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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiilor de prefezabilitate pentru implementarea 

proiectului „Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Neuropsihic” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

studiilor de prefezabilitate pentru implementarea proiectului 

„Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Neuropsihic”;  

 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 Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

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

AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 23.03.2009 a 
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Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicata; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1175/2005 privind aprobarea 

Strategiei naŃionale pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea 

socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul A.N.P.H. nr. 559/2008 privind aprobarea standardelor 

specifice de calitate pentru centre rezidenŃiale, centre de zi şi 

locuinŃe protejate pentru persoane adulte cu handicap,  

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă studiile de prefezabilitate întocmite de 

către Institutul PROIECT Bucureşti pentru proiectul „Complex de 

servicii pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic” format 

din componenta „centru de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică şi centru de zi” şi componenta „locuinŃă protejată”, 

ce are ca beneficiar DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2 ce 

cuprind un număr de 120 file şi care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Valoarea totală a finanŃării este de 4.423.850 lei, 

echivalentul a 1.030.000 euro, la care se adaugă contribuŃia 

Consiliului Local al Sectorului 2 de 11.736.450 lei, echivalentul a 

2.733.000 euro. 

 

 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) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr. 

215/2001,republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 35/27.03.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului 

„Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu  

Handicap Neuropsihic” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

implementării proiectului „Complex de Servicii pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Neuropsihic”;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare prezentate de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului 

Local Sector 2; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

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

AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Avizul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti, transmis prin adresa nr. SSDASPFE/as/780/17.03.2009; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre 

Romania şi Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi 

Dezvoltare, destinat finanŃării Proiectului privind incluziunea 

socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, modificată şi 

completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 157/2008; 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată; 

- H.G.R. nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale 

pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

handicap în perioada 2006-2013; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul A.N.P.H. nr. 559/2008 privind aprobarea standardelor 

specifice de calitate pentru centre rezidenŃiale, centre de zi şi 

locuinŃe protejate pentru persoane adulte cu handicap,  

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24/21.03.2007 privind 

aprobarea Strategiei locale în domeniul protecŃiei şi asistenŃei 

sociale pentru perioada 2007-2013; 
 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  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Sector 2, se restructurează conform Planului de 
restructurare a instituŃiilor rezidenŃiale pentru persoane adulte cu 
handicap din Sectorul 2. 
 
 Art. 2. (1) Se aprobă realizarea proiectului „Complex de 
Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic” ce va fi 
depus în cadrul selecŃiei de proiecte „Programul de Incluziune 
Socială” finanŃat din împrumutul acordat Guvernului României de 
Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BIRD) şi 
din co-finanŃare de către Guvernul României, în conformitate cu 
prevederile Acordului de Împrumut nr. 4825 RO încheiat între 
România şi BIRD şi ratificat prin Legea nr. 40/2007, prevăzut în 
anexele nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de  90 file şi face parte 
integrantă din prezentact de hotărâre.  
 (2) După aprobarea finanŃării proiectului, DirecŃia Generală 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 se obligă să 
introducă în organigrama, statul de funcŃii şi regulamentul de 
organizare şi funcŃionare ale instituŃiei, noile servicii propuse prin 
proiect, conform anexei nr. 2. 

 

 Art. 3. (1) Consiliul Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

asigură o contribuŃie proprie în bani la realizarea proiectului, de 

11.809.532 lei, echivalentul a 2.749.600 euro; 

 (2) Valoarea totală a finanŃării este de 4.423.850 lei, 

echivalentul a 1.030.000 euro.  
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 Art. 4. Consiliul Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti îşi 

asumă costurile suplimentare ale proiectului în situaŃia în care 

acestea apar după întocmirea studiului de fezabilitate. 

 

 Art. 5. Consiliul Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti îşi 

asumă costurile de funcŃionare a serviciilor rezidenŃiale şi 

alternative ce rezultă în urma implementării proiectului pentru o 

perioadă de minim 15 ani de la darea în funcŃiune a acestora.  

 

 Art. 6. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

2 şi OrganizaŃia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual IM, în 

vederea realizării proiectului „Complex de Servicii pentru Persoane 

Adulte cu Handicap Neuropsihic” conform anexei nr. 3. 

 

 Art. 7. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 să 

semneze Cererea de finanŃare şi documentele ce o însoŃesc, 

precum şi Contractul de finanŃare, în vederea implementarii 

proiectului prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 8. 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. 9. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

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

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 
Legea nr. 

215/2001,republicată 
SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 
CRISTINEL 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 36/27.03.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 



13 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru reactualizarea Strategiei locale în domeniul protecŃiei şi 

asistenŃei sociale pentru perioada 2007 – 2013 aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 24/21.03.2007 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

2 nr. 24/21.03.2007 privind aprobarea Strategiei locale în domeniul 

protecŃiei şi asistenŃei sociale pentru perioada 2007 - 2013;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare a Directorului 

General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei 

naŃionale pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a 

persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013; 

- Hotărârea Guvernului nr. 686/2005 privind aprobarea Strategiei 

naŃionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenŃei 

în familie; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei 

naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei 

pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă 

2005-2010; 

- Hotărârea Guvernului nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei 

naŃionale în domeniul protecŃiei şi promovării drepturilor copilului 

2008-2013 şi a Planului operaŃional pentru implementarea 

Strategiei naŃionale în domeniul protecŃiei şi promovării drepturilor 

copilului 2008-2013; 

- Hotărârea Guvernului nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei 

nationale de incluziune sociala a tinerilor care părăsesc sistemul 

de protecŃie a copilului; 

- Hotărârea Guvernului nr. 73/2005 privind aprobarea Strategiei 

nationale antidrog pentru perioada 2005-2012; 

- Hotărârea Guvernului nr. 522/2006 pentru modificarea şi 

completarea H.G. nr.430/2001 privind adoptarea Strategiei 

Guvernului de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor; 

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

modificarile şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 723/2006 privind modificarea H.G. nr. 

1024/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
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prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare precum şi a Metodologiei de 

acreditare a furnizorilor de servicii sociale; 

- Legea nr. 47/2006 pentru aprobarea Sistemului NaŃional de 

AsistenŃă Socială; 

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

şi completările ulterioare; 

- 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 Consiliului Local Sector 2 nr. 24 /2007 privind 

aprobarea Strategiei locale în domeniul protecŃiei şi asistenŃei 

sociale pentru perioada 2007 – 2013. 
 În temeiul art. 45 alin. (1) 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. Strategia locală în domeniul protecŃiei şi asistenŃei 
sociale a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru perioada 
2007 – 2013, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Sectorului 2 nr. 24/2007, se reactualizează conform 
anexei ce cuprinde un număr de 26 file şi face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti şi 

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

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 37/27.03.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poat fi consultată 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată 

în centrele rezidentiale pentru adulti cu handicap din subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 pe anul 2009 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

costul mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele 

rezidentiale pentru adulti cu handicap din subordinea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 pe 

anul 2009;  

 Analizând Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare 

prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi 
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RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2; 

- Raportul Comisiei de Buget-FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată;  

- 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; 

- 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; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată; 

- Art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap; 

- Ordinul Preşedintelui AutoritãŃii 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; 
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 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. Se aprobă pentru anul 2009, costul mediu 

lunar/persoană adultă cu handicap, protejată în cadrul Centrului de 

Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 în cuantum de 3.505 lei conform anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Se aprobă pentru anul 2009, costul mediu 

lunar/persoană adultă cu handicap, protejată în cadrul Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică în cuantum de 2.455 lei 

conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

   

Nr. 38/27.03.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem 

rezidenŃial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire,  

centru de primire, centru maternal şi  la asistenŃi maternali 

profesionişti pe anul 2009 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenŃial, centru de 

zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, centru maternal 

şi la asistenŃi maternali profesionişti pe anul 2009; 

 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; 

- 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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- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în  : 

- Art. 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 326 /2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi 

tinerii ocrotiŃi de serviciile publice specializate pentru protecŃia 

copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii 

încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali 

profesionişti, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea 

nr. 111/2004 şi Hotărârea Guvernului nr. 1128/2007. 

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată; 

- H.G.R. nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaŃiei 

zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituŃiile publice 

de asistenŃă socială; 

- H.G.R. nr. 1251/2005 privind unele masuri de îmbunătăŃire  a 

activităŃii de învăŃare, instruire, compensare, recuperare şi 

protecŃie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe educative 

speciale din cadrul sistemului de învăŃământ special şi special 

integrat. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu anual pentru anul 2009  

pentru un copil care beneficiază de protecŃie în sistem rezidenŃial, 

centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, 

centru maternal şi la asistenŃi maternali profesionişti din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Costul mediu anual, aprobat în condiŃiile art. 1, se va 

comunica consiliilor judeŃene, locale şi municipale care au copii 

protejaŃi în sistemul de protecŃie al sectorului 2. 

 

 Art. 3. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 va întocmi documentaŃia necesară şi va asigura 

urmărirea încasării contribuŃiei comunităŃilor locale, la finanŃarea 

activităŃilor de îngrijire şi protecŃie a copilului în condiŃiile art. 5 din 

Legea 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Generală 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 

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 39/27.03.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea „Rapoartelor de evaluare” precum şi aprobarea 

schimbului de terenuri între Consiliul Local al Sectorului 2, 

administrator al terenului situat în 

str. Peisajului nr. 29 şi proprietarii terenului situat în 

str. Telia nr. 25, Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind însuşirea 

„Rapoartelor de evaluare” precum şi aprobarea schimbului de 

terenuri între Consiliul Local al Sectorului 2, administrator al 

terenului situat în str. Peisajului nr. 29 şi proprietarii terenului situat 

în str. Telia nr. 25, Sector 2; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică precum şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2; 
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- Rapoartele de evaluare întocmite de evaluator S.C. Consviro 

S.R.L. privind stabilirea valorii de circulaŃie a terenurilor ce 

urmează a face obiectul schimbului; 

- Cererea nr. 5469/27.01.2009 înregistrată la Primăria Sectorului 2 

prin care domnul Hîngu Vasile, proprietar al terenului situat în 

Bucureşti, str. Telia nr. 25, Sector 2, solicită efectuarea schimbului 

de terenuri; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 1405 şi urm. Cod civil; 

- Art. 4 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare  

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

9/22.01.2004 privind transmiterea în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor terenuri 

situate pe raza Sectorului 2 în vederea efectuării unui schimb cu 

proprietarii suprafeŃelor de teren afectate de artera de circulaŃie 

Doamna Ghica şi parcul Lunca Florilor; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 

91/2005 privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe 

terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin (3) precum şi al art. 121 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti îşi însuşeşte “Rapoartele de evaluare“ întocmite de 

evaluator S.C. Consviro S.R.L. privind stabilirea valorii de circulaŃie 

a două terenuri de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, 

potrivit anexelor 1 şi 2. 

 

 Art. 2. Se aprobă schimbul de terenuri între Consiliul Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru terenul în suprafaŃă 

de 172,00 m.p. situat în  str. Peisajului nr. 29, Sector 2 şi dl. Hîngu 

Vasile, dna. Hîngu Georgeta respectiv dl. Hîngu Mihai, proprietarii 

terenului în suprafaŃă de  191,00 m.p. situat în str. Telia nr. 25, 

Sector 2, identificate potrivit anexelor nr. 3 şi 4. 

 

 Art. 3. Anexele nr. 1- 4 conŃin un număr de 43 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. (1) Schimbul de terenuri prevăzut la art. 2 se va face 

prin înscris autentic, conform dispoziŃiilor legale în vigoare. 

 (2) În vederea efectuării schimbului se împuterniceşte 

Primarul Sectorului 2 să semneze, în numele Consiliului Local al 

Sectorului 2, contractul de schimb. 

 

 Art. 5. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de 

schimb, respectiv taxele pentru obŃinerea extraselor de carte 

funciară, taxele şi onorariile notariale precum şi taxele pentru 
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intabulare imobile se suportă din bugetul Consiliului Local al 

Sectorului 2. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 40/27.03.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea „Rapoartelor de evaluare” precum şi aprobarea 

schimbului de terenuri între Consiliul Local al Sectorului 2, 

administrator al terenului situat în 

str. Padina Roşie nr. 16 şi proprietarul terenului situat în 

str. Baicului nr. 128, Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind însuşirea 

„Rapoartelor de evaluare” precum şi aprobarea schimbului de 

terenuri între Consiliul Local al Sectorului 2, administrator al 

terenului situat în str. Padina Roşie nr. 16 şi proprietarul terenului 

situat în str. Baicului nr. 128, Sector 2; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică precum şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

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

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2; 

- Rapoartele de evaluare întocmite de evaluator S.C. Consviro 

S.R.L. privind stabilirea valorii de circulaŃie a terenurilor ce 

urmează a face obiectul schimbului; 

- Cererea nr. 16638/04.03.2009 înregistrată la Primăria Sectorului 

2 prin care doamna Miu Maria Mihaela, proprietar al terenului 

situat în Bucureşti, str. Baicului nr. 128, Sector 2, este de acord cu 

efectuarea schimbului de terenuri; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 1405 şi urm. Cod civil; 

- Art. 4 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare  

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

9/22.01.2004 privind transmiterea în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor terenuri 

situate pe raza Sectorului 2 în vederea efectuării unui schimb cu 

proprietarii suprafeŃelor de teren afectate de artera de circulaŃie 

Doamna Ghica şi parcul Lunca Florilor; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 

91/2005 privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe 

terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin (3) precum şi al art. 121 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti îşi însuşeşte “Rapoartele de evaluare“ întocmite de 

evaluator S.C. Consviro S.R.L. privind stabilirea valorii de circulaŃie 

a două terenuri de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, 

potrivit anexelor 1 şi 2. 

