheltuielilor ce revin în 

sarcina asociaŃiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a 

unor clădiri de locuit multietajate; 

 Văzând procesul verbal de afişare nr. 678/11.05.2009 

privind aducerea la cunoştinŃa publicului a prezentului proiect de 

hotătâre; 

 Având în vedere anunŃul privind organizarea unei dezbateri  

publice pentru proiectul de hotărâre privind interzicerea 

amplasării materialului publicitar pe faŃadele blocurilor  de locuit 

reablitate din punct de vedere termic nr. K/676/11.05.2009, 

precum şi adresa nr.Serviciului Registratură, RelaŃii cu Publicul 

nr. 366/22.06.2009; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se interzice amplasarea de materiale publicitare de 

orice fel pe faŃadele blocurilor de locuinŃe reabilitate din punct de 

vedere termic fără acordul expres al Primarului Sectorului 1. 
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 Art. 2. Nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 1 

constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 1500 

la 2500 lei şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau 

rezultate din contravenŃii. În acest caz, agentul constatator va 

descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi va lua în 

privinŃa lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute 

de lege, făcând menŃiunile corespunzătoare în procesul-verbal. 

 

 Art. 3. (1) De nerespectarea prevederilor art. 1 se vor face 

vinovaŃi preşedintele asociaŃiei de proprietari în nume propriu, 

asociaŃia de proprietari şi firma/firmele de publicitate care 

amplasează meteriale publicitare de faŃadele blocurilor de 

locuinŃe reabilitate termic. 

 (2) Persoanele menŃionate la alin. (1) vor răspunde solidar 

pentru repararea pagubelor aduse Consiliului Local al Sectorului 

1 ca urmare a amplasării de materiale publicitare pe faŃadele 

blocurilor reabilitate termic.  

 

 Art. 4. ContravenŃiile prevăzute în prezenŃa hotărâre se 

constată şi se sancŃionează de către  DirecŃia InspecŃie din cadrul 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1. 

 

 Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu 

dispoziŃiile OrdonanŃei Guvernului României nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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 Art. 6. Pentru contravenŃiile reglementate de prezenŃa 

hotărâre nu se aplică prevederile art. 28 din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din 

OrdonanŃa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulteriore, 

prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare în termen de 10 

zile de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 

 

 Art. 8. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InspecŃie din cadrul 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1, DirecŃia 

Juridică, Serviciul Publicitate şi Autorizări şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 292/25.06.2009  



 90 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind reglementarea situaŃiei contractelor de închiriere pentru 

locuinŃele din imobilul situat în Str. MunŃii Tatra nr. 18-20, Sector 

1, construite din fonduri proprii 

 

 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 locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 203/17.02.2002 privind 

transmiterea terenului situat în Şos. Nicolae Titulescu nr. 9A, 

Sector 1 din administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 
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 łinând seama de faptul că ansamblul de locuinŃe din Str. 

MunŃii Tatra nr. 18-20 a fost realizat din veniturile bugetare aflate 

la dispoziŃia Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere că la data de 30.06.2009 şi la data de 

30.08.2009 contractele de închiriere a locuinŃelor din imobilul 

situat Str. MunŃii Tatra nr. 18-20 expiră; 

 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 ia act de ajungerea la termen a contractelor de 

închiriere pentru cele 58 de garsoniere din imobilul situat în Str. 

MunŃii Tatra nr. 18-20, Sector 1. 

 

 Art. 2 (1) Se prelungesc contractele de închiriere pentru 

chiriaşii care îndeplinesc criteriile de atribuire a unui spaŃiu 

locativ, criterii ce se regăsesc în Anexa nr.1 la prezenŃa hotărâre. 

 (2) Perioada pentru care se prelungesc contractele este de 

3 (trei) ani. 

 (3) Pentru chiriaşii care nu îndeplinesc criteriile de atribuire 

din Anexa 1 nu se va mai proceda la reînnoirea contractelor de 

închiriere, aceştia urmând a fi notificaŃi cu privire la acest lucru. 
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 (4) Pentru chiriaşii care au acumulat la data prezentei 

hotărâri datorii la plata chiriei mai mari de trei luni consecutiv sau 

la plata utilităŃilor la termenul scadent, nu se va proceda la 

prelungirea contractele de închiriere. 

 (5) Persoanele menŃionate la alin.(3) şi (4) vor elibera 

garsonierele în termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea 

contractului de închiriere, în caz contrar urmând a fi evacuaŃi. 

 

 Art. 3 (1) Garsonierele rămase libere ca urmare a 

neprelungirii contractelor menŃionate la art. 2, alin. (3) şi (4) vor 

face obiectul unei noi repartiŃii, conform criteriilor din Anexa nr. 1 

la prezenŃa hotărâre. 

 (2) În termen de 10 (zece) zile de la data intrării în vigoare 

a prezenŃei hotărâri, persoanele interesate în închirierea unei 

garsoniere şi care au vârsta de până la 40 de ani vor depune la 

sediul Primăriei Sectorului 1 o solicitare în acest sens. 

 (3) Serviciul Fond Imobiliar din cadrul DirecŃiei UtilităŃi 

Publice va analiza cererile depuse şi va propune Comisiei pentru 

atribuirea locuinŃelor, înfiinŃată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 221/03.07.2008, modificată şi completată, 

soluŃionarea cererilor privind repartizarea garsonierelor din 

imobilul situat în Str. MunŃii Tatra nr. 18-20. 

 (4) În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la 

aprobarea cererii de către Comisia de atribuire a locuinŃelor, 

Serviciul Fond Imobiliar comunică beneficiarilor aprobarea sau 

respingerea cererii de repartizare a unei garsoniere. 
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 (5) Boxele se repartizează de către Comisia de atribuire a 

locuinŃelor constituită la nivelul Sectorului 1 şi se acordă în 

folosinŃă gratuită. 

 (6) Pentru logiile şi balcoanele unităŃilor locative din imobilul 

situat în Str. MunŃii Tatra nr. 18-20 nu se percepe chirie. 

 (7) În cazul în care beneficiarul repartiŃiei nu se prezintă în 

termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la comunicare 

pentru încheierea contractului de închiriere, comunicarea îşi 

pierde valabilitatea, urmând a se reluă procedura de atribuire. 

 (8) Fac excepŃie de la prevederile alin. (7), cazurile în care 

persoana în cauză face dovada imposibilităŃii de a se prezentă în 

termen. 

 

 Art. 4. (1) Se aprobă modelul-cadru al contractului de 

închiriere, conform Anexei nr. 2 la prezenŃa hotărâre. 

 (2) Contractul de închiriere se va încheia cu beneficiarul 

repartiŃiei pe o perioadă de 3 (trei) ani. 

 (3) La expirarea termenului menŃionat la alin. (2), Consiliul 

Local al Sectorului 1 va hotărî cu privire la situaŃia garsonierelor 

din imobilul situat în  Str. MunŃii Tatra nr. 18-20. 

 

 Art. 5. (1) Chiria este în valoare de 10 lei/mp/lună şi se va 

actualiza trimestrial, în funcŃie de raŃă inflaŃiei. 

 (2) Chiria se va plăti la casieriile DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1. 
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(3) Neplata chiriei şi a utilităŃilor timp de 3 (trei) luni consecutiv 

atrage rezilierea de drept a contractului de închiriere, fără punere 

în întârziere, fără vreo notificare prealabilă şi fără a apela la 

instanŃele judecătoreşti. 

 

 Art. 6. (1) Se deleagă Viceprimarul Sectorului 1 să 

semneze contractele de închiriere a spaŃiilor locative 

(garsonierelor) din imobilul situat în Str. MunŃii Tatra nr. 18-20. 

 (2) Totodată, se împuterniceşte Viceprimarul Sectorului 1 

pentru a semna toate documentele care au legătură cu furnizorii 

de utilităŃi (corespondenŃă, contracte, acorduri, etc.). 

 

 Art. 7. (1) Începând cu data prezentei hotărâri, orice 

prevedere contrară se abrogă. 

 (2) Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre. 

 

 Art. 8. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 1, DirecŃia 

UtilităŃi Publice şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 
Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 293/25.06.2009  
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      Anexa nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Local 

                           nr. 293/25.06.2009 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

       Ion Brad 

 

CRITERII 

pentru repartizarea locuinŃelor din fondurile Primăriei Sectorului 1 

 pentru tinerii în vârstă de până la 40 de ani,  

în regim de închiriere  

 

1. SITUAłIA LOCATIVĂ ACTUALĂ  

1.1. Chiriaş în spaŃiu din fond locativ 

privat................................................... 3 pct. 

1.2.  În spaŃiul părinŃilor sau alte 

situaŃii.................................................. 5 pct. 

1.3. În spaŃiu din fondul locativ 

public....................................................5 pct. 

 

2. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ  

2.1. Stare civilă: 

 a) Căsătorit cu sau fără copii .................................  10 pct. 

 b)Necăsătorit/divorŃat...............................................5 pct. 

 

3. NIVELUL DE STUDII ŞI/SAU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ  

3.1. fără studii şi fără pregătire profesională .................... 0 pct. 

3.2. cu şcoală generală, fără pregătire 

profesională........................................................................1 pct. 
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3.3.cu studii medii..............................................................3 pct. 

3.4. cu diplomă de bacalaureat sau cu studii superioare de scurtă 

durată ................................................................................5 pct. 

3.5.cu studii superioare .................................................. 10 pct. 

 

4. SITUAłII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE 

4.1. tineri proveniŃi din case de ocrotire socială şi care  au împlinit 

vârsta de 18 ani………………………………………........…1 pct. 

4.2. tineri evacuaŃi din case naŃionalizate ………...........…2 pct. 

 

5. VENITURI  

5.1. venitul net / familie < 800 RON..................................... 1 pct. 

5.2.venitul net / familie  între 800 - 1000 RON………………2 pct. 

5.3. venitul net / familie  > 1000 RON...................................5 pct. 
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      Anexa nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Local 

                           nr. 293/25.06.2009 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

       Ion Brad 

 

 Având  în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 293/25.06.2009 privind reglementarea situaŃiei contractelor de 

închiriere pentru locuinŃele din imobilul situat în str. MunŃii Tatra 

nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii; 

 łinând seama de prevederile Legii locuinŃei nr. 114/1996, 

cu modificările  şi  completările ulterioare, s-a încheiat prezentul  

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

 Art. 1. PĂRłILE CONTRACTULUI 

1. Consiliul Local al Sectorului 1 titular al dreptului de 

administrare privind fondul de locuinŃe aflate în domeniu public la 

Municipiului Bucureşti, în calitate de administrator (locator), cu 

sediul în Şos. Bucuresti-Ploieşti nr. 9-13, sector 1, reprezentat de 

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

2. Dl./D-na................................................................, domiciliat/ă 

în ….........................., str. ......................................., nr. ......,  

identificat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ..........., în calitate de chiriaş 

(locatar). 

 Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

(1) Locatorul închiriază chiriaşului locuinŃa situată în Bucureşti str. 

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

sector……. compusă din ……. camere, conform fişei suprafeŃei 
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locative închiriate, anexa 1, parte integrantă  din prezentul, 

contract contra unei chirii.  

 (2) LocuinŃa care face obiectul închirierii va fi folosită de 

chiriaş şi familia să conform fişei suprafeŃei locative închiriate. 

 Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI 

 (1) Închirierea se face  pe o perioadă de 3 (trei) ani, va 

începe la data de .......................... şi se va sfârşi la data de 

........................… 

 (2)  La expirarea termenului contractului, Consiliul Local al 

Sectorului 1 va hotărî cu privire la destinaŃia spaŃiului care 

formează obiectul închirierii. 

 Art. 4. OBLIGAłIILE LOCATORULUI 

a) să predea chiriaşului locuinŃa în stare normală de folosinŃă; 

b) să ia măsuri pentru repararea şi menŃinerea în stare de 

siguranŃă în exploatare şi de funcŃionalitate a clădirii pe toată 

durata închirierii locuinŃei; 

c) să întreŃină în bune condiŃii elementele structurii de rezistenŃă a 

clădirii, elementele de construcŃie exterioare ale clădirii (acoperiş, 

faŃadă, împrejmuiri, pavimente), curŃile şi grădinile, precum şi 

spaŃiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa 

ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare);  

 Art. 5. OBLIGAłIILE LOCATARULUI 

a) să efectueze lucrări de întreŃinere, reparaŃii sau înlocuire a 

elementelor de construcŃii şi instalaŃii din folosinŃa exclusivă; 

b) să repare sau să înlocuiască elementele de construcŃii şi de 

instalaŃii deteriorate din folosinŃa comună, ca urmare a folosirii lor 
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necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul său 

în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea 

nu sunt identificate, cheltuielile de reparaŃii vor fi suportate de cei 

care au acces sau folosesc în comun elementele de construcŃii, 

de instalaŃii, obiectele şi dotările aferente; 

c) să asigure curăŃenia şi igienizarea în interiorul locuinŃei şi la 

părŃile de folosinŃă comună pe toată durata contractului de 

închiriere; 

d) să predea locatorului locuinŃa în stare normală de folosinŃă, la 

eliberarea acesteia, conform procesului-verbal de predare-

primire; 

e) să plătească chiria la termen, precum şi telefonul, apa, energia 

electrică şi termică, telefon, internet, televiziune prin cablu, 

salubritate, precum şi alte cheltuieli pentru părŃile comune din 

imobil stabilite prin hotărârea Adunării generale a asociaŃiei de 

proprietari; 

f) chiriaşul este obligat să permită locatorului să inspecteze 

periodic starea imobilului; 

g) chiriaşul nu va putea subînchiria locuinŃa care face obiectul 

prezentului contract sub sancŃiunea rezilierii imediate a 

contractului, fără îndeplinirea vreunei formalităŃi prealabile, fără 

vreo notificare şi fără a apela la instanŃele judecătoreşti; 

h) să nu modifice structură interioară a locuinŃei; 

i) să nu depoziteze sau să utilizeze în locuinŃa ce face obiectul 

prezentului contract de închiriere droguri, substanŃe toxice, 
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explozive, dăunătoare sănătăŃii sau cu regim special interzis de 

lege; 

j) chiriaşul va fi obligat să permită locatorului accesul în spaŃiul 

închiriat în vederea efectuării reparaŃiilor necesare în tot timpul 

închirierii, dacă în cursul ei bunul are nevoie de asemenea 

reparaŃii (reparaŃii capitale, inclusiv viciile de construcŃie). 