 

 Art. 2. Se aprobă schimbul de terenuri între Consiliul Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru terenul în suprafaŃă 

de 759,74 m.p. situat în str. Padina Roşie nr. 16, Sector 2 şi 

doamna Miu Maria Mihaela, proprietar al terenului în suprafaŃă de  

799,81 m.p. situat în str. Baicului nr. 128, Sector 2, identificate 

potrivit anexelor nr. 3 şi 4. 

 

 Art. 3. Anexele nr. 1 - 4 conŃin un număr de 40 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. (1) Schimbul de terenuri prevăzut la art. 2 se va face 

prin înscris autentic, conform dispoziŃiilor legale în vigoare. 

 (2) În vederea efectuării schimbului se împuterniceşte 

Primarul Sectorului 2 să semneze, în numele Consiliului Local al 

Sectorului 2, contractul de schimb. 

 

 Art. 5. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de 

schimb, respectiv taxele pentru obŃinerea extraselor de carte 

funciară, taxele şi onorariile notariale precum şi taxele pentru 
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intabulare imobile se suportă din bugetul Consiliului Local al 

Sectorului 2. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 41/27.03.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii „Sistem de supraveghere video şi 

management informaŃional pentru creşterea siguranŃei  sociale şi 

prevenirea criminalităŃii în arealul Baicului” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre  privind 

aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiŃii „Sistem de supraveghere video şi management 

informaŃional pentru creşterea siguranŃei  sociale şi prevenirea 

criminalităŃii în arealul Baicului” din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum  şi 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 23.03.2009 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; 

- H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al 

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul art. 45 alin. (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 exprima.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii „Sistem de supraveghere video şi 

management informaŃional pentru creşterea siguranŃei sociale şi 

prevenirea criminalităŃii în arealul Baicului” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 2 

file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 2.858.783,93 

lei din care C+M 440.821,43 lei. 
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 Art. 2. (1) Sistemul de supraveghere video şi management 

informaŃional, inclusiv realizarea proiectelor tehnice, cuprins în 

anexa la prezentul proiect de hotărâre, va fi atribuit spre execuŃie 

unor agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor 

publice. 

 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

      

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice, DirecŃia 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană şi PoliŃia 

Comunitară Sector 2vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

legalitate în temeiul art. 47 din 

Legea nr. 215/2001,republicată 

SECRETAR, 

ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 

TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 42/27.03.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului 

“ Sistem de supraveghere video şi management informaŃional 

pentru creşterea siguranŃei sociale şi prevenirea criminalităŃii în 

arealul Baicului” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de privind aprobarea 

cofinanŃării proiectului “Sistem de supraveghere video şi 

management informaŃional pentru creşterea siguranŃei sociale şi 

prevenirea criminalităŃii în arealul Baicului”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul Proiectelor şi 

Integrare Europeană, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2, privind aprobarea iniŃierii proiectului 

“Sistem de supraveghere video şi management informaŃional 

pentru creşterea siguranŃei sociale şi prevenirea criminalităŃii în 

arealul Baicului”; 
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- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 

– poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, sub- domeniul: Centre urbane”; 

- Legea nr. 18/2009 privind Bugetul de stat pe anul 2009; 

- Legea privind finanŃele publice nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale;  

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

instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi 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 nr. 911/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007, privind modul de alocare 

a instrumentelor structurale, a prefinantarii şi a cofinanŃării alocate 
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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 nr. 1294/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi LocuinŃelor şi nr. 3296/2008 al Ministerului Economiei şi 

FinanŃelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie “Planuri integrate de 

dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”; 

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

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 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 „Sistem de 

supraveghere video şi management informaŃional pentru creşterea 

siguranŃei sociale şi prevenirea criminalităŃii în arealul Baicului”,  în 

valoare totală de 3.401.952,88 lei, finanŃat prin Programul 

OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană”, sub- domeniul: Centre urbane. 
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 Art. 2. (1) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din Bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de 313.425,97 lei, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  

 (2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

78.722,41 lei, reprezentând 3% din valoare.  

- costurile neeligibile, în valoare de 234.703,56 lei;  

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului 543.168,95 lei; 

 

 Art. 3. (1) Se aprobă susŃinerea proiectului, din Bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  

 (2) Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 

necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 

ulterior depunerii depunerea Rapoartelor intermediare de progres 

şi finale, din fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, subdomeniul: Centre urbane. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană, DirecŃia Economică şi PoliŃia 

Comunitară Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 43/27.03.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 



 42

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii «Modernizare străzi zona Baicului» 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

«Modernizare străzi zona Baicului» ;  

 Analizând: 

- Nota de Fundamentare întocmită de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
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- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 24.03.2009 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: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 28/2008 privind  aprobarea Structurii devizului general 

şi a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

obiectivul de investiŃii, „Modernizare străzi zona Baicului” în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei la prezenta 

hotărâre.  

 (2) Anexa cuprinde un număr de 2 file şi face parte 

integrantă din prezenta  hotărâre.  
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 (3) Valoarea totală a lucrărilor pentru modernizări străzi zona 

Baicului este de 16.971.666 lei (3.955.270 euro) fără TVA din care 

C+M 14.105.367 lei (3.287.275 euro) fără TVA. 

 

 Art. 2. (1) Lucrările pentru modernizări străzi zona Baicului, 

inclusiv realizarea proiectelor tehnice cuprinse în anexă, vor fi 

atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 (2) Devizul general se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiei în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Management Proiecte 

şi Integrare Europeană, DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice, 

DirecŃia Economică şi Directorul General al AdministraŃiei 

Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

Nr. 44/27.03.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului  

“Modernizare străzi zona Baicului” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea  

cofinanŃării proiectului “Modernizare străzi zona Baicului” ;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 privind susŃinerea realizării 

Proiectului “Modernizare străzi zona Baicului (24 străzi)” şi a 

cheltuielilor privind contribuŃia proprie la valoarea eligibilă a 

proiectului, TVA aferentă cheltuielilor proiectului, costurile 

neeligibile, precum şi toate cheltuielile neeligibile şi cheltuielile 

conexe ce vor apărea în perioada de implementare a proiectului; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

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

- Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 

– poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, subdomeniul: Centre urbane; 

- Legea nr. 18/2009 privind Bugetul de stat pe anul 2009; 

- Legea privind finanŃele publice nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale;  

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

instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi 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 nr. 911/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007, privind modul de alocare 

a instrumentelor structurale, a prefinantarii 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;     
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- Ordinul nr. 1294/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi LocuinŃelor şi nr. 3296/2008 al Ministerului Economiei şi 

FinanŃelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie “Planuri integrate de 

dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul de interes local „Modernizare 

străzi zona Baicului (24 străzi)”, în valoare totală de 17.048.259,50 

lei, finanŃat prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 

Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

subdomeniul: Centre urban.  

 

 Art. 2. (1) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de 3.171.362,47 lei, precum şi 

finanŃare eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului. 

 (2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

429.182,38 lei, reprezentând 3% din valoare;   
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- costurile neeligibile, în valoare de 20.189,08 lei;  

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului 2.721.991,01 lei; 

 

 Art. 3. (1) Se aprobă susŃinerea proiectului, din Bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  

 (2) Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 

necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 

ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, din 

fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-2013, 

Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

subdomeniul: Centre urbane. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană, DirecŃia Economică şi 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2  vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

Nr. 45/27.03.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 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 unor indicatori tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiŃii «Amenajare arhitecturală şi 

peisagistică în zona Baicului» 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

«Amenajare arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului»;  

 Analizând: 

- Nota de Fundamentare întocmită de către Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
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- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 24.03.2009 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: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 28/2008 privind  aprobarea Structurii devizului general 

şi a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii „Amenajare arhitecturală şi peisagistică în 

zona Baicului” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit 

anexei la prezenta hotărâre.  

 (2) Anexa cuprinde o filă şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  
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 (3) Valoarea totală a lucrărilor de amenajare arhitecturală şi 

peisagistică în zona Baicului este de 3.673.557,97 lei (716.630 euro) 

fără TVA, din care C+M 2.383.930 lei (555.578 euro) fără TVA. 

 

 Art. 2. (1) Lucrările de amenajare arhitecturală şi 

peisagistică cuprinse în anexa, vor fi atribuite spre execuŃie unor 

agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice, DirecŃia Economică şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

Nr. 46/27.03.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului “Amenajarea arhitecturală 

şi peisagistică zona Baicului” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cofinanŃării proiectului “Amenajarea arhitecturală şi peisagistică 

zona Baicului”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Directorul DirecŃiei 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti,  privind aprobarea iniŃierii proiectului “Amenajarea 

arhitecturală şi peisagistică zona Baicului”; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 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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- Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 

– poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, sub- domeniul: Centre urbane; 

- Legea nr. 18/2009 privind Bugetul de stat pe anul 2009;  

- Legea privind finanŃele publice nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;   

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

a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale; 

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

instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi 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;  

- Ordinului 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;     
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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 prefinantarii 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; 

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

nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul de interes local „Amenajarea 

arhitecturală şi peisagistică zona Baicului”,  în valoare totală de 

3.673.557,97 lei, finanŃat prin Programul OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, sub- domeniul: Centre urbane; 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din Bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu suma de 

1.008.276,24 lei, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli 

suplimentare ce vor apărea pe perioada de implementare a 

proiectului.  
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 (2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

82.431,39 lei, reprezentând 3 % din valoare. 

- costurile neeligibile, în valoare de 347.276,02 lei;  

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului 578.568,82 lei;  

Art. 3. (1) Se aprobă susŃinerea proiectului din Bugetul general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada implementării 

acestuia.    

 (2) Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 

necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 

ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, din 

fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-2013, 

Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

sub- domeniul: Centre urbane; 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană, DirecŃia Economică şi 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Municipiului Bucureşti. 

        
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

Nr. 47/27.03.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 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 unor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii «Amenajări parcări zona Baicului» 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

«Amenajări parcări zona Baicului»;  

 Analizând: 

- Nota de Fundamentare întocmită de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
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- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 24.03.2009 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: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 28/2008 privind  aprobarea Structurii devizului general 

şi a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

obiectivul de investiŃii, „Amenajări parcări zona Baicului” în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei la prezenta 

hotărâre.  

 (2) Anexa cuprinde un număr de  2 file şi face parte 

integrantă din prezenta  hotărâre.  
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 (3) Valoarea totală a lucrărilor pentru amenajări parcări zona 

Baicului este de 1.668.400 lei (388.830 euro) fără TVA din care 

C+M 1.244.020 lei (289.930 euro) fără TVA. 

 

 Art. 2. (1) Lucrările pentru amenajări parcări zona Baicului, 

inclusiv realizarea proiectelor tehnice , cuprinse în anexa nr.1, vor 

fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 (2) Devizul general se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiei în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Management Proiecte 

şi Integrare Europeană, DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice, 

DirecŃia Economică şi Directorul General al AdministraŃiei 

Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 48/27.03.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului  

“Amenajare parcări zona Baicului” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cofinanŃării proiectului “Amenajare parcări zona Baicului”;  

 Analizând:  

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul Proiectelor şi 

Integrare Europeană din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind aprobarea 

iniŃierii proiectului “Amenajare parcări  zona Baicului”; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului Programului OperaŃional 

Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării 
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durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul: Centre urbane; 

- Legea nr. 18/2009 privind Bugetul de stat pe anul 2009;  

- Legea privind finanŃele publice nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

- 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, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007;  

- Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007, 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;     
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- Ordinul nr. 1294/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi LocuinŃelor şi nr. 3296/2008 al Ministerului Economiei şi 

FinanŃelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie “Planuri integrate de 

dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul de interes local „Amenajare 

parcări zona Baicului, în valoare totală de 1.731.470,92 lei, finanŃat 

prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

subdomeniul: Centre urbane; 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de 650.475,44 lei, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  
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 (2) CofinanŃarea proiectului constă în: 
- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 
43.511,71 lei, reprezentând 3 % din valoare. 
- costurile neeligibile, în valoare de 281.080,62 lei;  
- TVA aferentă cheltuielilor proiectului 325.883,10 lei; 
 
 Art. 3. (1) Se aprobă susŃinerea proiectului, din Bugetul 
general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 
implementării acestuia.  
 (2) Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 
necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 
ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, din 
fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-2013, 
Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
subdomeniul: Centre urbane. 
 
 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 
DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 
DirecŃia Economică şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficiul al 
Municipiul Bucureşti.   
        

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 49/27.03.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 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 unor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiŃii „Sistem de supraveghere video şi 

management informaŃional pentru creşterea siguranŃei  sociale şi 
prevenirea criminalităŃii în arealul Ion Creangă” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti 
 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 
în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 
autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 
extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
unor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 
„Sistem de supraveghere video şi management informaŃional 
pentru creşterea siguranŃei  sociale şi prevenirea criminalităŃii în 
arealul Ion Creangă” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  
 Analizând: 
- Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Managementul 
Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 
- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 
Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 
Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 23.03.2009 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: 



 70

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al 
documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 
 În temeiul art. 45 alin. (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 indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiŃii „Sistem de supraveghere video şi 
management informaŃional pentru creşterea siguranŃei sociale şi 
prevenirea criminalităŃii în arealul Ion Creangă” din Sectorul 2 al 
Municipiului Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 2 
file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 2.879.288,25 
lei din care C+M 466.484,10 lei. 
 