Locatorul nu trebuie să efectueze reparaŃiile numite „locative”, 

care din momentul închirierii imobilului ce face obiectul 

prezentului contract cad în sarcina chiriaşului (locatarului).  

 Art. 6. PLATA CHIRIEI 

 (1) Chiriaşul va plăti proprietarului o chirie de 10 lei/mp/lună 

calculată în conformitate cu prevederile legale, aşa cum este 

stabilită prin fişa de calcul a chiriei care face parte integrantă  din 

prezentul contract .  

 (2) Chiria se va plăti lunar începând cu data 

de……....................la sediul casieriilor DirecŃiei Generale 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1. 

 (3) Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de  

0,05% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere 

începând cu prima zi care urmează aceleia când suma a devenit 

exigibilă fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante. 

 Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 (1) Prezentul contract încetează la data ajungerii la termen, 

dacă nu a fost prelungit în mod expres.  

 (2) În cazul în care contractul nu a fost prelungit în mod 

expres nu sunt aplicabile prevederile codului civil cu privire la 
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tacita relocaŃiune, chiriaşul urmând a fi evacuat fără vreo 

notificare, fără îndeplinirea vreunei formalităŃi prealabile şi fără a 

apela la instanŃele judecătoreşti. 

 Art. 8. REZILIEREA CONTRACTULUI 

 (1) Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul 

stabilit se face în următoarele condiŃii:  

a) la cererea chiriaşului, cu condiŃia notificării prealabile într-un 

termen de minimum 60 de zile;  

b) la cererea locatorului, atunci când:  

1. chiriaşul nu a achitat chiria cel puŃin 3 luni consecutiv;  

2. chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinŃei, clădirii în 

care este situată aceasta, instalaŃiilor, precum şi oricăror alte 

bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părŃi ale 

acestora;  

3. chiriaşul are un comportament care face imposibilă 

convieŃuirea sau împiedică folosirea normală a locuinŃei;  

4. chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;  

c) la cererea asociaŃiei de proprietari, atunci când chiriaşul nu şi-a 

achitat obligaŃiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă 

de 3 luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în 

sarcina chiriaşului.  

d) atunci când chiriaşul a subînchiriat locuinŃa, nesocotind astfel 

prevederile art. 5 din prezentul contract. 

e) neplata timp de 3 (trei) luni consecutiv atrage rezilierea de 

drept a contractului de închiriere, fără punere în întârziere, fără 

vreo notificare prealabila şi fără a apela la instanŃele judecătoreşti 
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(2) În cazul încălcării de către chiriaş a prevederilor art. 5 lit. g) şi 

i) şi art. 7 lit. b), c) d) şi e) prezentul contract de închiriere 

constituie titlu executoriu pentru evacuarea chiriaşului fără vreo 

notificare, fără îndeplinirea vreunei formalităŃi prealabile şi fără a 

apela la instanŃele judecătoreşti. 

 Art. 9. LITIGII 

 Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea 

prezentului contract, vor fi soluŃionate de către părŃi pe cale 

amiabilă. În cazul nesoluŃionării lor în acest mod, litigiile vor fi 

supuse instanŃelor judecătoreşti competente. 

 Art. 10. FORłA MAJORĂ 

 (1) ForŃa majoră exonerează părŃile de răspundere în cazul 

neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaŃiilor 

asumate prin prezentul contract. 

 (2) Prin forŃă majoră se înŃelege un eveniment independent 

de voinŃa părŃilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după 

încheierea contractului care împiedică părŃile să-şi execute 

obligaŃiile asumate. 

 Art. 11. DISPOZIłII FINALE 

 (1) Titularul contractului de închiriere este obligat să 

comunice, în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în 

venitul net lunar al familiei acestuia, precum şi cu privire la  

numărul membrilor familiei, sub sancŃiunea rezilierii contractului 

de închiriere. 
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 (2) La expirarea termenului închirierii, precum şi în caz de 

neprelungire a acestuia, chiriaşul este obligat să predea cheile 

locuinŃei locatorului  la sediul acestuia. 

 (3) Prezentului contract îi sunt aplicabile actele normative în 

vigoare. 

 După cum atesta semnăturile de mai jos, locatorul şi 

locatarul încheie acest contract de închiriere la data de 

.................. în 2 (două) exemplare, având ca anexe: fişa 

suprafeŃei locative, fişa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare, 

procesul-verbal de predare-primire a locuinŃei. 

 

LOCATOR,       LOCATAR, 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea  Avizului de Oportunitate 

pentru întocmire PUZ Str. Mircea Vulcănescu nr. 6 

Imobil de rezidenŃă tip hotelier 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 167/19.06.2009 al arhitectului-sef al 

Primăriei Sectorului 1; 

- Avizul nr. 115/11.06.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistica, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

- Avizul nr. 8 CTU 2/24.03.2009 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; 

 łinând seama de prevederile : 

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

construcŃii, republicata, 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 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,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e  : 

 

 Art. 1. Se respinge Avizul de Oportunitate în vederea 

întocmirii documentaŃiei PUZ şi RLU – imobil de rezidenŃa tip 

hotelier, str. Mircea Vulcănescu nr. 6. 

 

 Art. 2. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 294/25.06.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Avizului de Oportunitate 

pentru întocmire PUZ Str. Theodor Aman nr. 32 

Imobil locuinŃe colective 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 166/19.06.2009 al arhitectului-şef al 

Primăriei Sectorului 1; 

- Avizul nr. 114/11.06.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistica, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

- Avizul nr. 8 CTU 8 / 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; 

 łinând seama de prevederile : 

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

construcŃii, republicata, 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 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 respinge Avizul de Oportunitate în vederea 

întocmirii documentaŃiei PUZ şi RLU – imobil locuinŃe colective, 

str. Theodor Aman nr. 32. 

 

 Art. 2. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 
Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr. 295/25.06.2009 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 

funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma 

alegerilor locale din data de 01.06.2008; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 din Regulamentul 

cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobat prin 

OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002, modificată şi 

aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 259/2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 179/31.03.2009 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă; 

 În temeiul prevederilor art. 35, art. 45, art. 81, alin. (2), lit. 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările 

ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Articol unic: Se alege domnul consilier Ion Brad 

preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 296/25.06.2009 
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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, 03.06.2009; 

 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 21.05.2009 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 – 

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 H.C.L. 
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Sector 2 nr. 59/2009, pentru obiectivele de investiŃii prevăzute în 

anexele nr. 1 şi 2 ce conŃin un număr de 11 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 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL  

SECRETAR, 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 68/03.06.2009 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

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 

„Implementarea Sistemului de Management Integrat al 

Proceselor, Riscurilor şi al cerinŃelor de Calitate, Mediu, Sănătate 

şi Securitate OcupaŃională şi Securitatea InformaŃiei în cadrul 

PoliŃiei Comunitare Sector 2”. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 03.06.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului „Implementarea 

Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor şi al 

cerinŃelor de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate OcupaŃională 

şi Securitatea InformaŃiei în cadrul PoliŃiei Comunitare Sector 2”; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 7153/21.05.2009 al PoliŃiei 

Comunitare Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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- Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul Proiectelor şi 

Integrare Europeană din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările 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;  

- Ghidul Solicitantului Dezvoltării CapacităŃii Administrative 2007-

2013, Axa prioritară 2: - ”ImbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei 

furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare”, 

Domeniul major de intervenŃie 2.2: „ImbunătăŃirea calităŃii şi 

eficienŃei furnizării serviciilor. Introducerea şi menŃinerea în 

funcŃiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS”; 
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- Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor O.G. 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, 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. (1) Se aprobă proiectul de interes local 

„Implementarea Sistemului de Management Integrat al 

Proceselor, Riscurilor şi al cerinŃelor de Calitate, Mediu, Sănătate 

şi Securitate OcupaŃională şi Securitatea InformaŃiei în cadrul 

PoliŃiei Comunitare Sector 2”, în valoare totală de 480.128,00 lei, 
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finanŃat prin Ghidul Solicitantului Dezvoltarii Capacitatii 

Administrative 2007-2013, Axa prioritară 2:-”ImbunătăŃirea calităŃii 

şi eficienŃei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe 

descentralizare”, Domeniul major de intervenŃie 2.2: 

„ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizării serviciilor. 

introducerea şi menŃinerea în funcŃiune a sistemelor de 

management, inclusiv ISO şi EMAS”. 

 (2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din Bugetul 

Consiliului  Local al Sectorului 2, cu suma de 9.628,00 lei, 

reprezentând contribuŃia proprie de 2,01% din valoarea eligibilă a 

proiectului, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli 

suplimentare eligibile sau neeligibile ce vor apărea pe perioada 

de implementare a proiectului; 

 (3) Se aprobă cheltuielile neeligibile, în valoare de 

84.098,75 lei, reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată, aferente 

implementării proiectului prevăzut la art.1.  

 (4) Sumele reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată 

aferente cheltuielilor eligibile implementării proiectului urmează a 

fi recuperate conform legislaŃiei în vigoare. 

 (5) Se aprobă susŃinerea proiectului, din Bugetul Consiliul 

Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Politia Comunitară Sector 2 si DirecŃia Economică vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti.  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr.215/2001,republicată 

ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL  

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 69/03.06.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 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 completarea H.C.L. Sector 2 nr. 41/2006 privind acordarea 

concediului de odihnă suplimentar personalului 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 ordinară, 

astăzi, 03.06.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 41/2006 privind acordarea 

concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2;  

 Analizând: 

-  Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare prezentate 

de DirecŃia Generala de AsistenŃă Socială si ProtecŃia Copilului  

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

-  Raportul de Specialitate al DirecŃiei Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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-  Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 31/1991 - privind stabilirea duratei timpului de munca 

sub 8 ore pe zi pentru salariaŃii care lucrează în condiŃii deosebite 

- vătămătoare, grele sau periculoase; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 250/1992 privind concediul 

de odihnă şi alte concedii ale salariaŃilor din administraŃia publică, 

din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităŃile bugetare, 

republicată; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 281/1993 cu privire la 

salarizarea personalului din unităŃile bugetare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 23 din OrdonanŃa Guvernului nr. 10/ 2007 privind creşterile 

salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar 

salarizat potrivit OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 24/2000 

 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 

contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 

anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998  privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă funcŃii de demnitate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele 

măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar 

pentru perioada mai-decembrie 2009; 

- Buletinul de Determinare prin Expertizare nr. 100/2007 şi 

Buletinul de analiză nr. 65/2007 privind obiectivizarea solicitărilor 

vizuale, neuropsihice ale personalului din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, 

întocmit de DirecŃia de Sănătate Publică Bucureşti – Serviciul de 

Supraveghere a Stării de Sănătate – Biroul de Medicina Muncii; 

- Referatul nr. 44757/R/19.12.2007 emis de Inspectoratul 

Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti ; 

- Hotărârea Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Sector 2 nr. 

1/09.03.2009 privind avizarea acordării sporului pentru condiŃii 

vătămătoare în cuantum de 15% aplicat la salariu de bază, 

respectiv a concediului de odihnă suplimentar de 5 zile lucrătoare  

pentru personalul din cadrul serviciilor nou înfiinŃate în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 2. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 41/05.06.2006- privind acordarea concediului 

de odihnă suplimentar pentru activităŃi care se desfăşoară în 
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condiŃii vătămătoare personalului din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, modificata si 

completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

121/23.11.2006, conform anexei care cuprinde 1 (una) filă şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre completează anexele nr. 1-

2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 41/05.06.2006, cu 

modificările şi completările aduse de H.C.L. Sector 2 nr. 

121/23.11.2006. 

 (3) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 

2 nr. 41/05.06.2006, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 121/23.11.2006, rămân aplicabile. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

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

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL  

SECRETAR, 
TOMA ŞUTRU 

Nr. 70/03.06.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea metodologiei privind calcularea contribuŃiei 

datorate de persoanele adulte cu handicap din Centrul de Îngrijire 

şi AsistenŃă nr. 2 şi / sau de susŃinătorii legali ai acestora 

 

 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, 03.06.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea metodologiei privind calcularea contribuŃiei datorate de 

persoanele adulte cu handicap din Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă 

nr. 2 şi / sau de susŃinătorii legali ai acestora;  

 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 din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- 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; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 90/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a serviciului 

public de asistenŃă socială; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile 

şi regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 532/1999 pentru aprobarea 

Metodologiei de stabilire a nivelului contribuŃiei de întreŃinere în 

instituŃiile de asistenŃă socială, datorată de persoanele asistate 

sau de susŃinătorii legali ai acestora; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 503/2003 pentru indexarea 

intervalelor de venituri pe baza cărora se stabileşte contribuŃia 

lunară de întreŃinere datorată de persoanele asistate sau de 

susŃinătorii legali ai acestora, aflate în instituŃiile de protecŃie 

specială a persoanelor cu handicap; 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 

astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 515/2003 şi modificată 

prin OrdonanŃa Guvernului nr. 86/2004; 
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- Ordinul Preşedintelui AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu 

Handicap nr. 619/2008 privind aprobarea costului mediu lunar de 

întreŃinere în centrele rezidenŃiale pentru persoane cu handicap; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/27.03.2009 privind 

aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în 

centrele rezidenŃiale pentru adulŃi cu handicap din subordinea  

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2; 

 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.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă 

protejată cu handicap, protejată în Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă 

nr. 2, în vederea calculării contribuŃiei datorate de persoanele 

adulte cu handicap şi/sau de susŃinătorii legali ai acestora, în 

cuantum de 1.009 lei, conform anexei ce cuprinde o filă şi care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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(2) La stabilirea costului menŃionat la alin. 1 s-au avut în 

vedere cheltuielile medii lunare ale anului 2008 pentru hrană, 

întreŃinere şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi 

cazarmament. 