 Art. 2. (1) Sistemul de supraveghere video şi management 
informaŃional, inclusiv realizarea proiectelor tehnice, cuprins în 
anexă, va fi atribuit spre execuŃie unor agenŃi economici 
specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 
 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 
investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 
de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 
DirecŃia Economică, DirecŃia Managementul Proiectelor şi 
Integrare Europeană, DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice şi PoliŃia 
Comunitară Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 
al Municipiului Bucureşti. 
 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 
interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2. 
 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 
Nr. 50/27.03.2009 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 
data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 
consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului “Sistem de supraveghere 

video şi management informaŃional pentru creşterea siguranŃei 

sociale şi prevenirea criminalităŃii în arealul „Ion Creangă” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cofinanŃării proiectului “Sistem de supraveghere video şi 

management informaŃional pentru creşterea siguranŃei sociale şi 

prevenirea criminalităŃii în arealul „Ion Creangă” 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul Proiectelor şi 

Integrare Europeană privind aprobarea iniŃierii proiectului “Sistem 

de supraveghere video şi management informaŃional pentru 

creşterea siguranŃei sociale şi prevenirea criminalităŃii în arealul 

„Ion Creangă”; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 
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Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 

– poli potenŃiali de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, subdomeniul: Centre urbane; 

 - Legea nr. 18/2009 privind Bugetul de stat pe anul 2009;  

- Legea privind finanŃele publice nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale; 

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

instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi 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 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 
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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;     

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul de interes local  „Sistem de 

supraveghere video şi management informaŃional pentru creşterea 

siguranŃei sociale şi prevenirea criminalităŃii în arealul „Ion 

Creangă”, în valoare totală de 3.426.353,02 lei, finanŃat prin 

Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

subdomeniul: Centre urbane; 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din Bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de 326.174,76 lei, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  
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 (2) CofinanŃarea proiectului constă în: 
- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 
78.962,27 lei, reprezentând 3 % din valoare; 
- costurile neeligibile, în valoare de 247.212,49 lei ;  
- TVA aferentă cheltuielilor proiectului 547.064,77 lei; 
 
 Art. 3. (1) Se aprobă susŃinerea proiectului, din Bugetul 
general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 
implementării acestuia.  
 (2) Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 
necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 
ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, din 
fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-2013, 
Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
subdomeniul: Centre urbane; 
 
 Art. 4. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Managementul 
Proiectelor şi Integrare Europeană, DirecŃia Economică şi PoliŃia 
Comunitară Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
Municipiului Bucureşti.    
 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

Nr. 51/27.03.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 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 unor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii «Modernizare străzi zona Creangă» 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

«Modernizare străzi zona Creangă». 

 Analizând: 

- Nota de Fundamentare întocmită de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 24.03.2009 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 
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Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 28/2008 privind  aprobarea Structurii devizului general 

şi a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii «Modernizare străzi zona Creangă» din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei la prezenta 

hotărâre.  

 (2) Anexa cuprinde un număr de 3 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 (3) Valoarea totală a lucrărilor de modernizare străzi zona 

Creangă este de 50.734.209,92 lei (11.825.053,59 euro) fără TVA, 

din care C+M 43.450.084,26 lei (10.127.280,50 euro) fără TVA. 

 



 79

 Art. 2. (1) Lucrările de modernizare ale sistemului rutier din 
Sectorul 2, inclusiv realizarea proiectelor tehnice , cuprinse în 
anexa nr. 1, vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici 
specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 
 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 
investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 
de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 
 
 Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri anexele cu 
numerele  171, 173, 174,  175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197 şi 198 din 
H.C.L. Sector 2 nr. 6/2008 şi anexele cu numerele  41 şi 51 din 
H.C.L. Sector 2 nr. 134/2006 îşi încetează aplicabilitatea. 
 
 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 
DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 
DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice, DirecŃia Economică şi 
Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 
al Municipiului Bucureşti. 
 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 
interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2. 
 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

Nr. 52/27.03.2009 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului 
“Modernizare străzi Zona Creangă” 

 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 
în condiŃiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea 
autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 
extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cofinanŃării proiectului “Modernizare străzi Zona Creangă”. 
 Analizând: 
- Raportul de Specialitate întocmit de către Directorul  DirecŃiei 
Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti; 
- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 
Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 
Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
- Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
– poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, subdomeniul: Centre urbane; 
- Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009; 
- Legea privind finanŃele publice nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
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- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale;  

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

instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi 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 nr. 911/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007, privind modul de alocare 

a instrumentelor structurale, a prefinantarii 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 nr. 1294/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi LocuinŃelor şi nr. 3296/2008 al Ministerului Economiei şi 

FinanŃelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie “Planuri integrate de 

dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se aprobă proiectul de interes local  „Modernizare 
străzi Zona Creangă”, în valoare totală de 60.424.765,57 lei, 
finanŃat prin programul OperaŃional regional 2007-2013, Axa 
Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
subdomeniul: Centre urbane.  
 
 Art. 2. (1) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 
general al  Sectorului 2, cu suma de 2.527.779,48 lei, precum şi 
finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare care vor apărea pe 
perioada de implementare a proiectului; 
 (2) CofinanŃarea proiectului constă în: 
- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 
977.489,51 lei,  reprezentând 2% din valoare. 
- costurile neeligibile, în valoare de 1.908.638,32 lei;  
- TVA aferentă cheltuielilor proiectului 9.647.651,65 lei; 
 
 Art. 3. (1) Se aprobă susŃinerea proiectului, din Bugetul 
general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 
implementării acestuia.  
 (2) Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 
necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 
ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, din 
fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-2013, 
Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
sub- domeniul: Centre urbane;   
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 Art. 4. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Managementul 
Proiectelor şi Integrare Europeană, DirecŃia Economică şi 
AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 vor asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 53/27.03.2009 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 
data de 27.03.2009 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 unor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii „Crearea unui parc de utilitate publică în 

cartierul Ion Creangă” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

„Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creangă”. 

 Analizând: 

- Nota de Fundamentare întocmită de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 24.03.2009 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 28/2008 privind  aprobarea Structurii devizului general 

şi a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃie, lucrări de intervenŃie de interes local 

reprezentând „Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion 

Creangă” în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei la 

prezentul proiect de hotărâre.  

 (2) Anexa cuprinde un număr de  2 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 (3) Valoarea totală a lucrărilor pentru crearea unui parc de 

utilitate publică în cartierul Ion Creangă este de 9.467.108 lei ( 

2.208.742 euro ) fără TVA din care C+M 8.274.500 lei ( 1.930.498 

euro ) fără TVA. 

 

 Art. 2. (1) Lucrările pentru crearea parcului în cartierul Ion 

Creangă, inclusiv realizarea proiectelor tehnice , cuprinse în 
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anexă, vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici 

specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 (2) Devizul general se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiei în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice, DirecŃia Economică şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 
Nr. 54/27.03.2009 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 
data de 27.03.2009 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 
consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului „Crearea unui parc de 

utilitate publică în cartierul Ion Creangă” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 27.03.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea  

cofinanŃării  proiectului „Crearea unui parc de utilitate publică în 

cartierul Ion Creangă” ;  

 Analizând:  

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul Proiectelor şi 

Integrare Europeană din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,  privind aprobarea 

iniŃierii proiectului „Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul 

Ion Creangă”; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul 

Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 

– poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, subdomeniul: Centre urbane; 
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- Legea nr. 18/2009 privind Bugetul de stat pe anul 2009;  

- Legea privind finanŃele publice nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale;  

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

instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi 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 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 nr. 1294/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi LocuinŃelor şi nr. 3296/2008 al Ministerului Economiei şi 

FinanŃelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie “Planuri integrate de 

dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) precum şi a art. 81 alin. (2) lit. j) din 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul de interes local „Crearea unui 

parc de utilitate publică în cartierul „Ion Creangă”, în valoare totală 

de 9.540.556,35 lei, finanŃat prin Programul OperaŃional Regional 

2007-2013- Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, subdomeniul: Centre urbane; 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din Bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de 2.065.489,51 lei, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului; 

 

 (2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

231.187,63 lei, reprezentând 3 % din valoare. 

- costurile neeligibile, în valoare de 329.074,00 lei;  

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului 1.505.227,88 lei; 

 

 Art. 3. (1) Se aprobă susŃinerea proiectului, din Bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  
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 (2) Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 

necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 

ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, din 

fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-2013- 

Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

sub domeniul: Centre urbane. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia Economică şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnează pentru 

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

SECRETAR, 
ILIESCU CONSTANTIN 

CRISTINEL 
TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 55/27.03.2009 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 27.03.2009 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 modificarea şi completarea H.C.L.S.3 nr. 130/2007 

referitoarea la Statul de personal şi Statul de funcŃii  

ale DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 3 

 

 Având în vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 1502/12.03.2009 întocmit de către 

DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

- H.C.L.S. 3 nr. 130/2007 a DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3; 

- Legea nr. 188/1999(r2), privind Statutul funcŃionarilor publici; 

- Adresele DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale sector 3 nr. 

2894/04.03.2008 şi 9728/04.08.2008; 

- Avizele AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

1448009/11.08.2008 şi 1450508/03.09.2008; 

 În temeiul art. 45 alin.1 şi art. 81 alin 2, lit.(e) din Legea nr. 

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L.S.3 nr. 

130/2007, referitoare la Statul de personal şi Statul de funcŃii ale 

DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 3, conform anexelor I, II, 

III şi IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. DirecŃia Taxe şi Impozite Locale Sector 3 va lua 

măsuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

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

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 21/19.03.2009 

Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico economică  

aferentă unor obiective de investiŃii la unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 1539/12.03.2009 al DirecŃiei 

ÎnvăŃământ Cultură; 

 În baza prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea nr. 

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico economică aferentă 

unor obiective de investiŃii la unităŃile de învăŃământ preuniversitar 

de pe raza Sectorului 3, conform anexei nr. I care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia ÎnvăŃământ Cultură 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

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

afişării ei la sediul Primăriei Sectorului 3, din Str. Parfumului, nr. 2 – 4, 

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 22/19.03.2009 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice aferente 

Obiectivelor de investiŃii lucrări de modernizare şi extindere 

iluminat public în parcurile A.I.Cuza şi Titan 

 

 Având în vedere : 

- raportul de specialitate al DirecŃiei Parcurilor sector 3 nr. 

597/12.03.200;. 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin 1 şi art. 81 alin. 2 lit i din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică aferentă 

obiectivelor de investiŃii – modernizare şi extindere iluminat public 

în parcurile A.I Cuza şi Titan, conform anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul sectorului 3 şi DirecŃia Parcurilor sector 3 vor 

lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 23/19.03.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată la Biroul Relatii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea HCLS 3 nr. 33/2005 ,79/2005 şi 72/2008 

referitoare la aprobarea preŃurilor şi tarifelor firmelor câştigătoare 

pentru plata serviciilor publice de amenajare şi întreŃinere a 

spaŃiilor verzi pe raza sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun nr. 1525/12.03.2009 al DirecŃiei 

Gospodărie Locală, DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii şi DirecŃiei 

Juridică şi  Patrimoniu ; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare 

de utilităŃi publice; 

- Prevederile art. 28 lit. j, art. 39 alin 2 din OrdonanŃa Guvernului nr 

71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile OrdonanŃei Guvernului nr 21/2002 privind  

Prevederile OrdonanŃei Guvernului nr 71/2002 privind 

gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

- H.C.L.S 3 nr. 104/2004 privind atribuirea serviciilor de amenajare 
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şi întreŃinerea spaŃiilor verzi de pe raza sectorului 3; 

- H.C.L.S 3 nr. 11/28.01.2005 privind aprobarea studiului de 

oportunitate, caietului de sarcini şi contractului-cadru pentru 

delegarea gestiunii serviciilor de amenajare şi întreŃinere spaŃii 

verzi de pe raza sectorului 3; 

- H.C.L.S 3 nr. 33/29.03.2005 privind aprobarea preŃurilor şi 

tarifelor firmelor căştigatoare pentru plata serviciilor publice de 

amenajare şi întreŃinere spaŃii verzi de pe raza sectorului 3; 

- H.C.L.S 3 nr. 79/12.08.2005 privind completarea H.C.L.S 3 nr. 

33/29.03.2005 privind aprobarea preŃurilor şi tarifelor firmelor 

căştigătoare pentru plata serviciilor publice de amenajare şi 

întreŃinere spaŃii verzi de pe raza sectorului 3; 

- H.C.L.S 3 nr. 72/02.05.2008 privind completarea H.C.L.S 3 nr. 33 

/29.03.2005 şi H.C.L.S 3 nr. 79/12.08.2005 privind aprobarea 

preŃurilor şi tarifelor firmelor căştigătoare pentru plata serviciilor 

publice de amenajare şi întreŃinere spaŃii verzi de pe raza 

sectorului 3; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81, alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă completarea H.C.L.S.3 nr. 33/2005 

79/2005 şi 72/2008 referitoare la aprobarea preŃurilor şi tarifelor  

firmelor câştigătoare pentru plata serviciilor publice de amenajare 
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şi întreŃinere a spaŃiilor verzi pe raza sectorului 3 prin completare 

cu Anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Compartimentele de specialitate ale Primăriei Sector 

3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 24/19.03.2009 

 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiŃii “Lucrări de construcŃii de regenerare urbană în sectorul 3 ” 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate comun nr. 1529/12.03.2009 al DirecŃiei 

InvestiŃii şi AchiziŃii, DirecŃiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

DirecŃiei Juridică Patrimoniu ; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare 

de utilităŃi publice; 

- Prevederile art. 3. alin (1), lit b, din OrdonanŃa Guvernului nr 

71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

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

publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) si art. 81, 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 Studiul de Fezabilitate privind obiectivul de 

investitii “Lucrări de construcŃii de regenerare urbană în sectorul 3”, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 prin DirecŃiile de specialitate vor 

lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri ; 

 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 25/19.03.2009 

 

 

 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  

pentru realizarea investiŃiei de tipul „Modernizare sistem rutier  

 pe strada Drumul Malu Mierii” 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii şi DirecŃiei 

Gospodărie Locală nr. 1530/12.03.2009; 

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

finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (2) lit.i 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru realizarea 

investiŃiei de tipul  “Modernizare sistem rutier pe strada Drumul 

Malu Mierii”, conform Anexei nr 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 26/19.03.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate pentru realizarea 

investiŃiilor „Extinderea reŃelelor publice de alimentare cu apă  

şi canalizare pe străzi din sectorul  3” 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii  si 

Directiei Gospodarie Locală nr. 1545/12.03.2009; 

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

finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (2) lit.i 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 
 

 Art. 1. Se aprobă Studiile de Fezabilitate pentru realizarea 

investiŃiilor “ Extinderea retelelor publice de alimentare cu apă şi 

canalizare pe străzi din sectorul 3”, conform anexelor 1-27, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 27/19.03.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică  

pentru realizarea investiŃiei „Alimentare cu energie electrică  

a Blocului nr. 1, Blocului nr. 2, Blocului nr. 3  

din B-dul 1 Decembrie 1918/ str. Succesului (aleea Cioplea)” 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate comun al DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii şi 

DirecŃiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. 1547/12.03.2009; 

- Prevederile art. 44 alin (1) din Legea n.r 273/2006 privind 

finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (2) lit.i 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aproba documentaŃia tehnico-economică pentru 

realizarea investiŃiei „Alimentare cu energie electrică a Blocului nr. 

1, Blocului nr. 2, Blocului nr. 3 din B-dul 1 Decembrie 1918/ str. 

Succesului (aleea Cioplea)”, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 28/19.03.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul la vânzarea spaŃiului comercial din str. Moruzzi,  

nr. 98 prin procedura negocierii directe către Sc Sercom Srl, 

conform Legii 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor comerciale 

proprietate privată a statului şi de prestări servicii  

aflate în administrarea consiliilor judeŃene sau a consiliilor locale 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1538/12.03.2009 al DirecŃiei Juridice 

şi Patrimoniu şi DirecŃiei Autorizare şi Control;  

- Adresa nr. 12/02.02.2009 a Comisiei de vânzări spaŃii comerciale 

şi de prestări servicii; 

- Adresa nr. 120/11.02.2009 a AdministraŃiei PieŃelor sector 3; 

- Contractul de închiriere nr. 3 din 04.01.2000; 

- Actul adiŃional nr. 906 din 16.12.2008; 

- Adresa nr. 30042 din 27.11.2002 a S.C. Radu Sercom S.R.L.; 

- Prevederile art. 4 lit. a din Legea 550/2002 privind vânzarea 

spaŃiilor comerciale proprietatea a statului şi de prestări servicii 

aflate în administrarea consiliilor judeŃene sau a consiilor locale; 

- HCGMB nr. 271/2002 actualizată prin HCGMB nr. 109/2003 şi 

HCGMB nr. 256/2008; 

 În temeiul art. 45 alin. 3 Ńi art. 81 alin 4 din Legea nr. 

215/2001, privind administraŃia administrației publică, republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă vânzarea spaŃiului comercial proprietatea 

privată a statului aflat în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 3 din str. Moruzzi, nr. 98 cu suprafaŃa de 256 mp, 

conform prevederilor art. 1 alin. 1 din Legea 550/2002. 

 

 Art. 2. Comisia de Vânzări SpaŃii Comerciale şi de Prestări 

Servicii a Sectorului 3 şi Primarul Sectorului 3 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

afișării la sediul Primăriei Sector 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 29/19.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea contractului de asociere în participaŃiune  

nr. 1327/17.07.2003 dintre Consiliul Local al Sectorului 3  

şi S.C. NOVA TRADE S.A. 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1612/16.03.2009 al DirecŃiei Juridice 

şi Patrimoniu;  

- Adresa S.C. NOVA TRADE S.A. înregistrată cu nr. 19/13.03.2009 

la Cabinet Viceprimar; 

- Certificatul de înregistrare nr.328521 din 10.12.1992; 

- Prevederile art. 6.1, lit.d, coroborate cu prevederile art. 6.2, lit. i, 

din contractul de asociere în participaŃiune nr. 1327/17.07.2003 

aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 20/24.04.2003; 

- Legea nr. 213/1998, modificată şi completată, privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia. 

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

215/2001, privind administraŃia administraŃiei publică, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea contractului de asociere în 

participaŃiune nr. 1327/17.07.2003 în baza actului adiŃional, ce 

constituie anexa la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Se împuterniceşte domnul Liviu NegoiŃă – Primarul 

Sectorului 3 Bucureşti – pentru semnarea actului adiŃional. 

 

 Art. 3. DirecŃia Economică – Biroul Urmărire Contracte va 

duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afișării la sediul Primăriei Sector 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 30/19.03.2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3  
nr. 17/26.02.2009 de aprobare a proiectului Creşterea siguranŃei  

şi prevenirea criminalităŃii în sectorul 3  

şi a cheltuielilor legate de implementare 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1524/12.03.2009 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională ; 

� Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

� Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional 

de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 

� Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 17/26.02.2009 

privind aprobarea proiectului “Creşterea siguranŃei şi prevenirea 

criminalităŃii” ; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 4 din 

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

locală,  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 3 nr. 17/26.02.2009 de aprobare a proiectului Creşterea 

siguranŃei şi prevenirea criminalităŃii în sectorul 3 şi a cheltuielilor 

legate de implementare, conform anexei nr. 1 la hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă cu titlu de contribuŃie, plata cotei de 2% 

din cheltuielile eligibile aferente proiectului prevăzut la art. 1, în 

valoare de 19.746 lei.  

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile neeligibile ale proiectului 

prevăzut la art. 1, în valoare de 193.000 lei, reprezentând costurile 

conexe. 

 

 Art. 4. Se desemnează domnul Liviu NegoiŃă - Primarul 

Sectorului 3 să semneze cererea şi contractul de finanŃare în 

vederea derulării şi implementării proiectului Creşterea siguranŃei 

şi prevenirea criminalităŃii în sectorul 3; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 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. 31/19.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3  
nr. 18/26.02.2009 de aprobare a proiectului Accesul cetăŃenilor la 

informaŃii de interes public şi a cheltuielilor legate de implementare 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1523/12.03.2009 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională ; 

� Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

� Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional 

de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 

� Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 18/26.02.2009 

privind aprobarea proiectului “Accesul cetăŃenilor la informaŃii de 

interes public” ; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 4 din 

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

locală,  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 3 nr. 18/26.02.2009 de aprobare a proiectului Accesul 

cetăŃenilor la informaŃii de interes public şi a cheltuielilor legate de 

implementare, conform anexei nr. 1 la hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aproba cu titlu de contribuŃie, plata cotei de 2% 

din cheltuielile eligibile aferente proiectului prevăzut la art.1, în 

valoare de 59.314 lei.  

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile neeligibile ale proiectului 

prevăzut la art.1, în valoare de 575.016  lei, reprezentând costurile 

conexe. 

 

 Art. 4. Se desemnează domnul Liviu NegoiŃă - Primarul 

Sectorului 3 să semneze cererea şi contractul de finanŃare în 

vederea derulării şi implementării proiectului Accesul cetăŃenilor la 

informaŃii de interes public; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 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. 32/19.03.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a 
Sectorului 3 

 
 Având în vedere: 
� Raportul de specialitate nr. 1522/12.03.2009 al Biroului 
Proiecte cu FinanŃare InternaŃională ; 
� Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013; 
� Ghidul solicitantului din Programul OperaŃional Regional 
2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenŃie 1.1 – 
Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre 
urbane; 
� Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1605/2002 privind 
Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al ComunităŃilor 
Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
Regulamentului Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a 
normelor detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului 
Consiliului nr. 1065/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
� Regulamentului Comisiei nr. 1628/2006 privind aplicarea 
Articolelor 87 şi 88 din Tratat asupra ajutorului regional pentru 
investiŃii; 
� Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 
2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 
de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 
coeziune; 
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� Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European 
de Dezvoltare Regională 
� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional 
de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 4 din 
Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia publică 
locală,  

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 
 
 Art. 1. Se aprobă Planul integrat de dezvoltare urbană a 
sectorului 3, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; 
 
 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi Biroul Proiecte cu FinanŃare 
InternaŃională vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 
afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului, nr. 2-4, 
sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 33/19.03.2009 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea de fonduri de la bugetul local al Sectorului 3,  

în vederea continuării lucrărilor de construire a Bisericii Ortodoxe 

Sfânta Vineri – Herasca, cu sediul în strada Olteni, nr. 12,  

sector 3, Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 8/09.03.2009, al Serviciului Cultură 

EducaŃie Sport; 

- Cererea Bisericii Ortodoxe Sfânta Vineri - Herasca, înregistrată la 

Primăria Sectorului 3 cu nr. 589/26.01.2009; 

- AutorizaŃia de construire nr.640/23.05.2008; 

- Adresa nr. 9154/2007 a Arhiepiscopiei Bucureştilor; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 82/2001, privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând 

cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea 

nr. 125/2002; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 82/2001; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 313/2006, privind modificarea şi 

completarea normelor metodologice de aplicare ale OrdonanŃei 

Guvernului nr. 82/2001, articolul 4, alin. 2 , litera b şi articolul 5;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 81, alin. 2, lit. s 
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din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 RON în 

vederea continuării lucrărilor de construire pentru Biserica 

Ortodoxă Sfânta Vineri – Herasca, cu sediul în strada Olteni, nr. 

12, sector 3, Bucureşti 

 

 Art. 2. DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi 

Serviciul Cultură EducaŃie Sport vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 34/19.03.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind “modificarea Capitolului 5, Articolul 10 din 

Contractul de Concesiune nr.4727/2005” 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 881/06.02.2009 al Arhitectului şef  

� Adresa nr. 4173/20.10.2008 a Biroului Concesionări şi 

Vânzări Legea 85 (SAD) din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

� Contractul de concesiune înregistrat la Cabinet Primar cu nr. 

4727/24.06.2005; 
� H.C.L.S.3 nr. 61/2005; 

� H.C.G.M.B.3 nr. 211/2006 – privind  aprobarea metodologiei 

de evaluare a terenurilor aparŃinând domeniului public şi privat al 

Municipiului Bucureşti şi a documentaŃiei cadru de elaborare a 

ofertelor pentru procedurile de concesionare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lt. f din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea capitolului 5, articolul 10 din 

contractul de concesiune nr. 4727/2005 după cum urmează: 

„PreŃul concesiunii este de 113.705 lei/an (30.441 EURO/an). 
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 Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 şi Serviciile 

Primăriei Sectorului 3 pentru semnarea şi urmărirea realizării 

prevederilor contractului de concesiune. 

 

 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. 35/19.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 
HOTĂRÂRE 

privind vacantarea unui post de consilier  
din cadrul Consiliului Local sector 3 

 
 Având în vedere: 
- referatul 278/02.03.2009 al Secretarului sectorului 3; 
- demisia d-nei Savu Ileana înregistrată la Biroul RelaŃii Consiliul 
Local cu nr. 15/26.02.2009;   
- avizul comisei de specialitate. 
 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. a şi art. 12 din 
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată şi 
completată; 
 În baza cu prevederile art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 
privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
H o t ă r ă ş t e 

 
 Art. Unic Se ia act de încetarea mandatului doamnei SAVU 
ILEANA, ca urmare a demisiei acesteia şi se declară vacant postul 
de consilier din cadrul Consiliului Local sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 
 
Nr. 36/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea si completarea H.C.L.S.3 nr.50/2008 referitoare 
la alegerea Comisiei de Validare 

 
 Având în vedere: 
- referatul nr. 1501/12.03.2009 al Secretarului Sectorului 3; 
- demisia nr. 15/26.02.2009 a doamnei Savu Ileana din cadrul 
Consiliului Local sector 3; 
- H.C.L.S.3 nr. 50/2008; 
- avizul comisiei de specialitate. 
 În temeiul art. 31 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraŃia publică locală şi art. 4 din O.G. nr. 
35/2002 referitoare la Regulamentul – cadru de organizare şi 
funcŃionare a consiliilor locale, modificată şi aprobată prin Legea 
nr. 673/2002. 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
H o t ă r ă ş t e 

 
 Art. Unic Doamna Savu Ileana se înlocuieşte cu d-ra BANU 
ALINA MAGDALENA, în cadrul Comisiei de Validare, conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 
 
Nr. 37/31.03.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 
HOTĂRÂRE 

privind validarea d-lui NiŃu Mihai 
în funcŃia de consilier în cadrul Consiliului Local sector 3 

 
 Având în vedere: 
- adresa Partidului Social Democrat nr.29/05.03.2009 prin care se 
propune dl. Nitu Mihai pentru funcŃia de consilier local; 
 - procesul verbal al Comisiei de Validare; 
- avizul comisiei de specialitate. 
 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 
393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată şi completată. 
 În temeiul prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
H o t ă r ă ş t e 

 
 Art. Unic Se validează mandatul de consilier local în cadrul 
Consiliului Local sector 3 al d-lui NIłU MIHAI, pe locul rămas 
vacant în urma demisiei doamnei Savu Ileana.   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 
 
Nr. 38/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană  

a Sectorului 3 şi a proiectelor individuale incluse în planul integrat 

de dezvoltare urbană ce vor fi finanŃate prin intermediul  

Axei prioritare 1, Domeniul major de intervenŃie 1.1  

al Programului OperaŃional Regional 2007-2013 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 1919/31.03.2009 ; 

� Ghidul solicitantului din Programul OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenŃie 1.1 – 

Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre 

urbane; 

� Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1605/2002 privind 

Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al ComunităŃilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

Regulamentului Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a 

normelor detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului 

Consiliului nr. 1065/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Regulamentului Comisiei nr. 1628/2006 privind aplicarea 

Articolelor 87 şi 88 din Tratat asupra ajutorului regional pentru 

investiŃii; 
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� Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

� Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional 

de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 pentru aprobarea 

conŃinutului cadru a 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; 

� Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului; 

� Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului; 

� Avizul comisiilor de specialitate. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 4 din 

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

locală,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul integrat de dezvoltare urbană a 

sectorului 3, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; 
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 Art. 2. Se aprobă cererea de finanŃare privind proiectul 

„Creşterea siguranŃei şi prevenirea criminalităŃii în sectorul 3”, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre; 

 

 Art. 3. Se aprobă cererea de finantare privind proiectul 

„Accesul cetăŃenilor la informaŃii de interes public”, conform anexei 

nr. 3 la prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Primăria Sectorului 3 îşi asumă în integralitate Planul 

integrat de dezvoltare urbană a sectorului 3 şi se angajează ferm 

să implementeze la termenele şi în condiŃiile prevăzute în acesta, 

inclusiv prin asigurarea tuturor resurselor materiale, umane şi 

financiare necesare pentru implementarea acestuia şi a proiectelor 

individuale componente. 