 

 Art. 2. Sunt obligate la plata contribuŃiei lunare de 

întreŃinere persoanele asistate în Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă 

nr. 2 care realizează venituri proprii din pensii de orice natură, 

indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din 

indemnizaŃii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi 

din alte surse cu caracter permanent.  

 

 Art. 3. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, prin Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 va 

proceda la calcularea contribuŃiei lunare de întreŃinere datorată 

de către fiecare beneficiar, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului României nr. 532/1999 pentru aprobarea 

Metodologiei de stabilire a nivelului contribuŃiei de întreŃinere în 

instituŃiile de asistenŃă socială, datorată de persoanele asistate 

sau de susŃinătorii legali ai acestora.  

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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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 

ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL  

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 71/03.06.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

 

.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 a unui imobil 

situat în Bucureşti, Str. Maşina de Pâine nr. 41 

 

 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, 03.06.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 a unui imobil situat în 

Bucureşti, Str. Maşina de Pâine nr. 41;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit 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 de specialitate întocmit de DirecŃia Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului 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 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. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile 

şi Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare a DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată; 

- OrdonanŃa Guvernului 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. (3) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. n) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e 

 

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

Consiliului Local Sector 2 în administrarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, a imobilului 

situat în Bucureşti, Str. Maşina de Pâine nr. 41, sector 2, 

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

şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 (2) DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 va utiliza spaŃiul transmis în administrare ca 

sediu administrativ, în vederea realizării pe raza Sectorului 2 a 

măsurilor de asistenŃă socială. 

 

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

va face pe bază de Protocol încheiat între Primăria Sectorului 2 şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2. 

 

 Art. 3. Schimbarea destinaŃiei spaŃiului transmis în 

administrare, fără acordul Consiliului Local Sector 2, atrage 

revocarea prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 va lua măsurile necesare înscrierii acestor 

bunuri în evidenŃele cadastrale conform art. 46 din Legea nr. 

7/1996 privind cadastrul şi a publicitatea imobiliară, republicată. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6. (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 

ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL  

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 72/03.06.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea unor indicatori tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 03.06.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 

interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Nota de Fundamentare întocmită de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice 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 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

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; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 93/22.09.2008 

privind aprobarea unor indicatori tehnico – economici şi a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

al art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H o t ă r ă ş t e 

 

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

economici şi devizul general pentru obiectivul de investiŃie şi 

lucrări de intervenŃie de interes local reprezentând  “ExecuŃie 

scări rulante pasaj pietonal Obor – Calea Moşilor“, potrivit 

anexelor nr. 1 şi 2.  

 (2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 4 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Valoarea totală a lucrărilor este de 3.563,280 mii lei 

(echivalentul a 856,147 mii Euro) din care C+M 3.172,115 mii lei 

(echivalentul a 747,112 mii Euro).  

 

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

93/22.09.2008 privind aprobarea unor indicatori tehnico – 

economici şi a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii şi lucrări de investiŃii de interes local din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti se modifică în mod 

corespunzător. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

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

al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexele 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 

ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL  

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 73/03.06.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea  H.C.L. Sector 2 nr. 115/2008 şi modificarea 

art. 3 din H.C.L. Sector 2 nr. 24/2009 

 

 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, 03.06.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

completarea  H.C.L. Sector 2 nr.115/2008 şi modificarea art. 3 din 

H.C.L. Sector 2 nr. 24/2009;  

 Având în vedere reglementarile cuprinse în O.U.G. nr. 

64/2007 privind datoria publică, aprobată şi modificată, prin 

Legea nr. 109/2008, coroborate cu cele ale capitolului IV din 

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

modificările şi completările ulterioare, precum 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; 

 łinând seama de: 

- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
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normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 

sau convenŃii; 

 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; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înregistrat sub  nr. 40.537/28.05.2009; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

2 nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 57/2007 

privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în 

valoare 135.642.000 lei de contract şi a H.C.L. Sector 2 nr. 

113/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut 

intern/extern în valoare 98.096.875 lei de contract şi a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 24/2009 pentru modificarea 

anexelor 3 şi 4 din H.C.L.S.2 nr.115/2008; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, a căror 

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

Sector 2 nr. 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 
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Bucureşti, H.C.L. Sector 2 nr. 47/2008 privind aprobarea unor 

indicatori tehnico-economici şi a devizelor generale pentru 

obiective de investiŃii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti. 

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

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

republicată republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 115/2008 se completează cu anexa la prezenta hotărâre 

pentru  finanŃarea  programului  «Reabilitare infrastructură 

educaŃională" - construcŃie grădiniŃe». 

 

 Art. II. Art. 3 din H.C.L. Sector 2 nr. 24/2009 se modifică şi 

va avea următorul conŃinut:  

- «Art. 3 Economia în sumă de 5.970.418 lei va fi distribuită în 

cursul anului 2009 pentru finanŃarea altor obiective de investiŃii 

care se vor derula la nivelul C.L. Sector 2 şi care vor respecta 

prevederile legale cu privire la datoria publică locală». 

 

 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 Bucureşti nr. 115/2008 şi ale Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti nr. 24/2009  rămân nemodificate. 
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 Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art.V. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul 

Secretarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în termenul 

prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă 

publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti precum şi pe pagina de internet www.ps2.ro. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr.215/2001,republicată 

ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL  

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 74/03.06.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 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 contului anual de execuŃie al bugetului general 

al Sectorului 2 Bucureşti  şi a situaŃiilor financiare anuale 

pe anul 2008 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 03.06.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contului anual de execuŃie al bugetului general al 

Sectorului 2 Bucureşti şi a situaŃiilor financiare anuale pe anul 

2008;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

Bucureşti privind aprobarea contului anual de execuŃie a  

bugetului Consiliului Local al Sectorului 2 şi a situaŃiilor financiare 

anuale pe anul 2008; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale 

sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

general al Sectorului 2 Bucureşti pe anul 2008, conform anexelor 

nr. 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.1.1-1.1.1.3; 1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.3-1.1.5; 

1.1.5.1; 1.1.5.2; 1.1.6; 1.1.6.1; 1.1.6.1.1; 1.1.6.1.2; 1.1.6.1.1.1; 

1.1.6.1.1.1a; 1.1.6.1.1.1b; 1.1.6.1.1.2; 1.1.6.1.1.2a; 1.1.6.1.1.2b; 

1.1.6.2; 1.1.6.2.1-1.1.6.2.3; 1.1.6.3-1.1.6.5; 1.1.7; 1.1.7.1; 1.1.7.2; 

1.1.8; 1.1.8.1-1.1.8.3; 1.1.9; 1.1.9.1-1.1.9.6.; 1.1.10; 1.1.10.1; 

1.1.10.1.1;1.1.10.1.2; 1.1.10.2; 1.1.11; 1.1.11.1; 1.1.11.1.1; 

1.1.11.1.2;  1.1.11.2; 1.1.12; 1.2-1.4; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 

2.1.1.2; 2.1.2;  2.1.3; 2.1.4;  2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 2.2.1.1.1; 2.2.1.2; 
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2.2.1.2.1; 2.2.2; 2.2.2.1; 2.2.2.1.1; 2.2.2.1.2; 2.2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 

3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1-3.1.1.4; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.1.1; 3.1.2.1.2; 

3.1.2.2;  4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2;  4.1.1.2; 

4.1.1.2.1- 4.1.1.2.3; 4.1.1.3 - 4.1.1.5; 4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.2.2; 4.1.3- 

4.1.6;  5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.2.1; 5.1.2.2; 5.1.3; 5.1.4 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă situaŃiile financiare anuale ale Consiliului 

Local al Sectorului 2 pe anul 2008 conform anexelor nr. 6 – 19; 

19.1; 19.1.1; 19.1.2; 19.1.2.1; 19.1.3; 19.1.4; 19.1.5; 19.1.5.1; 

19.1.5.2; 19.1.6; 19.1.6.1; 19.1.6.1.1.; 19.1.6.1.2; 19.1.6.2; 

19.1.6.2.1; 19.1.6.2.2; 19.1.6.2.3; 19.1.6.3; 19.1.6.4; 19.1.7; 

19.1.7.1; 19.1.7.2; 19.1.8; 19.1.8.1- 19.1.8.3; 19.1.9; 19.1.9.1-

19.1.9.6; 19.1.10; 19.1.10.1; 19.1.10.2; 19.1.11; 19.1.11.1; 

19.1.11.2; 19.1.12; 20;  20.1; 20.1.1.; 21.1.2; 21.1.2.1; 21.1.2.2; 

20.1.3; 20.1.4; 21; 21.1.; 21.1.1; 21.1.1.1.1; 21.1.1.2; 21.1.1.2.1; 

21.1.2; 21.1.2.1.; 21.1.2.1.1; 21.1.2.1.2; 21.1.2.2; 21.1.3; 21.1.4; 

22; 23; 23.1; 23.1.1; 23.1.2; 23.1.2.1;  24; 25; 25.1; 25.1.1; 

25.1.1.1; 25.1.1.1.1; 25.1.1.1.2; 25.1.1.2; 25.1.1.3; 25.1.1.4; 

25.1.1.5; 25.1.2; 25.1.3 – 25.1.6;  26; 27; 27.1; 27.1.1; 27.1.2; 

27.1.2.1; 27.1.2.2.; 27.1.3; 27.1.4  care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. (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 

ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL  

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 75/03.06.2009 

  

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului 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, 03.06.2009; 

 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 ; 

- Decizia nr. 626/2009 a Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind 
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repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate ; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

130/2009 privind repartizarea pe bugetele sectoarelor 

municipiului Bucureşti a unor sume din cote defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susŃinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susŃinerea proiectelor 

de infrastructură ce necesită cofinanŃare locală pe anul 2009; 

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei nr. 

30366/VB/14.05.2009 înregistrată la Primăria Sector 2 cu nr. 

37339/18.05.2009; 

- Adresa Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale nr. 

830/MS/04.03.2009, înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 

20277/16.03.2009; 

- 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.  
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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 910.915 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 725.374 mii lei, conform anexei nr 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 725.374 mii 

lei conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, 

articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1; 

2.1.1.1.1- 2.1.1.1.3; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 

2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.2.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2.a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.3; 2.1.3.1.3-

2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1-2.1.3.3.5; 

2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.2; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 

2.1.5.1; 2.1.6 - 2.1.8 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanŃate din 

împrumuturi externe şi interne în anul 2009 la suma de 100.654 

mii lei, conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 
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3.1.1.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.1.1; 3.1.2.2; 3.1.3 la prezenta 

hotărâre, prin modificarea următoarelor programe: 

a) programe finanŃate din credite externe: 

� 18.188 mii lei - programul de «Reabilitare infrastructură 

educaŃională - construcŃie grădiniŃe»; 

� 19.594 mii lei – pentru programul de extindere reŃele de 

apă şi canalizare în sectorul 2, din care : 2.510 mii lei – alimentări 

cu apă şi 17.084 mii lei pentru canalizare; 

 Celelalte programe rămân nemodificate. 

 

 Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli aferent instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii, şi stabilirea acestuia atât la venituri 

cât şi la cheltuieli la suma de 32.498 mii lei, conform anexelor nr. 

4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 

4.1.1.1.2.2; 4.1.1.2; 4.1.2; 4.1.2.1.  

 

 Art. 6. Se aprobă rectificarea  bugetului  pentru  veniturile 

şi cheltuielile evidenŃiate în afara bugetului local (fond rulment, 

alte surse) , conform anexelor nr. 5; 5.1 ; 5.1.1; 5.1.1.1; 5.1.1.1.1; 

5.1.1.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.2; 5.1.2.1; 5.1.3.   

 

 Art. 7. Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru  

programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare conform  anexelor nr. 6; 

6.1 - 6.260  la prezenta hotărâre.  
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 Art. 8. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1.2; 2.1.3; 2.1.3.1; 

2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.2.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.2; 

2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.2; 2.1.3.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 4; 4.14; 4.1.1; 

4.1.1.1.; 6.198; 6.200 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1; 

2; 2.1;  2.1.1; 2.1.1.1; 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; 2.1.2.1.1.1.1a; 2.1.2.1.2; 2.1.2.1.2.1; 2.1.2.1.2.2; 

2.1.2.1.3; 2.1.3; 2.1.3.1; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 4; 4.1; 4.2 din 

H.C.L. Sector 2 nr. 67/2009 privind rectificarea bugetului general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

 

 Art. 9. Anexele nr. 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 la prezenta hotărâre 

modifică anexele nr. 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 din H.C.L. Sector 2 nr. 

58/2009 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

 

 Art. 10. Anexele nr. 2.1.1.1.2; 2.1.1.13; 2.1.1.2.1; 2.1.1.3; 

2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2.a; 2.1.3.1.2.3; 

2.1.3.1.3; 2.1.3.1.4; .1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1-

2.1.3.3.5; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.2; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 

2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.8; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.1.1; 

3.1.2.2; 3.1.3; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 

4.1.1.1.2.2; 4.1.1.2; 4.1.2; 4.1.2.1; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.1.2; 5.1.2; 

5.1.2.1; 5.1.3; 6.1-6.6; 6.115-6.194; 6.197; 6.199; 6.201 - 6.257 la 

prezenta hotărâre modifică anexele nr. 2.1.1.1.2; 2.1.1.1.3; 

2.1.1.2.2; 2.1.1.3; 2.1.2; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.3.1.1.1.2; 
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2.1.3.1.1.1.2.a; 2.1.3.1.2.3; 2.1.3.1.3; 2.1.3.1.4; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 

2.1.3.3.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1; 2.1.3.4.2; 2.1.3.4.3; 

2.1.3.4.4; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 

2.1.4.1.2; 2.1.4.2; 2.1.4.2.2; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.8; 3; 3.1.; 3.1.1; 

3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.1.1; 3.1.2.2; 3.1.4; 5.1.1.1.1; 5.1.1.1.1.2; 

5.1.1.1.2; 5.1.1.1.2.1; 5.1.1.1.2.2; 5.1.1.3; 5.1.2; 5.1.2.1; 6; 6.1.1; 

6.1.1.1; 6.1.3; 6.1.3.1; 6.1.4; 7.1; 7.2; 7.22-7.24; 7.26; 7.29-7.38; 

7.40-7.44; 7.46-7.48; 7.50; 7.51; 7.53; 7.54; 7.56; 7.58-7.7-86; 

7.88; 7.90-7.104; 7.106-7.7.113; 7.115; 7.117; 7.118; 7.156; 

7.125; 7.127-7.144; 4.157; 7.160-7.162; 7.165-7.170; 7.179; 

7.180; 7.196; 7.199; 7.206; 7.216; 7.222; 7.228; 7.234; 7.245; 

7.246; 7.249; 7.257; 7.261; 7.263; 7.292; 7.331; 7.333; 7.353; 

7.387; 7.406; 7.424; 7.431; 7.449; 7.541; 7.542; 7.553; 7.596; 

7.605 din H.C.L. Sector 2 nr. 29/2009  privind aprobarea 

bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2009. 

 

 Art. 11. Anexele nr. 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 

5.1.1; 5.1.1.1.1; 5.1.1.1.1.1; 6.195; 6.1966.258-6.260 la prezenta 

hotărâre vin în completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr. 

29/2009 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

 

 Art. 12. Anexele nr. 2.1.1.1.1; 7.28; 7.39; 7.45; 7.49; 7.52; 

7.55; 7.57; 7.87; 7.89; 7.105; 7.114; 7.116; 7.119; din 29/2009 
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privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2009 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 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 spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităŃi sanitare 

de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul 

secundar 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- 

2.1.1.1.3; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 

2.1.3.1.1.1; 2.1.2.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2.a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.3; 2.1.3.1.3-

2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1-2.1.3.3.5; 

2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.2; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 

2.1.5.1; 2.1.6 - 2.1.8; . 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 

3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.1.1; 3.1.2.2; 3.1.3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 

4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2; 4.1.1.2; 

4.1.2; 4.1.2.1;  5; 5.1 ; 5.1.1; 5.1.1.1; 5.1.1.1.1; 5.1.1.1.1.1; 

5.1.1.2; 5.1.2; 5.1.2.1; 5.1.3; 6; 6.1 - 6.260  fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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 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 

ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL  

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 76/03.06.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe 

terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 03.06.2009; 

 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 anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 17 poziŃii. 
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 (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism 

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

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele 

nr. 1 şi 2 reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul la 

construire. 

 

 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

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

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL  

SECRETAR, 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 77/03.06.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

61/2009 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 I 

 

 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, 03.06.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/2009 

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 I;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2;

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 69 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 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. În anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 61/2009 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 I se face următoarea rectificare: 

 - La nr. curent 15, rubrica „adresă” în loc de :„Str. Greblei 

nr. 10 bl. 82” se va citi „Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bl. 82”. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Comisia de inventariere şi identificare a terenurilor în vederea 

punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

legea nr.215/2001,republicată 

ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL  

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 78/ 03.06.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 03.06.2009 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 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor de priorităŃi pe anul 2009, pentru 

locuinŃele ce se vor repartiza tinerilor în vederea închirierii, 

conform prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 9/18.06.2009 al Serviciului SpaŃiu 

Locativ; 

- 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 baza prevederile art. 15, alin. 1 şi 2 din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998, republicată, privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale 

pentru LocuinŃe, aprobate prin Hotărârea nr. 962/2001, modificate 

şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2008 şii 

Hotărârea Guvernului nr. 889/2008; 

 În temeiul art. 45 al. 1 şi art. 81 al. 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 listele de priorităŃi pe anul 2009 pentru 

locuinŃele ce se vor repartiza tinerilor în vederea închirierii, în 

baza Legii nr. 152/1998, republicată, conform anexei ce face 

parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. Viceprimarul Sectorului 3 şi serviciile 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 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 74/30.06.2009 

 

 

 

 Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 

din str. Matei Basarab nr. 79, et. 1, cam. 11, Ńel. 021/3180313. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor de priorităŃi ale anului 2009, pentru 

locuinŃele ce se vor repartiza conform prevederilor Legii nr. 

114/1996, modificată şi republicată, precum şi O.U.G. nr. 

74/2007, privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele 

retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 

 

 Având în vedere 

- Raportul de specialitate nr. 4964/22.05.2009 al Serviciului 

SpaŃiu Locativ; 

- 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 baza prevederilor art. 7, art. 16 şi art. 43 din Legea nr. 

114/1996, modificată şi republicată, art. 21 alin. 2 din Normele de 

aplicare ale acesteia, precum şi O.U.G. nr. 74/2007 privind 

asigurarea fondului de locuinŃe sociale destinate chiriaşilor 

evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele retrocedate 

foştilor proprietari, aprobată prin Legea 84/2008;  
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 În temeiul prevederilor art. 45 al. 1 şi art. 81 al. 2 lit. n din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă listele de priorităŃi pe anul 2009 pentru 

locuinŃele ce se vor repartiza în baza Legii nr. 114/1996 şi 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 74/2007, conform 

anexelor 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Viceprimarul Sectorului 3 şi serviciile 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. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 75/30.06.2009 

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local din 

str. Matei Basarab nr. 79, et. 1, cam. 11, tel. 021/3180313. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi a metodologiei  

de acordare a prestaŃiilor financiare excepŃionale  

prevăzute de Legea nr. 272/2004  

privind protecŃia şi promovarea  

drepturilor copilului 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 6044/23.06.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- 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 pentru rezolvarea problemelor sociale, 

protecŃia copilului, relaŃii cu sindicatele, ONG-uri, agenŃi 

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media; 

 În baza prevederilor art. 121 - 123 din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) şi alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul şi condiŃiile de acordare a 

prestaŃiilor financiare excepŃionale prevăzute de Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, 

cuprinse în Anexa 1 la prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezenŃei se abrogă 

Hotărârea Consiliului Local sector 3 nr. 17/24.02.2005. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezenŃei 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. 76/30.06.2009 

 Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 

din str. Matei Basarab nr. 79, et. 1, cam. 11, tel. 021/3180313. 



 166

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

aprobarea Proiectului “Creşterea eficienŃei serviciilor publice în 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃa Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3” cu finanŃare nerambursabilă în cadrul 

Programului OperaŃional „Dezvoltarea capacităŃii administrative” 

 

 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 50206/24.06.2009 a DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3;  

- Programului OperaŃional „Dezvoltarea capacităŃii 

administrative”, axa prioritară 2 „ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei 

furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de 

descentralizare”, domeniul major de intervenŃie 2.2 „Sprijinirea 

iniŃiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”; 

- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional de coordonare şi 

de gestionare a instrumentelor structurale; 

- 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 pentru rezolvarea problemelor sociale, 

protecŃia copilului, relaŃii cu sindicatele, ONG-uri, agenŃi 

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media; 
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 În temeiul art. 45 alin. 1 Şi art. 81 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea Proiectului 

“Creşterea eficienŃei serviciilor publice în cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3” cu 

finanŃare nerambursabilă în cadrul Programului OperaŃional 

„Dezvoltarea capacităŃii administrative”, axa prioritară 2 

„îmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizării serviciilor publice, cu 

accentul pus pe procesul de descentralizare”, domeniul major de 

intervenŃie 2.2 „Sprijinirea iniŃiativelor de reducere a duratei de 

livrare a serviciilor publice”. 

 

 Art. 2. Pentru implementarea Proiectului Consiliul Local 

Sector 3 va asigura finanŃarea sumelor reprezentând contribuŃia 

ce îi revine D.G.A.S.P.C. Sector 3, în valoare de 21.840 RON, 

reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului. Valoarea totală 

a proiectului este de 1.092.000 RON, fără TVA. 

 

 Art. 3. Consiliul Local Sector 3 va asigura finanŃarea 

costurilor neeligibile necesare implementării optime a Proiectului. 

 



 168

 Art. 4. Consiliul Local Sector 3 împuterniceşte pe Directorul 

General al D.G.A.S.P.C. sector 3 în vederea înaintării cererii de 

finanŃare şi semnării contractul de finanŃare. 

 

 Art. 5. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 77/30.06.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea deplasării copilului Murgu Andreea-Larisa în 

Bulgaria în perioada 18.07.2009 – 27.07.2009, împreună cu 

familia Boicea Dan-George şi Stânciu Emilia 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 49915/23.06.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- SentinŃa Civilă nr. 1662/06.11.2008 prin care Tribunalul 

Bucureşti a dispus încredinŃarea în vederea adopŃiei;  

- 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 baza prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) şi alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă deplasarea copilului Murgu Andreea-

Larisa în Bulgaria în perioada 18.07.2009 – 27.07.2009, 

împreună cu familia Boicea Dan-George şi Stanciu Emilia. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte familia Boicea Dan-George şi 

Stanciu Emilia în vederea întocmirii paşaportului simplu pentru 

copilul Murgu Andreea-Larisa, născut la data de 26.07.2007 în 

Bucureşti, sector 6, fiica lui natural şi Murgu Nuşa, CNP 

6070726460101.  

 

 Art. 3. Prezenta împuternicire este valabilă în faŃa tuturor 

instituŃiilor statului competente în eliberarea paşaportului, 

persoana împuternicită putând semna acte şi depune declaraŃii în 

limita prezentului mandat. 

 

 Art. 4. Consiliul Local Sector 3, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 şi persoană 

împuternicită, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 
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 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. 78/30.06.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea deplasării copilului  Plosceanu Andreea în 

Turcia în perioada 15.09.2009 – 30.09.2009, împreună cu familia 

Bucoveanu Florin şi Bucoveanu Daniela 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 49805/23.06.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3; 

- SentinŃa Civilă nr. 36/14.01.2009 prin care Tribunalul Bucureşti 

a dispus deschiderea adopŃiei;  

- SentinŃa Civilă nr. 1212/2008 prin care Tribunalul Bucureşti a 

dispus plasamentul copilului la familia Bucoveanu Florin şi 

Bucoveanu Daniela;  

- raportul Comisiei de administraŃie publica 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 baza prevederilor art. 30 alin. 2 din Legea nr. 273/2004 

privind regimul juridic al adopŃiei; 
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 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) 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 deplasarea copilului Plosceanu Andreea 

în Turcia în perioada 15.09.2009 – 30.09.2009, împreună cu 

familia Bucoveanu Florin şi Bucoveanu Daniela. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte familia Bucoveanu Florin şi 

Bucoveanu Daniela în vederea întocmirii paşaportului simplu 

pentru copilul Plosceanu Andreea, născut la data de 10.07.2008 

în Bucureşti, sector 5, fiica lui natural şi Plosceanu Marinela-

Elena, CNP 6080710450125.  

 

 Art. 3. Prezenta împuternicire este valabilă în faŃa tuturor 

instituŃiilor statului competente în eliberarea paşaportului, 

persoană împuternicită putând semna acte şi depune declaraŃii în 

limita prezentului mandat. 

 

 Art. 4. Consiliul Local Sector 3, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 şi persoană 

împuternicită, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezenŃei 

hotărâri. 
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 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. 79/30.06.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu 

pe raza sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 6254/30.06.2009 a Primarului 

Sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 6255/30.06.2009 al Arhitectului Şef 

al Sectorului 3; 

 łinând seama de prevederile : 

- Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată cu Legea nr. 50/1991 (r2) privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii din data de 13.10.2004; 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

HCGMB nr. 269/21/12/2000; 

- Avizele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 

- Rapoartele Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

republicată.  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pe 

terenuri aparŃinând persoanelor fizice/juridice pe raza 

sectorului 3. 

 

 Art. 2. Prezentele documentaŃii  reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

urbanism este de 2 (doi) ani. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre conŃine anexa nr. 1 cu 24 poziŃii şi 

anexă nr. 2 cu 2 poziŃii. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2 – 

4, sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 80/30.06.2009 

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local din 

str. Matei Basarab nr. 79, et. 1, cam. 11, tel. 021/3180313. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea cu 5 ani a contractului de comodat 

nr. 8356 din 28.11.2005 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 

3 şi Ministerul Apărării NaŃionale – Centrul Militar Sector 3 privind 

darea în folisintă gratuită Ministerului Apărării NaŃionale – Centrul 

Militar Sector 3 a imobilului situat în Bd. Nicolae Grigorescu nr. 