 

 Art. 5. Pentru proiectul „Creşterea siguranŃei şi prevenirea 

criminalităŃii în sectorul 3”, se aprobă: 

- FinanŃarea contribuŃiei Consiliului Local sector 3 în cuantum de 

19.773 lei, reprezentând  2% din valoarea eligibilă a proiectului; 

- FinanŃarea tuturor costurilor neeligibile aferente proiectului în 

valoare de 191.597 lei; 

- FinanŃarea costurilor suplimentare (costuri conexe) necesare 

implementării proiectului; 

- Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 

optime ale proiectului în condiŃiile rambursării ulterioare a 

cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 
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 Art. 6. Pentru proiectul „Accesul cetăŃenilor la informaŃii de 

interes public”, se aprobă: 

- FinanŃarea contribuŃiei Consiliului Local sector 3 în cuantum de 

59.318 lei, reprezentând  2% din valoarea eligibilă a proiectului; 

- FinanŃarea tuturor costurilor neeligibile aferente proiectului în 

valoare de 574.790 lei; 

- FinanŃarea costurilor suplimentare (costuri conexe)necesare 

implementării proiectului; 

- Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 

optime ale proiectului în condiŃiile rambursării ulterioare a 

cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

 

 Art. 7. Se aprobă Studiul de oportunitate a investiŃiei / 

achiziŃii şi instalare echipamente pentru proiectul „Creşterea 

siguranŃei şi prevenirea criminalităŃii în sectorul 3”, precum şi 

indicatorii tehnico-economici în vederea obŃinerii finanŃării din 

Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – 

Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, 

Domeniul de intervenŃie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare 

urbană, Sub-domeniul: Centre urbane 

 

 Art. 8. Se aprobă Studiul de oportunitate a investiŃiei / achiziŃii 

şi instalare echipamente pentru proiectul „Accesul cetăŃenilor la 

informaŃii de interes public”, precum şi indicatorii tehnico-economici 

în vederea obŃinerii finanŃării din Programul OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenŃie 1.1 – 

Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre 

urbane 
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 Art. 9. Se numeşte Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională din cadrul Primăriei Sectorului 3, ca structură de 

management a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana Sector3, cu 

următoarea componenŃă: 

• Anna Maria Vasile – consilier manager de proiect, Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃionala; 

• Pompiliu Ioan Wan Buzduga – expert, Biroul Proiecte cu 

FinanŃare InternaŃională; 

• Roxana Stan – expert, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃionala; 

• Dumitru Voevozeanu – consilier juridic, Biroul Proiecte cu 

FinanŃare InternaŃionala; 

 

 Art. 10. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze 

pentru conformitate Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a 

Sectorului 3, cererile de finanŃare ale proiectelor mai sus 

menŃionate la art. 3 şi art. 4, a declaraŃiilor de angajament şi 

eligibilitate, precum şi a tuturor documentelor ce se anexează în 

mod obligatoriu la cererea de finanŃare, în conformitate cu cerinŃele 

Ghidului solicitantului din Programul OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – 

poli urbani de creştere, Domeniul de intervenŃie 1.1 – Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane, 

modificat prin Corrigendumul nr. 1 şi nr. 2; 

 

 Art. 11. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să 

reprezinte Primăria Sectorului 3 până la finalizarea implementării 

Planului Integrat de Dezvoltare Urbana Sector 3. 
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 Art. 12. H.C.L.S. 3 nr. 31, 32 şi 33 adoptate în data de 

19.03.2009 se revocă. 

 

 Art. 13. Primarul Sectorului 3 şi Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 39/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării, în anul 2009, a fondului de rulment 

pentru finanŃarea unor investiŃii de interes public local 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1802/24.03.2009 al DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii.  

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

modificările şi completările ulterioare . 

- Avizul comisiei de specialitate. 

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

lit. d din Legea nr. 215 / 2001 - republicată, privind AdministraŃia  

Publică Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea, în anul 2009, a sumei de 

1.027,5 mii lei, din disponibilul fondului de rulment înregistrat la 

31.12.2008, pentru finanŃarea unor obiective de investiŃii de interes 

public local, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Suma aprobată va fi înscrisă în bugetul veniturilor şi 

cheltuielilor evidenŃiate în afara bugetelor locale pe anul 2009. 

 

 Art. 3. Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate vor  

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primariei sectorului 3 din Str. Parfumului nr.2 - 4, 

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 40/31.03.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 



 
135 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului pe anul 2009 

 

 Având în vedere: 

� Raportul nr. 1801/24.03.2009 al DirecŃiei Economice şi al 

DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii; 

� Legea Bugetului de Stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , 

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

modificările şi completările ulterioare, 

� Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

� Avizul comisiei de specialitate ale C.L.S.3  

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

lit. d din Legea nr. 215 / 2001 - republicată, privind AdministraŃia 

Publică Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă categoriile de venituri şi cheltuieli ce se 

prevăd în bugetul Consiliului Local Sector 3 Bucureşti pe anul 

2009. 
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 Art. 2. Veniturile bugetului local al Consiliului Local sector 3 

se stabilesc în sumă de 667.969  mii lei , în  structură pe capitole, 

pe an şi trimestre, conform anexei nr. 11/01 care face parte 

integrantă din  prezenta Hotărâre, astfel: 

• 667.969 mii lei           - total  venituri ;     din care: 

• 205.767 mii lei        - impozite, taxe şi alte venituri locale  

• 144.252 mii lei        - sume defalcate dinT.V.A  

• 288.974 mii lei       - cote şi sume defalc. din impozitul pe 

venit 

• 28.976 mii lei        - subvenŃii 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului  

Local Sector 3 în sumă de 667.969,00 mii lei cu desfăşurarea  pe  

capitolele  prevăzute, pe an si pe trimestre, conform anexei 11/01. 

 

 Art. 4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole 

de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol conform anexelor 

nr. 11/06 care fac parte integrană din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 5. Se aprobă cheltuielile de investiŃii, conform listei 

sinteză a cheltuielilor de investiŃii pe anul 2009 în suma de 

289.657,88 mii lei conform anexei nr. 11/07 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul împrumuturilor interne, în suma de 

96.964,24 mii lei, conform anexei nr. 11/03 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 
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 Art. 7. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, 

în suma de 682 mii lei mii lei, conform anexei nr. 11/04 care face 

parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finantaŃe integral sau parŃial din venituri proprii, în suma de 34.920 

mii lei, conform anexei nr. 11/02 care face parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli evidenŃiate 

în afara bugetelor locale, în suma de 1.027,50 mii lei conform 

anexei nr. 11/05 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 10. Numărul de personal pe anul 2009 este cel aprobat 

ca anexă la bugetele locale ale instituŃiilor. 

 

 Art. 11. Bugetul aprobat prin prezenta Hotărâre poate fi 

rectificat sau modificat – inclusiv prin virări de credite bugetare –în 

situaŃiile şi condiŃiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice local cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 12. Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii,ordonatorii terŃiari de credite, celelalte direcŃii şi 

servicii de specialitate vor  aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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 Art. 13. 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. 41/31.09.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea organigramei, statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei Comunitare 

Sector 3 aprobată prin H.C.L.S. 3 nr. 61/30.05.2006 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1214/25.02.2009 al PoliŃiei 

Comunitare Sector 3; 

� Adresa nr. 1652/25.02.2009 a Politiei Comunitare sector 3; 

� Avizului AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

1883946/25.03.2009; 

� Prevederile Legii nr. 188/1999 (r2), privind Statutul 

funcŃionarilor publici; 

� Prevederile art. 16 lit. “a” din Legea nr. 371/2004 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Comunitare; 

� H.C.L.S.3 nr. 61/30.05.2006; 

� Avizul comisiei de specialitate. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. e, h 

din Legea nr. 215/2001 republicată privind AdministraŃia Publică Local.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei, statului de 

funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei 
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Comunitare Sector 3 conform anexelor 1, 2 şi 3, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. PoliŃia Comunitară sector 3 va lua măsuri pentru 

aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 42/31.03.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2 aprobată prin  H.C.L.S. 3  

nr. 68/05.08.2008 referitoare la Statul de FuncŃii  

al DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor sector 3 

 

 Având în vedere: 

• Expunerea de motive nr. 1831/26.03.2009 a Directorului 

DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor sector 3; 

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, modificată şi completată prin Legea nr.251/2006; 

• prevederile O.G. nr. 6/2007 privind reglementarea drepturilor 

salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici pentru anul 

2007; 

• Regulamentului-cadru din 07.10.2008 pentru organizarea 

concursului de promovare în clasă a funcŃionarilor publici, încadraŃi 

pe funcŃii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă 

de învăŃământ superior de lungă sau de scurtă durată în 

specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea; 

• H.C.L.S. 3 nr. 68/2008; 

• Adresa DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor sector 3 nr. 

110/28.01.2009; 

• Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

1880047/11.03.2009; 

• Avizul comisiei de specialitate; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. e) 

din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 din H.C.L.S. 3 nr. 68/2008, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. DirecŃia de EvidenŃa Persoanelor sector 3 va lua 

măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.  

 

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

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

Sector 3 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 43/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea unei succesiuni 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 25551/255.03.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

- Testamentul d-nei Fromescu Sonia autentificat sub nr. 

2358/22.08.2008 la B.N.P.A „L. Lese şi R.I. Cocea”;  

- prevederile art. 685 din C.civil; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3, 

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 
 

 Art. 1. Se împuterniceşte DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3, în vederea întreprinderii 

tuturor demersurilor necesare pentru acceptarea moştenirii lăsate 

de d-na Fromescu Sonia  Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă pentru 

Persoane Vârstnice “Casa Max”, până la transferul efectiv al sumei 
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moştenite în contul deschis pe numele Consiliului Local Sector 3  

la Trezoreria Sectorului 3. 

 

 Art. 2. Suma moştenită va fi evidenŃiată în bugetul de 

venituri şi cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Sector 3 şi va putea fi utilizată 

numai în scopul asigurării unei bune funcŃionări a Centrului de 

Îngrijire şi AsistenŃă pentru Persoane Vârstnice “Casa Max”. 

 
 Art. 3. În vederea îndeplinirii acestui mandat, d-ra Dinu 

Luiza Florentina, Director DirecŃia Juridică la D.G.A.S.P.C. Sector 

3 este împuternicită să ne reprezinte în faŃa Biroului Notarului 

Public, precum şi în relaŃia cu orice instituŃie şi să semneze orice 

acte necesare, până la încasarea efectivă a sumelor moştenite. 

 

 Art. 4. Persoana împuternicită şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 44 /31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea unei donataŃii 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 25552/25.03.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 4, coroborat cu art. 

121 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 

administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 să accepte donaŃia cu 

sarcină ce urmează a fi făcută D.G.A.S.P.C. Sector 3 de FundaŃia 

umanitară F.A.R.A. România - Filiala Bucureşti. Obiectul donaŃiei îl 

constituie o autoutilitară marca Ford Transit, având datele de 

identificare prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Autoutilitara donată urmează a fi utilizată numai în 

scopul derulării proiectelor sociale pentru copiii cu dizabilităŃi. 

Donatorul îşi rezervă dreptul de folosinŃă a bunului donat pe o 

perioadă de 4 săptămâni/an, pentru transportul copiilor cu 

dizabilităŃi, în cadrul proiectelor sociale proprii. În această situaŃie, 

toate costurile de utilizare a bunului donat urmează a fi suportate 

de donator. 

 

 Art. 3. În vederea îndeplinirii acestui mandat, dl. Florin 

Ştefan Vasile, Director General la D.G.A.S.P.C. sector 3 este 

împuternicit să ne reprezinte în faŃa Biroului Notarului Public, 

precum şi în relaŃia cu orice instituŃie şi să semneze orice acte 

necesare, până la intrarea în posesie a bunului donat. 

 

 Art. 4. Persoana împuternicită şi Directia Generala de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre intra 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. 45/31.03.2009 

 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 100/2008 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 26266/27.03.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3;  

- prevederile Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de 

împrumut dintre România şi Banca InternaŃională pentru 

Reconstructie şi Dezvoltare, destinat finanŃării Proiectului privind 

incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006; 

- Ordinul MMFES nr. 35/2007 privind aprobarea Manualului 

OperaŃional pentru Partea a III a şi a IV a ale Proiectului privind 

incluziunea socială; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 33/2008 privind 

aprobarea înfiinŃării “Centrului destinat victimelor violenŃei în 

familie” cu finanŃare nerambursabilă în cadrul Acordului de 

împrumut între România şi BIRD; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 4/2009; 

- adresa Ministerului Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse – 

AgenŃia NaŃională pentru ProtecŃia Familiei nr. 

26170/26.03.2009; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 3. 

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

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

H o t ă r ă ş t e 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 3 nr. 100/2008, conform Anexei 1 la prezenta. 

 

 Art. 2. Serviciul Buget-FinanŃe din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.  

 

 Art. 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. 46/31.03.2009  

 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei la HCLS4 nr. 65/2008 privind numirea 

reprezentanŃilor în Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de specialitate al 

Secretarului Sectorului 4 nr. 75/ 13.03.2009; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 łinând seama de HCLS4 nr. 65/2008, privind numirea 

reprezentanŃilor în Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4; 

 Potrivit art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. ,,j’’ din Legea 

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

modificată şi completată; 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la HCLS4 nr. 