12, sector 3, aparŃinând Grupului Şcolar ”Anghel Saligny” şi 

administrat de către Primăria Sectorului 3 

  

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 6207/29.06.2009 al DirecŃiei Juridice 

şi Patrimoniu; 

- Art. 35, lit. e din legea nr. 45/1994 privind apărarea naŃională a 

României, modificată şi completată; 

- Art. 76 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaŃiei 

pentru apărare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului nr. 85/2005 privind 

darea în folosinŃă cu titlu gratuit, a imobilului situat în Bd. Nicolae 

Grigorescu nr. 12, sector 3, către Ministerul Apărării NaŃionale – 

Centrul Militar al Sectorului 3; 

- Contractul de comodat nr. 8356/28.11.2005 încheiat între 

C.L.S.3 şi Ministerul Apărării NaŃionale – Centrul Militar al 

Sectorului 3 privind darea în folosinŃă gratuită Ministerului Apărării 
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NaŃionale – Centrul Militar Sector 3 a imobilului situat în Bd. 

Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, aparŃinând Grupului Şcolar 

”Anghel Saligny” şi administrat de către Primăria Sectorului 3;  

- Adresa nr. A-1236/04.06.2009 a Ministerului Apărării NaŃionale 

– Centrul Militar al Sectorului 3, înregistrată la Primăria Sectorului 

3 cu nr. 5427 din 04.06.2009; 

- 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. f 

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

modificată şi completată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a contractului de 

comodat  nr. 8356 din 8.11.2005 încheiat între Consiliul Local al 

Sectorului 3 şi Ministerul Apărării NaŃionale – Centrul Militar 

Sector 3 privind darea în folosinŃă gratuită Ministerului Apărării 

NaŃionale – Centrul Militar Sector 3 a imobilului situat în Bd. 

Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, aparŃinând Grupului Şcolar 

”Anghel Saligny” şi administrat de către Primăria Sectorului 3; 

 

 Art. 2. Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei 

hotărâri. 
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 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei sectorului 3 din str.Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 81/30.06.2009 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 4 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2009 

 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 

4 pe anul 2009, nr. II.4/ 421/11.06.2009 al DirecŃiei Economice; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 Având în vedere prevederile art. 19, lit. a. din Legea nr. 

273/2006, privind finanŃele publice locale; 

 Luând în considerare Decizia nr. 626/27.04.2009 a 

Directorului executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate,  

 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: 



 182

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli - venituri proprii, a 

fost aprobat atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli 

în sumă de 498.227,92 mii lei, conform anexei nr. 1, din care 

surse proprii 110.000 mii lei; 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate integral din venituri proprii a fost aprobat atât la partea 

de venituri cât şi la partea de cheltuieli în sumă de 13 004 mii lei, 

conform anexei nr. 2; 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate parŃial din venituri proprii a fost aprobat atât la partea de 

venituri cât şi la partea de cheltuieli în sumă de 19.450,00 mii lei, 

conform anexei nr. 3; 

 Anexa nr. 3.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii, a fost aprobat atât la partea de venituri 

cât şi la partea de cheltuieli în valoare de 18.054,72 mii lei – cap. 

65.10 – ÎnvăŃământ, din care: 

 Anexa nr. 3.1.2 bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii, a fost aprobat atât la partea de venituri 

cât şi la partea de cheltuieli la valoarea de 5.744,95 mii lei – cap. 

65.10.04.02 – ÎnvăŃământ secundar superior 

 Anexa nr. 3.2. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii, a fost aprobat atât la partea de venituri 

cât şi la partea de cheltuieli la valoarea de 129,28 mii lei – cap. 

67.10 Cultură, recreere şi religie. 
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 Anexa nr. 3.2.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii, a fost aprobat atât la partea de venituri 

cât şi la partea de cheltuieli la valoarea de 129,38 mii lei – cap. 

67.10.03.30 – Centrul Cultural Nicolae Bălcescu; 

 Anexa nr. 3.3. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

partială din venituri proprii, a fost aprobat atât la partea de venituri 

cât şi la partea de cheltuieli la valoarea de 1.266,00 mii lei – cap. 

68.10 – Asigurări şi asistenŃă socială; 

 Anexa nr. 3.3.1 bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii, a fost aprobat atât la partea de venituri 

cât şi la partea de cheltuieli la valoarea de 920,00 mii lei – cap. 

68.10.04.01 – Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1; 

 

 Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 

4, la valoarea de 498.227,92 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: 498.227,92 mii lei; 

 Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice şi 

acŃiuni externe în valoare de: 41.840,48 mii lei; 

 Anexa 1.3 – capitol bugetar 54.02 – Alte servicii publice 

generale în valoare de: 5.331,62 mii lei; 

 Anexa 1.4 – capitol bugetar  60.02 – Apărare în valoare de: 

457,10 mii lei; 

 Anexa 1.5 – capitol bugetar 61.02 – Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională în valoare de: 16.819,00 mii lei, 
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 Anexa 1.6 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ total în 

valoare de: 182.849,52 mii lei; 

 Anexa 1.7– capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi 

religie în valoare de: 48.842,41 mii lei; 

 Anexa 1.8 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială în valoare de: 84.932,04 mii lei; 

 Anexa 1.9 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică în valoare de: 13.135,08 mii lei; 

 Anexa 1.10 – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului în 

valoare de: 43.856,50 mii lei; 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, 

cap. 51.02.01.03 la valoarea de 27.511,40 mii lei conform anexei 

1.2.1.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03 la valoarea de 9.598,00 

mii lei, conform anexei 1.2.1.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03, 

la valoarea de 4.731,08 mii lei, conform anexei 1.2.1.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea 
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de 4004,62 mii lei, conform anexei 1.3.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul Centrului Militar Zonal, 

subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 457,10 mii lei conform 

anexei 1.4.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul PoliŃiei Comunitare Sector 4, 

subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 16.719,00 mii lei conform 

anexei 1.5.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. – capitolul 65.02 - 

derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 

182.849,52 mii lei, conform anexelor: 1.6, din care:  

 Anexa nr. 1.6.US – cap 65.02.01 – învăŃământ derulat din 

UnităŃile Şcolare – în valoare de – 136.386,15 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.DR – cap 65.02.02 – învăŃământ derulat 

direcŃie – în valoare de – 46.463,37 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.1. – cap 65.02.03 – total învăŃământ 

preşcolar şi primar – în valoare de – 118.181,69 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.1.1. – cap 65.02.03.01 – total învăŃământ 

preşcolar (local)– în valoare de – 50.477,15 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.1.2. – cap 65.02.03.02 – total învăŃământ 

primar – în valoare de – 67.704,54 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.1 US. – cap 65.02.03 US – învăŃământ 

preşcolar + primar unităŃi şcolare – în valoare de – 81.426,91 mii lei  
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 Anexa nr. 1.6.1. US1 – cap 65.02.03 US 1 – învăŃământ 

preşcolar derulat prin unităŃi şcolare – în valoare de – 26.157,68 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.1. US2 – cap 65.02.03 US 2 – învăŃământ 

primar derulat prin unităŃi şcolare – în valoare de – 55.269,23 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.1.DR – cap 65.02.03 DR – învăŃământ 

preşcolar + primar derulat prin direcŃie – în valoare de – 

36.754,78 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.1.DR1 – cap 65.02.03 DR 1 – învăŃământ 

preşcolar derulat prin direcŃie – în valoare de – 24.319,47 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.1.DR2 – cap 65.02.03 DR 2 – învăŃământ 

primar derulat prin direcŃie – în valoare de – 12.435,31 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.2– cap 65.02.04  – Total învăŃământ 

secundar (local) – în valoare de – 53.297,79 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.2.1 – cap 65.02.04.02 – Total învăŃământ 

secundar superior – în valoare de – 51.285,46 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.2.2 – cap 65.02.04.03 – total învăŃământ şcoli 

profesionale – în valoare de – 2.012,33 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.2.US – cap 65.02.04 US – învăŃământ secundar 

derulat prin unităŃi şcolare – în valoare de – 44.939,48 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.2.US2 – cap 65.02.04 US 2 – învăŃământ 

secundar superior derulat prin unităŃi şcolare – în valoare de – 

42.927,15 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.2.US3 – cap 65.02.04 US 3 – învăŃământ 

profesional unităŃi şcolare – în valoare de – 2.012,33 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.2.DR – cap 65.02.04 DR – învăŃământ 

secundar derulat prin direcŃie – în valoare de – 8.358,31 mii lei  
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 Anexa nr. 1.6.2.DR1– cap 65.02.04 DR 2 – învăŃământ secundar 

superior derulat prin direcŃie – în valoare de – 8.358,31 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.3 – cap 65.02.07 – total învăŃământ nedefinit 

prin nivel– în valoare de – 11.370,04 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.3.1.US – cap 65.02.07.04 US – învăŃământ 

special unităŃi şcolare – în valoare de – 10.019,76 mii lei  

 Anexa nr. 1.6.3.1.DR– cap 65.02.07.04 DR – învăŃământ 

special direcŃie – în valoare de – 1.350,28 mii lei  

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul Centrului Cultural„ Nicolae 

Bălcescu”, capitolul 67.02.03.30 la valoarea de 1.232,00 mii lei, 

conform anexei: 1.7.1, 1.7.1.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.05, la valoarea de 47.410,41 mii lei, conform anexelor: 

1.7.2; 1.7.2.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.50 ,la valoarea de 200,00 mii lei, conform anexei: 1.7.3; 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului – Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1, 

subcapitolul 68.02.04 AsistenŃă socială acordată persoanelor în 

vârsta, la aceeaşi valoare de 3.115,00 mii lei, conform anexei: 

1.8.1, 1.8.1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 14. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

68.02.06 AsistenŃă socială pentru familie şi copil ,la valoarea de 

2.493,82 mii lei, conform anexelor: 1.8.2, 1.8.2.1, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului, capitolul 68.02, la valoarea de 70.196,55 

mii lei conform anexelor: 1.8.4; 1.8.4.1; 1.8.4.1.1, 1.8.4.2, 

1.8.4.2.1, 1.8.4.2.2, 1.8.4.3, 1.8.4.3.1, 1.8.4.3.2., 1.8.4.4, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 16. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. – CREŞE, 

subcapitolul 68.02.11, la valoarea de 7.318,67 mii lei conform 

anexei 1.8.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 17. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, 

subcapitolul 68.02.12 la valoarea de 1.808,00 mii lei, conform 

anexei 1.8.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 18. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, la valoarea de 

13.135,08 mii lei, conform anexelor: 1.9, 1.9.1, 1.9.1.1, 1.9.2, 

1.9.2.1, 1.9.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 19. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

74.02 ProtecŃia mediului, la valoarea de 43.856,50 mii lei, 

conform anexelor :1.10, 1.10.1, 1.10.1.1, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 20. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate 

în subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, 1.11, 

1.12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - anexa nr. 1.11 Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4 în 

valoare de 15 mii lei – cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi 

dotări independente în anul 2009 la AutorităŃi Publice – Primăria 

Sectorului 4 

 - anexa nr. 1.12 Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4 în 

valoare de 175,57 mii lei – cheltuieli pentru achiziŃionare de 

bunuri şi dotări independente în anul 2009 la Serviciul Public 

Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor 

 

 Art. 21. Ordonatorul principal de credite, prin serviciile de 

specialitate, să facă demersurile necesare acoperirii integrale a 

plăŃii drepturilor salariale şi de natură salarială a personalului 

didactic şi auxiliar din unităŃile de învăŃământ ale sectorului 4. 

 

 Art. 22. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Primăria Sectorului 4, DirecŃiile descentralizate 
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implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente - Electoral. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.06.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 57/11.06.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2009 

 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 

4 pe anul 2009, nr. II.4/ 432 /18.06.2009 al DirecŃiei Economice; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 Având în vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 

273/2006, privind finanŃele publice locale;   

 Luând în considerare Decizia nr. 23075/16.06.2009 a 

Directorului executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 

privind retrimestializarea sumelor alocate de la bugetul de stat 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

sectoarelor şi municipiului Bucureşti.  

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 

lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată: 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli - venituri 

proprii, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli în 

sumă de 498.227,92 mii lei, conform anexei nr. 1 

 

 Art. 2. 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 25.06.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 58/25.06.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcŃiilor publice  

din cadrul Primăriei Sector 4 pentru semestrul al II-lea al anului 

2009 

 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 4 din Legea nr. 

188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 81 alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completatările ulterioare: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice al 

Primăriei Sector 4 pentru semestrul al II-lea al anului 2009, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.  
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 Art. 2. Primarul sectorului 4 şi Secretarul sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.06.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 59/25.06.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea H.C.L.S.4 nr. 50/28.05.2009 

 

 Având în vedere adresa nr. 30498/IA/14.05.2009 a 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei precum şi 

Expunerea de motive Primarului Sectorului4; 

 Analizând Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Administrative nr. VI.18/123/11.06.2009; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) din Legea Nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală republicată, cu 

modificările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

50/28.05.2009 privind trecerea blocului ZI1, Cartier Tonitza, din 

Şoseaua OlteniŃei Nr. 219 din domeniul public al Consiliului Local 

Sector 4 în domeniul public al statului. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate vor aduce 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 25.06.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 60/25.06.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii aplicării tarifelor 

prevăzute în Anexa la HCLS 4 nr. 6/ 29.01.2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sectorul 4 nr. 3501/11.06.2009; 

 Luând act de raportele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul art. 30 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanŃele 

publice locale şi art. 282 din Legea nr. 571/ 2003 – Codul Fiscal 

al României; 

 Având în vedere dispoziŃiile H.C.G.M.B nr. 239/ 24.09.2001 

privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare; 

 łinând cont de cuprinsul art. 19 şi 20 din O.G. nr. 71/ 2002 

privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2, lit. c, art. 81 

alin. (2), lit. d) şi art. 81 alin. (3) din Legea 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă prelungirea până la data de 31.12.2009 a 

tarifelor percepute de DirecŃia de Administare a PieŃelor Sector 4 

pentru serviciile prestate şi folosirea domeniului public aflat în 

administrarea acesteia conform Anexei la HCLS4 nr. 

6/29.01.2009. 

 

 Art. 2. Începând cu data de 01.01.2010 se va reveni la 

tarifele prevăzute în Anexa la H.C.L. S 4 nr. 71/ 30.10.2008. 

 

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.06.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 61/25.06.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu 

pe teren proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice 

şi terenuri domeniul privat al Municipiului Bucureşti, 

situate în municipiul Bucureşti - sectorul 4 

 

 Având în vedere Referatele de specialitate ale DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul 

Sectorului 4; 

 Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi ale Comisiei 

juridice, de 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, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru  

Imobilele prevăzute în anexă la prezenta hotărâre situate pe 

teren proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice şi terenuri 

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 25.06.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 62/25.06.2009 
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ANEXĂ  

LA  H.C.L.S. 4 nr. 62/25.06.2009 

 
Nr 
crt 
 

Nr./data 
registratură 

Solicitant Adresă 
poştală 

Denumire 
investiŃie 

Teren 
proprietate 

privată 
persoane 
fizice/jur. 

Teren dom 
privat MB 

Teren 
dom. 
Publ. 
M B 

Motivul 
efectuării  

PUD. 

OBS. 
 

1 13924/ 
25.03.09 

SC New 
York Trust 
Investment 
SRL 

Cal.Văcăreşti 
nr. 352-354 

Complex 
rezidenŃial 

St=3055,00 
mp 

  Stabilire 
amplasament 

Pers.jur 

2 1535/ 
15.01.09 

Craiu 
Gheorghe 

Str. Salinei 
nr. 3 

Concesionare 
teren 

St=288,00 
mp 
 

St=95,0mp  Concesionare 
teren 

Pers.fiz 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ionel Romeo DRĂGAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea punctului 9 

din Anexa la H.C.L.S 4 nr. 71 din 30.10.2008 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Raportul de specialitate nr. 3485/10.06.2009 al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sectorul 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul art. 30 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanŃele 

publice locale şi art. 282 din Legea nr. 571/ 2003 – Codul Fiscal 

al României; 

 Având în vedere dispoziŃiile H.C.G.M.B nr. 239/ 24.09.2001 

privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare; 

 łinând cont de cuprinsul art. 19 si 20 din O.G. nr. 71/ 2002 

privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2, lit. c. art. 81 

alin. (2), lit. d) şi art. 81 alin. (3) din Legea 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea punctului 9 din Anexa la 

H.C.L.S 4 nr. 71/ 30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute 

de DirecŃia de Administare a PieŃelor Sector 4 pentru serviciile 

prestate şi folosirea domeniului public aflat în administrarea 

acesteia începând cu data de 12.06.2009, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.06.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 63/25.06.2009 
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ANEXĂ  

LA H.C.L.S. 4 Nr. 63/25.06.2009 

 

 

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ŞI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC AFLAT ÎN 

ADMINISTRAREA DIRECłIEI DE ADMINISTRARE A PIEłELOR SECTOR 4 

 
Nr. 
crt. 

Modul de utilizare a structurilor de vânzare şi servicii 
prestate 

U.M. 
(cantitate) 

Taxa în 
LEI/ZI 

1 1. Depozitare sac  1-5 saci  2,00 /zi 

6-10 saci  4,00 /zi 
Peste 10 saci  4,00 + 2,00 (pentru fiecare 

sac în plus, ce depăşeşte 
10 saci) /zi 

2. Depozitare ladă 1-25 lăzi  2,00 /zi 
25-50 lăzi  4,00 /zi 

Peste 50 lăzi  4,00 + 2,00 (pentru fiecare 
5 lăzi în plus, ce depăşesc 

50 de lăzi) /zi 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ionel Romeo DRĂGAN 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 

Sumar 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 6 
 

Sumar 
 
HOTĂRÂREA Nr. 121 din 10.06.2009 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă.....................................................................................................................208 

HOTĂRÂREA Nr. 122 din 10.06.2009 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli pe anul 2009............................................................................................210 

HOTĂRÂREA Nr. 123 din 10.06.2009 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 (anexă pe cd)..........................................................................................257 

HOTĂRÂREA Nr. 124 din 10.06.2009 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada 

Corvinilor”...............................................................................................................260 

HOTĂRÂREA Nr. 125 din 10.06.2009 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada Floarea 

Roşie”......................................................................................................................265 

HOTĂRÂREA Nr. 126 din 10.06.2009 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada Pietrele 

Doamnei”.................................................................................................................270 

HOTĂRÂREA Nr. 127 din 10.06.2009 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada 

Retezatului”...............................................................................................................275 

HOTĂRÂREA Nr. 128 din 10.06.2009 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Intrarea 

Vorona”....................................................................................................................280 

HOTĂRÂREA Nr. 129 din 10.06.2009 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada Zinca 

Golescu”..................................................................................................................285 

HOTĂRÂREA Nr. 130 din 10.06.2009 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada 

Alizeului”...................................................................................................................290 

HOTĂRÂREA Nr. 131 din 10.06.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu – “Bd. Anul 1864 nr. 59B”, Sector 6 pentru consolidare, extindere şi 

supraetajare locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 148,6 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice........................................................................................................295 

HOTĂRÂREA Nr. 132 din 10.06.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de 
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Detaliu – “Str. ProsperităŃii nr. 19A”, Sector 6 pentru construirea unei locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 330 m.p., proprietate particulară persoane fizice.............300 

HOTĂRÂREA Nr. 133 din 10.06.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu – “Intr. ROCILOR nr. 1A”, Sector 6 pentru construirea unei locuinŃe pe un teren 

în suprafaŃă de 510,11 m.p. proprietate particulară persoane fizice....................305 

HOTĂRÂREA Nr. 134 din 10.06.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu – “Calea Plevnei nr. 186”, Sector 6 pentru construirea unui imobil cu 

funcŃiunea de birouri, pe un teren în suprafaŃă de 1674 m.p., proprietate particulară 

persoană juridică.....................................................................................................309 

 
 

 



 208

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 În temeiul art. 35 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 : 

 

 Articol unic: Se alege d-na Ioana Mihaela Neacşu în 

funcŃia de preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, până la 

data de 30.09.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 121/10.06.2009 
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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 alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 În drept prevederile art. 35, din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 Art. 35(1)  

 „După declararea că legal constituit, consiliul local alege 

dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 

majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, un preşedinte de şedinŃă, 

pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinŃele 

consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta”. 

 Art. 35(2) 

 Consilierul local ales în condiŃiile alin. (1) poate fi schimbat 

din funcŃie, la iniŃiativa a cel puŃin unei treimi din numărul 

consilierilor locali, prin votul majorităŃii consilierilor locali în 

funcŃie”. 

 

SECRETAR, 

Floricică Gheorghe
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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,  

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6 . 

 În temeiul Legii nr. 273/2006  privind finanŃele publice 

locale;  

 În temeiul Deciziei nr. 626/27.04.2009 a D.G.F.P.M.B 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare 

adăugata pentru finanŃarea cheltuielilor din instituŃiile de 

învăŃământ preuniversitar de stat; 

 În temeiul Deciziei nr. 10/13.01.2009 a D.G.F.P.M.B privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

 În temeiul Legii nr. 18/27.02.2009 a bugetului de stat pe 

anul 2009; 

 În temeiul Legii nr. 19/2009 a bugetului asigurărilor sociale 

de stat  privind transferuri pentru finanŃarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap; 

 Potrivit art.1 din Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui 

sprijin financiar la constituirea familiei, se instituie sprijinul 

financiar la constituirea familiei; 

 În temeiul H.G. nr. 1256/17.10.2007 şi HCL nr. 

264/09.08.2007 privind finanŃarea în cadrul Programului naŃional 
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de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi, 

H.G. nr. 1432/12.11.2008 privind repartizarea unor sume din 

transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanŃarea unor cheltuieli de capital pentru unităŃi de învăŃământ 

preuniversitar de stat şi H.C.G.M.B nr. 130/13.04.2009 privind 

repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti a unor 

sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare; 

 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, 

republicata, 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 suma de 739.292,00 mii lei, atât la 

venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 10/01). 

 

 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 61.417,00 mii lei, atât la venituri cât şi la 

cheltuieli (Anexa 10/02). 

 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul instituŃiilor finanŃate integral din 

venituri proprii al Sectorului 6 pe anul 2009, în suma de 9.000,00 

mii lei (Anexa 10/07). 

 

 Art. 4. 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). 
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 Art. 5. Se aprobă Bugetul fondurilor externe 

nerambursabile al Sectorului 6 pe anul 2009, în suma de 

4.397,00 mii lei (Anexa 10/04). 

 

 Art. 6. Se aprobă  listele de investiŃii pe anul 2009, conform 

Anexelor 1, 1a şi 1b. 

 

 Art. 7. Se aprobă detalierea cheltuielilor pe capitole, 

subcapitole, articole şi alineate conform Anexei nr. 2, anexele 

10/01, 10/02, 10/04, 10/05, 10/07, 1, 1a şi 1b  fac parte integrantă 

din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 8. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competentelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competentelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 122/10.06.2009 
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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 şi Cheltuieli pe 

anul 2009 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2, lit. „d” şi alin. 4 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.” 

 Art. 81(4):  

 „Consiliile locale ale sectoarelor exercită şi alte atribuŃii 

stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti”. 



 214

 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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Anexă la  

Hotărârea nr.122/10.06.2009 

 

 

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

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2009 

 

DENUMIREA  INDICATORILOR 
Cod  

Indicator 
AN Trim I Trim 2 Trim 3 Trim 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.17) 00.01 739.292 185.620 134.711 219.484 199.477 

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) 00.02 704.785 176.153 128.150 209.137 191.345 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 00.09+ 00.10+ 00.11) 00.03 694.058 174.457 125.677 206.436 187.488 

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     
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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     

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 
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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 

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 

11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 197.681 53.396 66.511 31.807 45.967 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) 11.02 165.681 41.938 58.831 23.587 41.325 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeŃelor  11.02.01 0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor, sectoarelor  şi 

Municipiului Bucureşti 

11.02.02 

165.681 41.938 58.831 23.587 41.325 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru subvenŃionarea energiei 

termice livrate populaŃiei 11.02.03 0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru sistemele centralizate de 11.02.04 0     
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producere şi distribuŃie a energiei termice 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri 

 11.02.05 0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale 11.02.06 0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata 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 

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 
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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 bugetara 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 



 221

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 

DonaŃii şi sponsorizări 37.02.01 0     

Alte transferuri voluntare 37.02.50 0     

ÎI. 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 
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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     

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+ 00.20 28.670 7.180 4.930 9.260 7.300 
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42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36) 

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 asistenta 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     

SubvenŃii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru 

finanŃarea programelor pentru ocuparea temporară a forŃei de muncă şi 

subvenŃionarea locurilor de munca  43.02.04 0     

SubvenŃii primite de la alte bugete locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială 

pentru persoanele cu handicap 43.02.07 0     
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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) 49.02 739.292 172.979 332.675 145.074 88.564 

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 613.817 162.550 252.838 116.812 81.617 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL () 10 233.460 69.038 92.385 39.065 32.972 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII () 20 235.806 56.459 112.192 44.386 22.769 

TITLUL III DOBÂNZI () 30 43.100 15.085 12.930 8.620 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice interne () 30.01 43.100 15.085 12.930 8.620 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 7.775 0 4.550 2.175 1.050 

Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale () 50.04 7.775 0 4.550 2.175 1.050 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 

(rd.176+196+225+269+308+332+3714071+443+500+540+569) 51 35.640 7.625 11.915 9.239 6.861 

Transferuri curente () 51.01 35.640 7.625 11.915 9.239 6.861 

Transferuri către instituŃii publice () 51.01.01 35.640 7.625 11.915 9.239 6.861 
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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 rambursabila () 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 Roman 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  ASISTENTA 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 natura () 57.02.02 6.800 1.565 2.523 1.470 1.242 

 59 5.200 412 2.708 1.150 930 
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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 1.000 100 550 200 150 

ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical () 59.15 0 0 0 0 0 

  59.22 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 97.581 500 71.676 22.638 2.767 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE () 71 97.581 500 71.676 22.638 2.767 

Active fixe () 71.01 97.581 500 71.676 22.638 2.767 

ConstrucŃii() 71.01.01 49.695 500 26.461 20.613 2.121 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport() 71.01.02 2.172 0 1.582 550 40 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale() 71.01.03 1.038 0 925 81 32 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)() 

 71.01.30 44.676 0 42.708 1.394 574 

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 80.03 0     
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venituri proprii () 

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 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -606 -46 -389 -76 -95 

Plăti 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 () 50.02 153.133 33.819 58.048 39.453 21.813 

AutorităŃi publice şi acŃiuni externe () 

 51.02 91.624 16.212 37.266 25.849 12.297 

CHELTUIELI CURENTE () 01 76.833 15.742 26.310 23.446 11.335 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 32.865 8.538 9.548 7.465 7.314 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 43.968 7.204 16.762 15.981 4.021 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 
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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 10.986 2.428 1.007 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 14.921 500 10.986 2.428 1.007 