65/2008 privind numirea reprezentanŃilor în Consiliile de 

AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar şi 

special de stat din sectorul 4, după cum urmează:  
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Nr.
poz.

Denumirea 
unităŃii 

Adresa Nume 
persoană 
înlocuită 

Nume 
reprezentant 

Primar 
12 Liceul Teologic 

Adventist  
Şos. Vitan Bârzeşti  
nr. 11 

Albu 
Nicoleta 

Zaharia 
Dragoş 

14 Grupul Şcolar  
Economic Administrativ  
Mircea Vulcănescu 

Str. Izvorul Crişului 
nr. 4 

Dumitrescu 
Ovidiu 
 

Cârlogea 
Viorel 

18 Şc. Specială nr. 3 Str. Toporaşi nr. 10 Nedea 
Georgiana 

Niculescu 
Elena 

33 Şcoala nr. 110 
George Topârceanu 

Str. Argeşelu nr. 6 Dumitrescu 
Ovidiu 

Ionescu Adrian 

47 
 

GrădiniŃa nr. 28 
Narcisa 

Şos. Giurgiului  
nr. 247 

Nedea 
Georgiana 

PeŃu Gheorghe 

61 
 

GrădiniŃa nr. 225 
 Veseliei 

Str. Izvorul Mureşului  
nr. 25 

Dumitrescu 
Ovidiu 

Agapie-Florea 
Cristin 

62 GrădiniŃa nr. 227 
Rază de Soare 

Str. RezonanŃei nr. 3 Dumitrescu 
Ovidiu 

Vaida Liliana 

69 GrădiniŃa nr. 264 
101 DalmaŃieni 

Str. Aliorului nr. 5 Dumitrescu 
Ovidiu  

Popa Cristina 

 

 Art. 2. Anexa la HCLS4 nr. 65/2008 se va modifica 

conform prevederilor art. 1. 

 

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia de Administrare a 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor Sector 4 şi 

reprezentanŃii numiŃi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 22/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a 

persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în procent de 

100% şi reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri 

pentru persoane care au venituri lunare pe membru de familie 

mai mici decât salariu minim brut pe Ńară. 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în consideraŃie referatul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. 818/09.02.2009; 

 Având în vedere Rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 286 alin. 3 şi 5 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi punctul 220 alin. 1 şi 2 din 

Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 

2 lit. ”n” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 100% de la plata 

impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care 

beneficiază de ajutor social. 

 

 Art. 2. Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe 

clădiri şi terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe 

membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe Ńară. 

 

 Art. 3. Scutirile de impozit prevăzute la art. 1 şi 2 se 

acordă numai pentru locuinŃă de la adresa de domiciliu şi pentru 

terenul aferent acesteia. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică începând 

cu data 01.01.2009 şi până la 31.12.2009. 

 

 Art. 5. Documentele care stau la baza acordării scutirii 

sunt cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. Scutirile prevăzute la art. 1 şi art. 2 se acordă şi 

pentru bunurile comune ale soŃilor, stabilite potrivit Codului 

Familiei. 
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 Art. 7. Secretarul sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 23/31.03.2009 
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ANEXA NR. 1  

la HCLS4 nr. 23/ 31.03.2009 

 

Privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a 

persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în procent de 

100% şi reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri 

pentru persoane care au venituri lunare pe membru de familie 

mai mici decât salariu minim brut pe Ńară. 

 

a) Pentru persoanele care beneficiază de ajutor social: 

- cerere; 

- actul de identitate - fotocopie şi originalul pentru conformitate; 

- adeverinŃa eliberată de autorităŃile competente din care să 

rezulte că este beneficiar de ajutor social; 

- declaraŃie notarială în care să se precizeze că, pe lângă 

ajutorul social, solicitantul nu mai are alte surse de venituri. 

b) pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de 

familie mai mici decât salariul minim brut pe Ńară: 

- cerere; 

- actul de identitate - fotocopie şi originalul pentru conformitate; 

- adeverinŃa de salariu sau talon de pensie soŃ/soŃie emisă în 

luna în care se solicită reducerea; 

- declaraŃie pe propria răspundere privind numărul membrilor 

familiei şi venitul acestora, prin familie întelegându-se soŃul, 

soŃia şi copii minori care au domiciliul comun, precum şi copii 

necăsătoriŃi, care au domiciliul comun cu părinŃii şi care urmează 
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cursuri de zi, în instituŃii de învăŃământ care funcŃionează potrivit 

legii, până la terminarea acestora, dar fără să depăşească 

vârsta de 25 de ani în cazul în acelora care urmează studii 

superioare, cu o durată de şcolarizare mai mare de 5 ani, alte 

acte doveditoare care să ateste situaŃia declarată (certificat de 

naştere copii, adeverinŃa instituŃie învăŃământ). 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Viorel RISTEA



 
158 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru AsociaŃia Ateliere Protejate  

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în consideraŃie raportul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IJ 252880/26.02.2009; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 

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

republicată, cu modificările şi completările uterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% 

de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2009, în 

cuantum de 5.524,05 lei, datorat de AsociaŃia Ateliere Protejate 

pentru imobilul situat în str. Secerişului nr. 15, sector 4. 
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 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 24/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în consideraŃie raportul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IJ 252092/09.02.2009; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 

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

republicată, cu modificările şi completările uterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 100% de la plata 

impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2009, în cuantum de 

5.856,17 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

sector 4 pentru imobilul situat în str. Mitropolit Iosif nr. 29, sector 4. 
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 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 25/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a  

funcŃiilor publice din cadrul DirecŃiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 4 

 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate al Serviciului Resurse 

Umane din cadrul DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr. ID-59/11.03.2009; 

 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. 81 alin. 4 şi art. 45 alin. 1 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice al 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 pentru 

anul 2009, conform anexei nr. 1. 

 



 
163 

 

 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 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 26/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcŃii 

şi completării Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane; 

 łinând seama de Avizul A.N.F.P. nr.1883815/20.03.2009; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. e 

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

locale: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de 

funcŃii şi completarea Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare ale ale aparatului de specialitate, conform anexei nr. 

1, nr. 2 şi nr. 3, care fac parte integrantă din prezentul proiect de 

horărâre. 
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 Art. 2. Primarul sectorului 4, prin compartimentele de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 27/31.03.2009
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu şi aviz 

oportunitate pe terenuri proprietate privată persoane fizice şi/sau 

juridice, 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 şi aviz 

oportunitate pentru IMOBILELE PREVĂZUTE ÎN ANEXA LA 

PREZENTA HOTĂRÂRE situate pe terenuri proprietate privată 

persoane fizice şi/sau juridice al municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulamente de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentaŃii 

de urbanism este de 2 ani . 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 28/31.03.2009 
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ANEXĂ  
LA HOTĂRÂREA NR. 28/31.03.2009 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr./data 
registratură 

SOLICITANT ADRESA 
POŞTALĂ 

DENUMIRE 
INVESTIłIE 

Teren 
proprietate 

privată 
persoane 
fizice/jur. 

Teren 
dome-

niul 
privat 

MB 

Tere
n 

dom. 
Publ. 
M B 

Motivul 
efectuării 

PUD. 

OBS. 
 
 
 
 

1. 73408/12.11.08 TĂNĂSESCU 
DANIEL 

Str. Drumul 
Bercenarului 
Nr. 40 

Dezmembra 
re şi 
amplasare 
hală 
depozitare şi 
birouri 

St. lotul 
2=2500,0 
mp 

  Stabilire 
amplasa 
ment  

Pers. 
fiz. 

2. 68904/23.11.07 SC 
BROOKLYN 
INVESTMENT  
SRL  

Str. Splaiul Unirii 
nr. 454 

Complex de 
locuinŃe 
colective 
2S+P+22E 

St = 24860,00 
mp 

  Stabilire 
amplasa 
ment 

Pers. 
jur. 

3. 35580/14.10.08 MICSUNESC
U MARIOARA 

Str. Pridvorului 
nr. 28 

Ansamblu 
rezidenŃial 
S+P+2 E- 
3 R) 

St =20107,00 
mp 

  Stabilire 
amplasa 
ment 

Pers. 
fiz. 

4. 75708/25.11.08 STAICU 
MIHAI ŞI 
STAICU 
TUDORA 

Str. Aurel Persu 
nr. 98 

LocuinŃă S+ 
P+1 E+M   

St =1426,73 
mp 

  Stabilire 
amplasa 
ment 

Pers. 
fiz 

5. 75356/24.11.09 
 

PANDELE 
ELENA 

Str. 
Drumul.Cucului 
nr. 29B 

Imobil – 
locuinŃă          

St =428,48 
mp 

  Stabilire 
amplasa 
ment 

Pers. 
fiz 

6. 64769/23.05.09 
 

ALEXANDRU 
COSTACHE 

Str. Cătruneşti 
nr. 18 

LocuinŃă  
P+1 E +M        

St =741,99 
mp 

  Stabilire 
amplasa 
ment 

Pers. 
fiz 
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7. 12328/17.03.09 
 

MARINESCU 
SILVIU 
GABRIEL 

Str. Vitan 
Bârzeşti nr. 1 

Aviz de 
oportunitate 
pentru 
locuinŃe 
P+2E+M     

St =500,00 
mp 

  Aviz de 
oportunitate 

Pers. 
fiz 

8. 6885/17.02.09 
 

SC ALROM 
COMIMPEX 
SRL 

Str. Drumul 
Bradului nr. 50-
80 

Construire 
imobil 
comerŃ şi 
depozitare 
parter - P+2 
E parŃial        

St =29994,3 
mp 

  Stabilire 
amplasa 
ment 

Pers. 
jur. 

9. 2374/22.01.09 
 

SC 
POPESCU 
2000 TRANS 

Str. Ulieşti nr. 
11-21 
 
 
 
 

Dezmembra 
re teren, 
pavilion  
administrativ 
P+1E+M şi 
spaŃii 
depozitare 
P+1E 

St lot 1=2400 
mp 
St lot 2=1810 
mp 

  Stabilire 
amplasa-
ment 

Pers. 
jur. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Viorel RISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare ale DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sector 4 şi 

Raportul de Specialitate nr. 1520/17.03.2009, al directorului 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 

 Vizând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 łinând seama de prevederile O.G. 14/1998 privind 

utilizarea veniturilor realizate de instituŃiile publice finanŃate 

integral din venituri extrabugetare aprobată şi modificată prin 

Legea nr. 27/1999 şi ale ordinului Ministerului FinanŃelor 

770/1998 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

O.G. 14/1998; 

 În temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin 

(2) lit. e) şi h) din Legea nr. 215/2001 modificată şi completată 

privind administraŃia publică locală; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 conform Anexei 1. 

 

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii şi salarizarea 

personalului DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

conform Anexei 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4 conform Anexei 3. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

De la aceeaşi dată îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. S 4 nr. 

31/31.07.2008. 

 

 Art. 5. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 6. Directorul DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 
 

Nr. 29/31.03.2009 
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Anexa nr. 1 
la H.C.L. Sector 4 nr. 29 din 31.03.2009 

 
ORGANIGRAMA 

DIRECłIEI DE ADMINSTRARE A PIEłELOR SECTOR 4 
 

 
 
TOTAL   81  DE POSTURI 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
 

Viorel RISTEA 

 
DIRECTOR 

DIRECTOR 
ADJUNCT 

SERVICIUL 
BUGET, 

FINANCIAR- 
CONTABILITATE 

 
 

8 + 1 = 9 
 

BIROU 
ACHIZITII, 

INVESTITII, 
LICITATII 

 
 

5 + 1 = 6 

SERVICIUL  
ADMINISTRATIV 

 
 
 

18 + 1 = 19 

SERVICIUL 
ADMINISTRARE 

PIEłE 
 
 

25 + 1 = 26 

BIROU CONTROL, URMARIRE 
CONTRACTE 

4 + 1 = 5 

BIROU  
PATRIMONIU 

 
 
 
 

6 + 1 = 7  
 

SERVICIUL 
JURIDIC, 

RESURSE 
UMANE, 

SALARIZARE 
 

6 + 1 = 7 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor 

Sectorului 4 aflate în administrarea directă a DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 1518/17.03.2009, privind 

necesitatea modificării regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor 

din sectorul 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere dispoziŃiile H.C.G.M.B. 239/24.09.2001 

privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare;  

 În temeiul art. 9 alin. (2) din H.G. 348/2004 privind 

exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice ; 

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

alin. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 republicată privind 

administraŃia publică locală;  

 

 



 
175 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea 

Regulamentelor de funcŃionare a PieŃelor Sectorului 4 aflate în 

administrarea directă a DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4 respectiv: PiaŃa Sudului, PiaŃa Progresul, PiaŃa 

Apărătorii Patriei, PiaŃa Covasna conform anexelor 1-4 ce fac 

parte integrantă din prezenta. 

 

 Art. 2. Secretarul Primăriei 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 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 30/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea punctului nr. 15 

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 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 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 republicată 

privind administraŃia publică locală; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea punctului nr. 15 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 01.04.2009, 

conform anexei ce face parte integrantă din aceasta hotărâre. 

 

 Art. 2. Secretarul Primăriei Sector 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 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 31/31.03.2009 
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ANEXĂ LA 
H.C.L.S. 4 NR. 31/ 31.03.2009 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ŞI UTILIZAREA 
DOMENIULUI PUBLIC DECÂT ÎN ADMINISTRAREA DIRECłIEI 

DE ADMINISTRARE A PIEłELOR SECTOR 4 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Modul de utilizare a structurilor de 
vânzare şi servicii prestate 

U.M. Taxa 
în 

LEU 
1 Loc vânzare flori mp/zi 

 
2,50  

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
 

VIOREL RISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea a 3 garsoniere din blocul F3, situat  

în Al. Nehoiu nr. 2-12, sector 4 către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 

 

 Luând în considerare expunerea Primarului Sectorului 4 

precum şi raportul de specialitate nr. 4531/18.03.2009 al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4;  

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

art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată;   

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă repartizarea garsonierelor nr. 18, 20 şi 

22 din blocul F3 situat în Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4, către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 în vederea asigurării unor spaŃii de cazare provizorie 

pentru tinerii care părăsesc sistemul centralizat de protecŃie a 

copilului.   
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 Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 va organiza şi dezvolta în locuinŃele 

menŃionate la art. 1, un program alternativ de tip familial în 

vederea protejării acestei categorii de persoane defavorizate.  