Active fixe() 71.01 14.921 500 10.986 2.428 1.007 

ConstrucŃii 71.01.01 9.508 500 5.900 2.158 950 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 687 0 627 60 0 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 126 0 107 11 8 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 4.600 0 4.352 199 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     

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 

 85 -130 -30 -30 -25 -45 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85,01 -130 -30 -30 -25 -45 

Din total capitol:    91.624 16.212 37.266 25.849 12.297 

AutorităŃi executive şi legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 91.624 16.212 37.266 25.849 12.297 

AutorităŃi executive 51.02.01.03 91.624 16.212 37.266 25.849 12.297 

    0     
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Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02 15.345 1.450 6.933 4.371 2.591 

CHELTUIELI CURENTE () 01 15.345 1.450 6.933 4.371 2.591 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0     

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ () 50 7.775 0 4.550 2.175 1.050 

Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale  

 50.04 7.775 0 4.550 2.175 1.050 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 7.570 1.450 2.383 2.196 1.541 

Transferuri curente () 51.01 7.570 1.450 2.383 2.196 1.541 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 7.570 1.450 2.383 2.196 1.541 

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, aparatura birotica 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 



 230

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:  15.345 1.450 6.933 4.371 2.591 

Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale 

 54.02.05 7.775 0 4.550 2.175 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 evidenta a persoanelor 54.02.10 7.570 1.450 2.383 2.196 1.541 

Alte servicii publice generale  54.02.50 0     

    0     

TranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi () 

 55.02 46.164 16.157 13.849 9.233 6.925 

CHELTUIELI CURENTE () 01 46.164 16.157 13.849 9.233 6.925 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 3.064 1.072 919 613 460 

Dobânzi 30 43.100 15.085 12.930 8.620 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 43.100 15.085 12.930 8.620 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice externe 30.02 0     
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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 intre diferite nivele ale administraŃiei (cod 

56.02.06 la 56.02.09) 56.02 0     

CHELTUIELI CURENTE () 

 01 0     

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI 

PUBLICE () 51 0     

Transferuri curente () 51.01 0     

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor de zi 

pentru protecŃia copilului 51.01.14 0     

Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru 

persoanele cu handicap 51.01.15 0     

Din total capitol:  0     

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor pentru 

protecŃia copilului 56.02.06 0     

Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru 56.02.07 0     
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persoanele cu handicap 

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de 

sănătate 56.02.09 0     

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłA NAłIONALĂ  

(cod 60.02+61.02) 59.02 24.198 5.525 9.030 5.582 4.061 

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, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0  0 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0  0 0 0 

OPERAłIUNI FIANCIARE 

 79 0 0 0 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     

Din total capitol:  0     

Apărare naŃională 60.02.02 320 46 109 90 75 

    0     

Ordine publică şi siguranŃa naŃională (cod 61.02.03 la 61.02.50) 61.02 23.878 5.479 8.921 5.492 3.986 

 CHELTUIELI CURENTE () 01 23.680 5.480 8.822 5.422 3.956 

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 INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

 51 23.570 5.441 8.789 5.400 3.940 

Transferuri curente () 51.01 23.570 5.441 8.789 5.400 3.940 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 23.570 5.441 8.789 5.400 3.940 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 200 0 100 70 30 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE () 71 200 0 100 70 30 

Active fixe() 71.01 200 0 100 70 30 

ConstrucŃii 71.01.01 0 0 0 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 200 0 100 70 30 

Mobilier, aparatura birotica 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 
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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     

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -2 -1 -1 0 0 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -2 -1 -1 0 0 

Din total capitol:  23.878 5.479 8.921 5.492 3.986 

Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 23.570 5.441 8.789 5.400 3.940 

PoliŃie comunitara 

 61.02.03.04 23.570 5.441 8.789 5.400 3.940 

ProtecŃia civilă şi protecŃia contra incendiilor 61.02.05 308 38 132 92 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) 64.02 315.688 81.542 134.566 58.064 41.516 

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 77.059 19.056 13.213 

CHELTUIELI CURENTE () 01 156.594 48.101 76.369 18.955 13.169 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 127.394 40.987 61.105 14.731 10.571 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 23.800 6.197 12.606 3.134 1.863 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0     

Transferuri curente () 51.01 0     
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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  ASISTENTA SOCIALĂ () 57 3.700 824 1.581 740 555 

 Ajutoare sociale () 57.02 3.700 824 1.581 740 555 

 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, aparatura birotica 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 
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Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:   157.429 48.101 77.059 19.056 13.213 

ÎnvăŃământ preşcolar şi primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02) 65.02.03 68.719 21.837 32.171 9.000 5.711 

ÎnvăŃământ preşcolar 65.02.03.01 30.821 10.820 13.802 4.096 2.103 

ÎnvăŃământ primar 

 65.02.03.02 37.898 11.017 18.369 4.904 3.608 

ÎnvăŃământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 80.255 23.794 41.132 8.772 6.557 

ÎnvăŃământ secundar inferior    65.02.04.01 22.798 6.795 11.191 2.777 2.035 

ÎnvăŃământ secundar superior    65.02.04.02 34.478 10.202 17.966 3.599 2.711 

ÎnvăŃământ profesional 65.02.04.03 22.979 6.797 11.975 2.396 1.811 

ÎnvăŃământ postliceal 65.02.05 0     

ÎnvăŃământ  nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 

 65.02.07 8.455 2.470 3.756 1.284 945 

ÎnvăŃământ special 65.02.07.04 8.455 2.470 3.756 1.284 945 

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     
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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  ASISTENTA SOCIALĂ () 57 0 0 0 0 0 

 Ajutoare sociale () 57.02 0 0 0 0 0 

 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0 0 0 0 0 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 0 0 0 0 0 

Active fixe() 71.01 0 0 0 0 0 

ConstrucŃii 

 71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatura birotica 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 
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Rambursări de credite externe 81.01 0         

Rambursări de credite interne 81.02 0         

Din total capitol:    0         

Servicii  medicale în unităŃi sanitare cu pături 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 48.844 6.971 17.093 14.526 10.254 

 CHELTUIELI CURENTE (rd.345 la 346+353)   01 40.496 6.975 12.233 11.546 9.742 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   10 15.032 3.523 3.826 3.544 4.139 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII   20 19.964 2.618 7.114 6.159 4.073 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 

(rd.348) 51 4.500 734 743 1.643 1.380 

Transferuri curente (rd.349) 51.01 4.500 734 743 1.643 1.380 

Transferuri către instituŃii publice   51.01.01 4.500 734 743 1.643 1.380 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.351) 

   55 0 0       

A. Transferuri interne.(rd.352) 55.01 0         
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Alte transferuri curente interne    55.01.18 0         

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.354 la 357)   59 1.000 100 550 200 150 

Programe pentru tineret 59.08 0   0 0 0 

SusŃinerea cultelor  

 59.12 1.000 100 550 200 150 

ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical  59.15 0         

      59.22 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.359)   70 8.702 0 5.170 3.000 532 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.360)   71 8.702 0 5.170 3.000 532 

  Active fixe (rd.361 la 364)   71.01 8.702 0 5.170 3.000 532 

ConstrucŃii 71.01.01 8.202 0 4.670 3.000 532 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 350 0 350 0 0 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0   0 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 150   150 0 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         

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 

 85 -354 -4 -310 -20 -20 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -354 -4 -310 -20 -20 
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Din total capitol:  48.844 6.971 17.093 14.526 10.254 

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         

Scoli populare de artă şi meserii 67.02.03.05 0         

Case de cultură 67.02.03.06 0         

Camine 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 43.344 6.137 15.800 12.683 8.724 

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 43.344 6.137 15.800 12.683 8.724 

Servicii religioase 67.02.06 1.000 100 550 200 150 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 4.500 734 743 1.643 1.380 

       0         

Asigurări şi asistenta 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) 68.02 109.415 26.470 40.414 24.482 18.049 
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CHELTUIELI CURENTE () 01 107.324 26.473 38.644 24.170 18.037 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 45.077 13.173 14.198 10.354 7.352 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 25.647 5.237 13.299 4.786 2.325 

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 rambursabila  55.01.03 0         

Programe PHARE  55.01.08 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0         

TITLUL VIII  ASISTENTA 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 2.143 0 1.793 325 25 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.407)   71 2.143 0 1.793 325 25 
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  Active fixe(rd.387 la 390)    71.01 2.143 0 1.793 325 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, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 68 0 68 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 1.660 0 1.310 325 25 

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         

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -52 -3 -23 -13 -13 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 

 85.01 -52 -3 -23 -13 -13 

Din total capitol:    109.415 26.470 40.414 24.482 18.049 

Asistenta acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 9.736 948 6.426 1.741 621 

Asistenta socială în caz de boli şi invalidităŃi (cod 68.02.05.02) 68.02.05 44.411 12.013 12.818 10.887 8.693 

Asistenta socială  în  caz de invaliditate 68.02.05.02 44.411 12.013 12.818 10.887 8.693 

Asistenta socială pentru familie şi copii 68.02.06 18.556 4.787 7.592 3.593 2.584 

Ajutoare pentru locuinŃe 68.02.10 0         

Creşe 68.02.11 9.990 2.503 4.107 2.268 1.112 

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 



 243

 

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0         

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei  sociale 68.02.50 24.222 5.980 8.410 5.393 4.439 

       0         

Partea a IV-a  SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINłE, MEDIU ŞI 

APE (cod 70.02+74.02) 69.02 193.075 46.475 102.497 27.946 16.157 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publica (70.02.03+ 70.02.05+ 70.02.06+ 

70.02.07+ 70.02.50) 70.02 110.666 18.378 63.157 18.294 10.837 

CHELTUIELI CURENTE () 01 31.127 8.406 9.453 6.742 6.526 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 10.911 2.359 3.155 2.427 2.970 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 5.180 784 1.787 1.308 1.301 

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 51.062 0 45.164 5.860 38 
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TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 51.062 0 45.164 5.860 38 

Active fixe () 71.01 51.062 0 45.164 5.860 38 

ConstrucŃii 71.01.01 15.230 0 10.202 4.990 38 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 350   350   0 

Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 35.482 0 34.612 870 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 

Rambursări de credite externe  81.01 0         

Rambursări de credite interne  81.02 28.500 9.975 8.550 5.700 4.275 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -23 -3 -10 -8 -2 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -23 -3 -10 -8 -2 

Din total capitol:  110.666 18.378 63.157 18.294 10.837 

LocuinŃe (cod 70.0203.01+ 70.02.03.30) 70.02.03 49.162 0 43.962 5.200 0 

Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 

 70.02.03.01 5.850 0 5.850 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 70.02.03.30 43.312 0 38.112 5.200 0 
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 Alimentare cu apa şi amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 15.666 5.263 4.813 3.297 2.293 

Alimentare cu apa 70.02.05.01 15.666 5.263 4.813 3.297 2.293 

Amenajări hidrotehnice  70.02.05.02 0         

Iluminat public şi electrificări rurale 

 70.02.06 550   550 0   

Alimentare cu gaze naturale în localităŃi 70.02.07 0         

Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării comunale  70.02.50 45.288 13.115 13.832 9.797 8.544 

       0         

ProtecŃia mediului (cod 74.02.05+ 74.02.06) 74.02 82.432 28.100 39.350 9.660 5.322 

CHELTUIELI CURENTE () 01 76.537 28.100 37.000 7.056 4.381 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 76.537 28.100 37.000 7.056 4.381 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente () 51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0         

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 55 0 0 0 0 0 

A. Transferuri interne. () 55.01 0 0 0 0 0 

Programe PHARE  

 55.01.08 0         

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0   0 0 0 



 246

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 5.895 0 2.350 2.604 941 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 71 5.895 0 2.350 2.604 941 

Active fixe () 71.01 5.895 0 2.350 2.604 941 

ConstrucŃii 71.01.01 4.859 0 1.664 2.604 591 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 

 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 1.036 0 686 0 350 

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         

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 0 0 0 0 0 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 0 0 0 0 0 

Din total capitol:  82.432 28.100 39.350 9.660 5.322 

 Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02) 74.02.05 76.537 28.100 37.000 7.056 4.381 

Salubritate 74.02.05.01 76.537 28.100 37.000 7.056 4.381 

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.02 0         
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Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 5.895 0 2.350 2.604 941 

       0         

Partea a V-a ACłIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 53.175 5.615 28.524 14.021 5.015 

AcŃiuni generale economice, comerciale şi de munca (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 INTRE 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         
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Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatura birotica 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 regionala  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         
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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         

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, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 

 71.01.30 0         

OPERAłIUNI FIANCIARE 

 79           
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TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81           

Rambursări de credite externe 81.01           

Rambursări de credite interne 

 81.02           

Din total capitol:  0         

Energie termică 81.02.06 0         

AlŃi combustibili 81.02.07 0         

Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 81.02.50 0         

   0         

Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare (cod 83.02.03)  

 83.02 0         

CHELTUIELI CURENTE () 01 0         

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0         

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51           

Transferuri curente 51.01           

Transferuri către instituŃii publice 

 51.01.01           

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0         

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

 71 0         
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Active fixe() 71.01 0         

ConstrucŃii 71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatura birotica 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 intern 

e 81.02           

Din total capitol:  0         

Agricultura (cod 83.02.30.30) 83.02.03 0         

ProtecŃia plantelor şi carantina fitosanitara 

 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 52.675 5.615 28.024 14.021 5.015 

CHELTUIELI CURENTE () 01 38.897 5.620 22.616 5.781 4.880 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 

 10 2.181 458 553 544 626 
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TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 36.716 5.162 22.063 5.237 4.254 

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 13.823 0 5.423 8.250 150 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  71 13.823 0 5.423 8.250 150 

Active fixe()  71.01 13.823 0 5.423 8.250 150 

ConstrucŃii 71.01.01 11.350 0 3.500 7.850 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 

 71.01.02 725 0 325 400 0 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 1.748 0 1.598 0 150 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 72 0         
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Active financiare () 72.01 0         

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 72.01.01 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         

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 

 85 -45 -5 -15 -10 -15 

Plăti 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 52.675 5.615 28.024 14.021 5.015 

Drumuri şi poduri 84.02.03.01 0         

Transport în comun 84.02.03.02 0         

Străzi  84.02.03.03 52.675 5.615 28.024 14.021 5.015 

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         
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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         

A. Transferuri interne.() 55.01 0         

Fond Roman 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         
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ConstrucŃii 71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatura birotica 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 Roman de Dezvoltare Socială  87.02.01 0         

Zone libere 87.02.03 0         

Turism 87.02.04 0         

Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 

 87.02.05 0         

Alte acŃiuni economice 87.02.50 500   500     

   0         
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VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 12.641 -197.964 74.410 110.913 

REZERVE  97.02 0         

EXCEDENT  98.02 0 12.641 -197.964 74.410 110.913 

DEFICIT 99.02 0         

 
 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE………………………….. 
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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 – 

actualizata pentru aprobarea Programului national 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 

national 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, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă listele nominale cu persoanele prevăzute 

în Anexa nr. 1, care fac parte integrantă din prezenŃa 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 prezenŃei 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.  