 

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, serviciile de 

specialitate împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 32/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de 

întretinere şi a contribuŃiei de întreŃinere 

din Centrul Medico-Social „Sf. Luca” 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de Specialitate nr. 310 /11.03.2009 al 

Centrului Medico Social “Sf. Luca” din subordinea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4;

 łinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 Potrivit prevederilor H.G. nr. 532/1999, Anexa 3, 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; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. 

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

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Pentru anul 2009, la Centrul Medico Social “Sf. 

Luca”, costul mediu lunar al cheltuielilor de întreŃinere al unui 

asistat – inclusiv medicamente, se stabileşte la suma de 

1.947,89 lei calculată potrivit Anexei nr. 1. 
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 Art. 2. ContribuŃia de întreŃinere a unui asistat în Centrul 

Medico Social “Sf. Luca” pentru anul 2009, se stabileşte la suma 

de 970,07 lei, calculată potrivit Anexei nr. 2.  

 

 Art. 3. Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4, Centrul Medico Social “Sf. 

Luca” din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 
SECRETARUL SECTORULUI 4

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 33/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea 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/ 205/30.03.2009 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. 311/06.03.2009 a 

Directorului executive al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate, precum 

şi Decizia nr. 10/13.01.2009, privind repartizarea cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale; 

 Văzând adresa nr. 1702/18.03.2009 a DirecŃiei Generale 

de Impozite şi Taxe Locale ; 
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 łinând seama de nota Ministrului Muncii, Familiei şi 

EgalităŃii de şanse 604/10.03.2009 privind aprobarea anexei 

pentru finanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 

lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a 

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

în sumă de 563.595,61 mii lei, astfel: 

• Bugetul local în sumă de 485.000 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 în sumă 13 004 mii lei, 

conform anexei nr. 2; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate parŃial din venituri proprii în sumă de 18868,72 mii lei, 

conform anexei nr. 3; 

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

parŃială din venituri proprii, în valoare de 18.029,72 mii lei – 

cap .65.10 – ÎnvăŃământ, din care: 

• Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 133 mii lei – 

cap .67.10.03.30 – Centrul Cultural Nicolae Bălcescu; 
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• Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 360 mii lei – 

cap .68.10.04.01 – Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1; 

• Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 346 mii lei – 

cap .68.10.12 – Centrul Medico- Social Sf. Luca; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent împrumutrilor 

externe (Dexia) în sumă de 19369 mii lei, conform anexei nr. 4; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent împrumuturilor 

interne (BCR) în sumă de 435 mii lei, conform anexei nr. 5; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent fondului de rulment  

în sumă de 26918,89 mii lei, conform anexei nr. 6; 

 

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

4, la valoarea de 485.000,00 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: 485.000 ,00 mii lei; 

- Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice şi 

acŃiuni externe în valoare de: 42.222,53 mii lei; 

- Anexa 1.3 – capitol bugetar 54.02 – Alte servicii publice 

generale în valoare de: 5.030,52 mii lei; 

- Anexa 1.4 – capitol bugetar 55.02 – Dobânzi în valoare de: 

33.000 mii lei; 

- Anexa 1.5 – capitol bugetar 56.02 – Transferuri cu caracter 

general între diferite nivele ale administraŃiei în valoare de: 20,00 

mii lei; 
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- Anexa 1.6 – capitol bugetar  60.02 – Aparare în valoare de: 

450,00 mii lei; 

- Anexa 1.7 – capitol bugetar 61.02 – Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională în valoare de: 16.819,00 mii lei, 

- Anexa 1.8 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ total în 

valoare de: 209.740,82 mii lei; 

- Anexa 1.9 – capitol bugetar 66.02 – Sănătate în valoare 

de: 226,00 mii lei; 

- Anexa 1.10 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi 

religie în valoare de: 26.560,00 mii lei; 

- Anexa 1.11 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială în valoare de: 81.615,40 mii lei; 

- Anexa 1.12 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică în valoare de: 7.249,06,50 mii lei; 

- Anexa 1.13 – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului în 

valoare de: 44.306,50 mii lei; 

- Anexa 1.14 – capitol bugetar  84.02 – Transporturi în 

valoare de: 17.760,17 mii lei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate integral din venituri proprii la valoarea de 13 

004 mii lei, conform anexei nr. 2.1. care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii la valoarea de 

18.868,72 mii lei, conform anexei: 3.1, din care: 
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• Anexa nr. 3.1.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 18868,72 mii 

lei, astfel: 

- cap .65.10 – ÎnvăŃământ (centralizat) în valoare de 

18029,72 mii lei, din care: 

- anexa nr. 3.1.1.1 – cap. 65.10.03 – unităŃi şcolare; 

- anexa nr. 3.1.1.1.1 - cap 65.10.03.01- învăŃământ 

preşcolar; 

- anexa nr. 3.1.1.1.2 - cap 65.10.03.02- învăŃământ primar; 

- anexa nr. 3.1.1.2 - cap 65.10.04.- unităŃi şcolare, 

învăŃământ secundar; 

- anexa nr. 3.1.1.2.1 - cap 65.10.04.02- învăŃământ 

secundar superior; 

- anexa nr. 3.1.1.3. - cap 65.10.07.04.- învăŃământ special; 

• Anexele nr. 3.1.2., 3.1.2.1 bugetul de venituri şi 

cheltuieli cu finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 

133 mii lei – cap .67.10.03.30 – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu, liste de investiŃii conform anexelor: 3.1.2.1.1., 

3.1.2.1.2. 

• Anexa nr. 3.1.3.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 360 mii lei – 

cap .68.10.04.01 – Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1; 

• Anexa nr. 3.1.4.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 346 mii lei – 

cap .68.10.12 – Centrul Medico- Social Sf. Luca; 
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 Art. 5. Se aprobă bugetul aferent liniei de finanŃare 

externă pentru anul 2009 la valoarea de 19369,00 mii lei, 

conform anexelor: 4.1, 4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.1.1, 4.1.2, 4.1.2.1, 

4.1.3, 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul aferent liniei de finanŃare internă 

(BCR) pentru anul 2009 la valoarea de 435 mii lei conform 

anexelor: 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.2, 5.1.2.1 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local – fond de rulment - la 

valoarea de 26918,89 mii lei, conform anexelor: 6.1, 6.1.1, 

6.1.1.1, 6.1.2., 6.1.2.1, 6.1.3, 6.1.3.1, 6.1.3.1.1, 6.1.4, 6.1.4.1, 

6.1.4.1.1, 6.1.5, 6.1.5.1, 6.1.6, 6.1.6.1, 6.1.6.1.1 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, 

cap. 51.02.01.03 la valoarea de 27.302,35 mii lei conform anexei 

1.2.1.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de Impozite 

şi Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03 la valoarea de 10.000 

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

prezenta hotărâre; 

 



 
189 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 

51.02.01.03, la valoarea de 4.920,18 mii lei, conform anexei 

1.2.1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul fondului de rezervă, capitolul 

54.02.05, la valoarea de 500 mii lei, conform anexei 1.3.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea 

de 3.527,95 mii lei, conform anexei 1.3.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul Primăriei Sectorului 4 pentru 

alte servicii publice generale, capitolul 54.02.50, la valoarea de 

827 mii lei, conform anexei 1.3.3., care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 Art. 14. Se aprobă bugetul Primăriei Sectorului 4, capitolul 

55.02., la valoarea de 33.000,00 mii lei, conform anexei 1.4, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului, capitolul 56.02, la valoarea de 20,00 mii lei 

conform anexei: 1.5.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
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 Art. 16. Se aprobă bugetul Centrului Militar Zonal, 

subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 450,00 mii lei conform 

anexei 1.6.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 17. Se aprobă bugetul PoliŃiei Comunitare Sector 4, 

subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 16.819 mii lei conform 

anexelor 1.7.1, 1.7.1.1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 18. Se aprobă bugetul Serviciului de ProtecŃie Civilă, 

subcapitolul 61.02.05 la valoarea de 100,00 mii lei conform 

anexei 1.7.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 19. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. – capitolul 

65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea 

de 209.740,82 mii lei, conform anexelor: 1.8, din care:  

• Anexa nr. 1.8.US – cap 65.02.01 – învăŃământ derulat din 

UnităŃile Şcolare – în valoare de – 136.456,25 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.DR. – cap 65.02.02 – învăŃământ derulat 

direcŃie – în valoare de – 73.284,57 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1. – cap 65.02.03 – total învăŃământ 

preşcolar şi primar – în valoare de – 132.729,85 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1.1. – cap 65.02.03.01 – învăŃământ derulat 

direcŃie – în valoare de – 50.909,54 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1.2. – cap 65.02.03.02 – total învăŃământ 

primar – în valoare de – 81.820,31 mii lei  
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• Anexa nr. 1.8.1 US. – cap 65.02.03 US – învăŃământ 

preşcolar + primar unităŃi şcolare – în valoare de – 81.474,66 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1. US1 – cap 65.02.03 US 1 – învăŃământ 

preşcolar derulat prin unităŃi şcolare – în valoare de – 26.164,83 

mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1. US2 – cap 65.02.03 US 2 – învăŃământ 

primar derulat prin unităŃi şcolare – în valoare de – 55.309,83 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1.DR– cap 65.02.03 DR – învăŃământ 

preşcolar derulat prin direcŃie – în valoare de – 51.255,19 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1.DR1 – cap 65.02.03 DR 1 – învăŃământ 

preşcolar derulat prin direcŃie – în valoare de – 24.744,71 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1.DR2 – cap 65.02.03 DR 2 – învăŃământ 

primar derulat prin direcŃie – în valoare de – 26.510,48 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2– cap 65.02.04  – Total învăŃământ 

secundar (local) – în valoare de – 64.018,01 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2.1 – cap 65.02.04.02  – Total învăŃământ 

secundar superior – în valoare de – 62.000,82 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2.2 – cap 65.02.04.03 – total învăŃământ 

şcoli profesionale – în valoare de – 2.017,19 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2.US – cap 65.02.04 US  – învăŃământ 

secundar derulat prin unităŃi şcolare – în valoare de – 44.953,88 

mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2.US2 – cap 65.02.04 US 2 – învăŃământ 

secundar superior derulat prin unităŃi şcolare – în valoare de – 

42.936,69 mii lei  
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• Anexa nr. 1.8.2.US3 – cap 65.02.04 US 3 – învăŃământ 

profesional unităŃi şcolare – în valoare de – 2.017,19 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2.DR – cap 65.02.04 DR – învăŃământ 

secundar derulat prin direcŃie – în valoare de – 19.064,13 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2.DR1– cap 65.02.04 DR 2 – învăŃământ 

secundar superior derulat prin direcŃie – în valoare de – 

19.064,13 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.3 – cap 65.02.07 –total învăŃământ nedefinit 

prin nivel– în valoare de – 12.992,96 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.3.1.US – cap 65.02.07.04 US – învăŃământ 

special unităŃi şcolare – în valoare de – 10.027,71 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.3.1.DR– cap 65.02.07.04 DR – învăŃământ 

special direcŃie – în valoare de – 2.965,25 mii lei  

 

 Art. 20. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

66.02 – Sănătate- la valoarea de 226,00 mii lei, conform 

anexelor: 1.9; 1.9.1; 1.9.1.1 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 21. Se aprobă bugetul Centrului Cultural „Nicolae 

Bălcescu”, capitolul 67.02.03.30 la valoarea de 1.260,00 mii lei, 

conform anexelor: 1.10.1, 1.10.1.1; care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 22. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.05, la valoarea de 25 000,00 mii lei, conform anexelor: 

1.10.2; 1.10.2.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 23. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.50, la valoarea de 300,00 mii lei, conform anexei: 1.10.3; 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 24. 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 

vârstă, la valoarea de 3 115,00 mii lei, conform anexelor: 1.11.1, 

1.11.1.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 25. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

68.02.06 AsistenŃă socială pentru familie şi copil ,la valoarea de 

239,40 mii lei, conform anexelor: 1.11.2, 1.11.2.1, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 26. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului, capitolul 68.02, la valoarea de 69.440,00 

mii lei conform anexelor: 1.11.5; 1.11.5.1; 1.11.5.2; 1.11.5.3; 

1.11.5.4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 27. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. – CREŞE, 

subcapitolul 68.02.11, la valoarea de 7.055,00 mii lei conform 

anexei 1.11.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 28. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

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

subcapitolul 68.02.12 la valoarea de 1.766,00 mii lei, conform 

anexei 1.11.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 29. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică ,la valoarea de 

7249,06 mii lei, conform anexelor: 1.12,1., 1.12.1.1, 1.12.2, 

1.12.2.1, 1.12.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 30. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

74.02 ProtecŃia mediului, la valoarea de 44306,50 mii lei, 

conform anexelor :1.13, 1.13.1, 1.13.1.1, 1.13.2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 31. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

84.02 Transporturi, la valoarea de 17760,17 mii lei, conform 

anexelor: 1.14., 1.14.1., 1.14.1.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 32. 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, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

- anexa nr. 7.1 Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4 

în valoare de 71.223 mii lei, din care : 

- buget local :          24.500 mii lei; 

- credit extern :       19.369 mii lei; 

- credit intern :        435 mii lei; 

- fond de rulment :  26.919 mii lei; 