 

 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, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 123/10.06.2009 
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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 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. 

 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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada Corvinilor” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1.Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Strada 
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Corvinilor” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 Se regăseşte în lista de investiŃii evidenŃiate în afara 

bugetului local – Transporturi, Cap. 84.11 litera C, cheltuieli 

pentru elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor 

de investiŃii.  

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competentelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 124/10.06.2009  
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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 documentaŃiei tehnico-economice a 

obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier strada 

Corvinilor” 

 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 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 
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 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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ANEXA NR. 1 
            la H.C.L.S. 6 nr. 124/10.06.2009 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 
Str. Corvinilor 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei  
(inclusiv TVA) 464.926,00 lei

- din care C + M 387.660,00 lei

 
2. Eşalonarea investiŃiei (Inv/C + M), 
din care: 464.926/387.660 lei

- anul 1 lei

 

3. CapacităŃi :  

clasa tehnică a arterei categoria III  

lungime stradă: 145,00 ml

lăŃime stradă: 6,00 ml

lăŃime trotuare: 1,50 ml

suprafaŃa totală carosabil: 1.130,00 mp

suprafaŃa trotuare: 220,00 mp

   

4. Durata de realizare a investiŃiei 4 luni
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Cristinel Buznicea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada Floarea Roşie” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Strada Floarea 
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Roşie” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 Se regăseşte în lista de investiŃii evidenŃiate în afara 

bugetului local – Transporturi, Cap. 84.11 litera C cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de 

investiŃii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competentelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competentelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 125/10.06.2009  
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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 documentaŃiei tehnico-economice a 

obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier strada Floarea 

Roşie” 

 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 Urbanistic General al 

Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului aferent”. 
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 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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ANEXA NR. 1  
la H.C.L.S. 6 nr. 125/10.06.2009 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
"Reabilitare sistem rutier" 

Str. Floarea Roşie 
 

1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) 2.751.406,00 lei

 

- din care C + M 2.355.979,00 lei

  

2. Eşalonarea investiŃiei  
(Inv/C + M), din care:  

 

- anul 1 2,751,406/2,355,979 lei

 lei
  

3. CapacităŃi :   

clasa tehnică a arterei                      categoria III 

lungime stradă: 843,81 ml 

lăŃime stradă: variabil 6.75-8.75-11.10 ml 

lăŃime trotuare: variabil 0.75-1.10 ml 

suprafaŃa totală 
carosabil:  

1.628,20 mp
 

suprafaŃa trotuare:  1.554,12 mp 

  

4. Durata de realizare a investiŃiei                                       3 luni  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Cristinel Buznicea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada Pietrele Doamnei” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

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

nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Strada Pietrele 
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Doamnei” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 Se regăseşte în lista de investiŃii evidenŃiate în afara 

bugetului local – Transporturi, Cap. 84.11 litera C cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de 

investiŃii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competentelor. 

 

 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, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 126/10.06.2009 
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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 documentaŃiei tehnico-economice a 

obiectivului de investiŃii:“Reabilitare sistem rutier strada Pietrele 

Doamnei” 

 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 Urbanistic General al 

Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului aferent”. 
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 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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ANEXA NR. 1  
la H.C.L.S. 6 nr. 126/10.06.2009 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 
Str. Pietrele Doamnei 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv TVA) 2,200,174.00 lei

- din care C + M 1.733.156,00 lei

 

2. Eşalonarea investiŃiei (Inv/C + M), din care:  

- anul 1 2,200,174/1,733,156 lei

 lei

3. CapacităŃi :  

clasa tehnică a arterei categoria III

lungime stradă: 320,00 ml

lăŃime stradă: 7,00 ml

lăŃime trotuare: variabil: 2.00-2.50 ml

suprafaŃa totală carosabil:  2.240,00 mp

suprafaŃa trotuare:  1.499,00 mp

 

4. Durata de realizare a investiŃiei 3 luni
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Cristinel Buznicea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada Retezatului” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Strada 
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Retezatului” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 Se regăseşte în lista de investiŃii evidenŃiate în afara 

bugetului local – Transporturi, Cap. 84.11 litera C cheltuieli pentru  

elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de 

investiŃii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competentelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competentelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 127/10.06.2009  
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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 documentaŃiei tehnico-economice a 

obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier strada 

Retezatului 

 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, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercita, 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 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 
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 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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ANEXA NR. 1 
la H.C.L.S. 6 nr. 127/10.06.2009 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
"Reabilitare sistem rutier" 

Str. Retezatului 
 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) 1,840.228.00 lei 

- din care C + M 1.431.091,00 lei 

  
2. Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + 
M), din care:  

- anul 1 1,840,091.0/1,431,091.0 lei 

 lei 
 

3. CapacităŃi :  

clasa tehnică a arterei categoria III 

lungime stradă: 232,60 ml 

LăŃime stradă: 7,00 ml 

LăŃime trotuare: variabil: 3.00-3.50 ml 

suprafaŃa totală carosabil: 1.628,20 mp 

suprafaŃa trotuare: 1.554,12 mp 

 

4. Durata de realizare a investiŃiei 3 luni 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Cristinel Buznicea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Intrarea Vorona” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Intrarea Vorona” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa nr. 1 

care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 Se regăseşte în lista de investiŃii evidenŃiate în afara 

bugetului local – Transporturi, Cap. 84.11 litera C, cheltuieli 

pentru elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  

de investiŃii.  

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competentelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competentelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 128/10.06.2009  
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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 documentaŃiei tehnico-economice a 

obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier intrarea Vorona” 

 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 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 
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 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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ANEXA NR. 1  
la H.C.L.S. 6 nr. 128/10.06.2009 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
"Reabilitare sistem rutier Intrarea Vorona" 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) 438,370.00 lei

- din care C + M 319.069,00 lei

 
2. Eşalonarea investiŃiei 
(Inv./C + M), din care:  

- anul 1 438,370.00/319,069.00 lei

 lei

3. CapacităŃi :  

clasa tehnică a arterei categoria III

lungime stradă: 88,41 ml

lăŃime stradă: 5,50 ml

lăŃime trotuare: 1,00 ml

suprafaŃa totală carosabil: 486,37 mp

suprafaŃa trotuare: 161,89 mp

 

4. Durata de realizare a investiŃiei 3 luni
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Cristinel Buznicea 



 285

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada Zinca Golescu” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

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

nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1.Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Strada Zinca 
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Golescu” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 Se regăseşte în lista de investiŃii evidenŃiate în afara 

bugetului local – Transporturi, Cap. 84.11 litera C cheltuieli pentru  

elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de 

investiŃii.  

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competentelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competentelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 129/10.06.2009 
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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 documentaŃiei tehnico-economice a 

obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier strada Zinca 

Golescu” 

 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 

exercita, 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 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 
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 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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               ANEXA NR. 1  
la H.C.L. S. 6 nr. 129/10.06.2009 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 
Str. Zinca Golescu 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv 
TVA) 2.256.179,00 lei

- din care C + M 1.782.317,00 lei

 
2. Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), 
din care:  

- anul 1 2,256,176/1,782,317 lei

 lei
 

3. CapacităŃi : 

clasa tehnică a arterei categoria III 

lungime stradă: 351,00 ml 

lăŃime stradă: 7,00 ml 

lăŃime trotuare: variabil: 2.00-2.50 ml

suprafaŃa totală carosabil:  2.500,00 mp

suprafaŃa trotuare:  1.553,37 mp

 

4. Durata de realizare a investiŃiei 3 luni 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Cristinel Buznicea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Strada Alizeului” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

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

nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. (2), lit. „i”, precum şi art. 

45 alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier, Strada Alizeului” 
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şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa nr. 1 

care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de 

investiŃii aprobate potrivit legii. 

 Se regăseşte în lista de investiŃii evidenŃiate în afara 

bugetului local – Transporturi, Cap. 84.11 litera C cheltuieli pentru  

elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de 

investiŃii.  

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competentelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competentelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 130/10.06.2009  
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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 documentaŃiei tehnico-economice a 

obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier strada Alizeului” 

 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 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului 

aferent”. 
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 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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ANEXA NR. 1  
la H.C.L.S. 6 nr. 130/10.06.2009 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 
Str. Alizeului 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(inclusiv TVA) 2,506,,382.00 lei

- din care C + M 1.978.396,00 lei

  

2. Eşalonarea investiŃiei  
(Inv./C + M), din care:  

- anul 1 2,506,382/1,978,396 lei

 lei

  

3. CapacităŃi :  

clasa tehnică a arterei categoria III

lungime stradă: 426,32 ml

lăŃime stradă: 7,00 ml

lăŃime trotuare: Variabil: 2.50-2.75 ml

suprafaŃa totală carosabil: 2.984,24 mp

suprafaŃa trotuare: 2.334,38 mp

  

4. Durata de realizare a 
investiŃiei 

3 luni

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Cristinel Buznicea
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Anul 1864 

nr. 59B”, Sector 6 pentru consolidare, extindere şi supraetajare 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃa de 148,6 m.p., proprietate 

particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

6 şi raportul de specialitate al Departamentului Arhitect Şef, prin 

care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Bd. 

Anul 1864 nr. 59B”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnica de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului sector 6 nr. 10099/4/11;06.04.2009 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local sector 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Bd. Anul 

1864 nr. 59B”, Sector 6, pentru consolidare, extindere şi 

supraetajare locuinŃa, pe un teren în suprafaŃa de 148,6 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competentelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 131/10.06.2009 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Anul 

1864 nr. 59 B”, sector 6 pentru consolidare, extindere şi 

supraetajare locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 148,6 m.p. 

proprietate particulară persoane fizice 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i”, prima teză 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;  
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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 

localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

Floricică Gheorghe
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. 

ProsperităŃii nr. 19A”, Sector 6 pentru construirea unei locuinŃe,  

pe un teren în suprafaŃa de 330 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi raportul de specialitate al Departamentului Arhitect Şef, prin 

care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. 

ProsperităŃii nr. 19A”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnica de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului sector 6 nr. 13578/6/6;25.05.2009 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local sector; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 

ProsperităŃii nr. 19A”, Sectorul 6”, pentru construirea unei locuinŃe 

pe un teren în suprafaŃa de 330 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 



 302

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competentelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 132/10.06.2009 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. 

ProsperităŃii nr. 19 A”, sector 6 pentru construirea unei locuinŃe, 

pe un teren în suprafaŃă de 330 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i”, prima teză 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; 
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 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 aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Într. ROCILOR 

nr. 1A”, Sector 6 pentru construirea unei locuinŃe pe un teren în 

suprafaŃa de 510,11 m.p. proprietate 

 particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi raportul de specialitate al Departamentului Arhitect Şef, prin 

care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Într. 

ROCILOR nr. 1A”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnica de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului sector 6 nr. 10099/4/11;06.04.2009 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sector 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Într. 

ROCILOR nr. 1A”, Sector 6”, pentru construirea unei locuinŃe pe 

un teren în suprafaŃa de 510,11 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 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, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 133/10.06.2009  
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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 Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. 
Rocilor Nr. 1 A”, sector 6 pentru construirea unei locuinŃe, pe un 
teren în suprafaŃă de 510,11 m.p. proprietate particulară 
persoane fizice 
 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i”, prima teză 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; 
 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 aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Plevnei 

nr. 186”, Sector 6 pentru construirea unui imobil cu funcŃiunea de 

birouri, pe un teren în suprafaŃa de 1674 m.p., proprietate 

particulară persoană juridică 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al Departamentului Arhitect 

Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu: “Calea PLEVNEI nr. 186”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnica Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a sectorului 6 nr. 21074/5/3;04.05.2009 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Calea 

Plevnei nr. 186”, sectorul 6, pentru construirea unui imobil cu 

funcŃiunea de birouri, pe un teren în suprafaŃa de 1674 m.p., 

proprietate particulară persoană juridică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competentelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Cristinel Buznicea Gheorghe Floricică 

 

Nr. 134/10.06.2009 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea 

Plevnei nr. 186”, sector 6 pentru construirea unui imobil cu 

funcŃiunea de birouri, pe un teren în suprafaŃă de 1674 m.p., 

proprietate particulară persoană juridică 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i”, prima teză 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; 
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 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 
 
 
 
 



 314
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