- anexa nr. 7.1.1 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri 

şi dotări independente – cap. 51.02. – Primăria sectorului 4; 
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- anexa nr. 7.1.2 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri 

şi dotări independente – cap. 54.02. – Serviciul Public Comunitar 

de EvidenŃă a Persoanelor; 

- anexa nr. 7.1.3 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri 

şi dotări independente – cap. 60.02. –Centrul Militar Zonal; 

- anexa nr. 7.1. 4 Plan de investiŃii pe anul 2009 – buget 

local; 

- anexa nr. 7.1.5 Plan de investiŃii 2009 – credit extern; 

- anexa nr. 7.2 Lista de investiŃii pe anul 2009, cu finanŃare 

din buget local a D.G.A.U.I.S.C., în valoare de 30 000 mii lei 

- anexa nr. 7.2.1 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri 

şi dotări independente – cap. 51.02. – D.G.A.U.I.S.C, în valoare 

de 250 mii lei.; 

- anexa nr. 7.2.2 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri 

şi dotări independente – cap. 65.02. – D.G.A.U.I.S.C., în valoare 

de 26341 mii lei; 

- anexa nr. 7.2.3 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri 

şi dotări independente – cap. 68.02. – D.G.A.U.I.S.C., în valoare 

de 64 mii lei; 

- anexele nr. 7.2.4, 7.2.4.1, 7.2.5, 7.2.5.1, 7.2.6, 7.2.6.1, 

7.2.7, 7.2.7.1, 7.2.8, 7.2.8.1 Liste de investiŃii aferente unităŃilor 

şcolare; 

- anexa nr. 7.3 Lista de investiŃii pe anul 2009 – buget 

local – cap. 68.02.12. –Centrul Medico Social Sf. Luca, în 

valoare de 40 mii lei; 

- anexa nr. 7.4 Lista de investiŃii pe anul 2009 – 

autofinanŃare – cap. 68.10.12. –Centrul Medico Social Sf. Luca., 

în valoare de 65 mii lei; 
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- anexa nr. 7.4.1 Lista de investiŃii pe anul 2009, alte 

cheltuieli de investiŃii – autofinanŃare – cap. 68.10.12. –Centrul 

Medico Social Sf. Luca, în valoare de 65 mii lei; 

- anexele nr. 7.5, 7.5.1 Lista de investiŃii pentru anul 

2009, cu finanŃare din surse proprii – DirecŃia de Administrare a 

PieŃelor Sector 4, în valoare de 5 384 mii lei; 

 

 Art. 33. 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 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 34/31.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei cu locaŃiile de pe domeniul public al 

sectorului 4 unde se pot instala amenajări provizorii în scopul 

distribuirii de materiale de propagandă electorală 

 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate al Secretarului 

sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate; 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. 13 din Legea 

nr. 33/2007, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 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 completările ulterioare: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista cu locaŃiile de pe domeniul public al 

sectorului 4 unde se pot instala amenajări provizorii în scopul 

distribuirii de materiale de propagandă electorală, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 35/31.03.2009 
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Anexă 

la H.C.L.S4 nr. 35/ 31.03.2009 

 

� Bd. Mărăşeşti X Bd. Dimitrie Cantemir 

� Parcul Tineretului X Bd. Ghe. Şincai 

� Zona Pieptănari (Metrou) 

� Zona bd.C-tin Brâncoveanu X şos. OteniŃei 

� Zona PiaŃa Sudului (BIG Berceni) 

� Zona Apărătorii Patriei (Metrou) 

� PiaŃa Progresul (şos.Giurgiului) 

� PiaŃa StrăduinŃei  

� Zona Cinema Cultural (bd. Alex.Obregia) 

� Bd.Alex.Obregia (capăt autobuz 313) 

� Fântâna Florilor (str. Serg. NiŃu Vasile) 

� Zona PiaŃa ReşiŃa  

� PiaŃa Berceni-OlteniŃei (şos. Berceni) 

� Bd. C-tin Brâncoveanu X str. Serg. NiŃu Vasile 

� Al. Huedin X Str. Uioara 

 

Preşedinte de şedinŃă, 

 

Viorel RISTEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind închirierea spaŃiilor şi terenurilor de sport disponibile, 

aflate în administrarea DirecŃiei Generale de Administrare a 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor Sector 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 814/5.02.2009 

întocmit de DirecŃia Generală de Administrare a UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor Sector 4 – Serviciul Juridic; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4; 

 Având în vedere HCLS4 nr. 96/2006 precum şi HCLS4 nr. 

30/2006; 

 Motivat de HCL S 4 nr. 157/2003 privind transmiterea în 

administrarea DirecŃiei AdministraŃiei ÎnvăŃământului Preuniversitar 

a Sectorului 4 a patrimoniului unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

şi special de stat de pe raza Sectorului 4; 

 În baza prevederilor art. art. 14 din Legea nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

coroborat cu prevederile art. 123 alin. (1) teza a-II-a şi alin. (2) 

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

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 3 coroborat 81 alin. (2) 

lit. f) şi j) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

republicată, modificată şi completată 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 
 

 Art. 1. Se aprobă închirierea spaŃiilor şi terenurilor de 

sport disponibile, aflate în administrarea DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor 

Sector 4 conform Metodologiei – cadru prevăzută în Anexa 1. 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă tarifele de baza pentru închirierea 

spaŃiilor şi terenurilor de sport disponibile, aflate în administrarea 

DirecŃiei Generale de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, 

Sanitare şi Creşelor Sector 4 conform Anexei 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre 

 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 

abrogă HCLS4 nr. 96/2005 şi HCLS4 nr. 30/2006. 

 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia 

Generală de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi 

Creşelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prezenta Hotărâre, 

conform competenŃelor legale. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Viorel RISTEA Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 36/31.03.2009 
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Anexa nr. 2 

la HCLS4 nr. 36/31.03.2009 

 

Tarifele de bază pentru închirierea spaŃiilor disponibile aflate în 

administrarea D.G.A.U.I.S.C. din Sectorul 4 

 

 I. ActivităŃi comerciale – desfacere cu amănuntul de 

produse alimentare cu respectarea cerinŃelor impuse de L 

123/2008 pentru o alimentaŃie sănătoasă în unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar şi nealimentare (rechizite şi birotică): 

• Zona 0 – 10 euro/mp; 

• Zona I – 8 euro/mp; 

• Zona II – 5 euro/mp; 

• Zona III – 3 euro/mp. 

Delimitarea zonelor sus – menŃionate este următoarea: 

• Zona 0 (ultracentrală): Colegiul Mihai Eminescu, 

Colegiul Ion Creangă, Liceul de Muzică Dinu Lipatti, Liceul de 

Coregrafie Floria Capsali, Seminarul Teologic Ortodox, Scoala 

nr. 79, GrădiniŃa nr. 192; 

• Zona I (centrală): Colegiul Gheorghe Şincai, Liceul 

Teologic Penticostal Emanuel, Colegiul National „Octav 

Onicescu”, Şcoala nr. 74, Şcoala nr. 100, GrădiniŃa nr. 30, 

GrădiniŃa nr. 224, Şcoala Specială nr. 3, GrădiniŃa nr. 17, 

GrădiniŃa nr. 60; 

• Zona II: Grupul Şcolar Economic Administrativ 

Mircea Vulcănescu, Liceul de Metrologie Traian Vuia, Liceul 
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Teologic Adventist, Colegiul Romano Catolic Sf. Iosif, Şcoala nr. 

36, Şcoala nr. 93, Şcoala nr. 96, Şcoala nr. 97, Şcoala nr. 99, 

Şcoala nr. 98, Şcoala nr. 108, Şcoala nr. 110, Şcoala nr. 113, 

Şcoala nr. 119, Şcoala nr. 120, Şcoala nr. 129, Şcoala nr. 133, 

Şcoala nr. 189, Şcoala nr. 190, Şcoala nr. 194, GrădiniŃa nr. 4, 

GrădiniŃa nr. 29, GrădiniŃa nr. 62, GrădiniŃa nr. 149, GrădiniŃa nr. 

175, GrădiniŃa nr. 199, GrădiniŃa nr. 207, GrădiniŃa nr. 225, 

GrădiniŃa nr. 227, GrădiniŃa nr. 228, GrădiniŃa nr. 238, GrădiniŃa 

nr. 243, GrădiniŃa nr. 261, GrădiniŃa nr. 262, GrădiniŃa nr. 263, 

Şcoala Specială nr. 4, Şcoala Specială nr. 6, GrădiniŃa nr. 193, 

GrădiniŃa nr. 264; 

• Zona III: Colegiul Tehnic Petru Rareş, Colegiul 

Tehnic Miron Nicolescu, Grupul Şcolar Industrial Dacia, Şcoala 

nr. 102, Şcoala nr. 109, Şcoala nr. 111, Şcoala nr. 165, Şcoala 

nr. 308, GrădiniŃa nr. 28, GrădiniŃa nr. 167, GrădiniŃa nr. 265, 

GrădiniŃa nr. 166. 

 II. Tariful de bază pentru închirierea sălilor de clasă este 

de: 10 euro/oră. 

 III. Tariful de bază pentru închirierea terenurilor de sport 

este de: 18 euro/oră. 

 IV. Tariful de bază pentru închirierea sălilor de sport este 

de: 15 euro/oră. 

 

 V. Tariful de bază pentru închirierea bazinelor de înot este de: 

• 100 euro/oră (în eventualitatea închirierii în totalitate); 

• 5 euro/oră de persoană. 
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 VI. SpaŃiile excedentare din creşe se vor închiria cu 

respectarea obiectului de activitate al creşelor cu un tarif de 2 

euro/mp. 

 VII. Restul spaŃiilor disponibile aflate în administrarea 

D.G.A.U.I.S.C. din Sectorul 4, se vor închiria cu un tarif de 2 

euro/mp. 

 Plata se va face în lei, reprezentând contravaloarea 

sumelor realizate la licitaŃie şi plăŃile vor fi plătite la cursul zilei 

valutar afişat de B.N.R. din data când se efectuează plata. 

 Prezentele tarife reprezintă baza de plecare a licitaŃiilor 

sub care ofertanŃii nu pot să liciteze. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Viorel RISTEA 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR 
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209 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

Modernizare urbanistică spaŃii verzi în cartierul Drumul Taberei 

(delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, 

Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov) 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 
 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană - DirecŃia InvestiŃii;  

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 şi a 

„Ghidului Solicitantului” aprobat pentru Axa 1.1 a Programului 

OperaŃional Regional; 

 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 indicatorii tehnico-economici aşa cum 

rezultă din studiul de fezabilitate: „Modernizare urbanistică spaŃii 

verzi în cartierul Drumul Taberei (delimitat de Str. Drumul 
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Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. 

Braşov)”. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 45/19.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al 

Sectorului 6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

Modernizare urbanistică spaŃii verzi în cartierul Drumul Taberei 

(delimitat de str. Drumul Taberei, str. Râul Doamnei, Prelungirea 

Ghencea şi str. Braşov) 

 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 



 
213 

 

ANEXĂ 

la H.C.L.S 6 nr. 45/19.03.2009 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI privind 

cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului 

Modernizare urbanistică spaŃii verzi în cartierul Drumul Taberei 

(delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, 

Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov) 
 

 Mii lei  
( cu TVA ) 

Mii euro  
( cu TVA ) 

1. Valoarea totală a investiŃiei 32,232.02 7,516.79 
din care construcŃii montaj 28,454.33 6,635.80 
   
curs valutar: 1 euro = 4.2880 lei       
   
2) Durata de realizare a 
investiŃiei 

9 luni  

   
3) Eşalonarea investiŃiei Mii lei  

( cu TVA ) 
Mii euro  

( cu TVA ) 
AN I   
INV 32,232.02 7,516.79 
C+M 28,454.33 6,635.80 
   
4) CapacităŃi   
Modernizare spaŃii verzi 106,893.00 mp 
Modernizare zona recreere     4,961.00 mp 
Modernizare alei pietonale     2,420.00 mp 
   

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Manuel Avramescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

Modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări în cartierul 

Drumul Taberei (delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul 

Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov) 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltării Urbane - DirecŃia InvestiŃii;  

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 şi a 

„Ghidului Solicitantului” aprobat pentru Axa 1.1 a Programului 

OperaŃional Regional; 

 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 indicatorii tehnico-economici aşa cum 

rezultă din studiul de fezabilitate: „Modernizare urbanistică 
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străzi, trotuare, parcări în cartierul Drumul Taberei (delimitat de 

Str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi 

Str. Braşov)”, conform Anexei. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltării Urbane şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 46/19.03.2009 
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ANEXĂ la  

H.C.L.S 6 nr. 46/19.03.2009 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI privind 

cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului 

Modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări în cartierul 

Drumul Taberei (delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul 

Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov) 

 
 Mii lei  

( cu TVA ) 
Mii euro  

( cu TVA ) 
1. Valoarea totală a investiŃiei 29,162.72 6,801.01 
din care construcŃii montaj 25,738.72 6,002.50 
   
curs valutar: 1 euro = 4.2880 lei       
   
2) Durata de realizare a 
investiŃiei 

9 luni  

   
3) Esalonarea investiŃiei Mii lei  

( cu TVA ) 
Mii euro  

( cu TVA ) 
AN I   
INV 29,162.72  6,801.01  
C+M 25,738.72 6,002.50 
   
4) CapacităŃi   
Amenajare străzi 20,658.00 mp 
Amenajare trotuare  11,869.00 mp 
Amenajare parcări 25,021.00 mp 
Lucrări edilitare  508.00 buc 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Manuel Avramescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al 

Sectorului 6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

Modernizare urbanistică spaŃii verzi în cartierul Drumul Taberei 

(delimitat de str. Drumul Taberei, str. Râul Doamnei, Prelungirea 

Ghencea şi str. Braşov) 

 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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

Modernizare urbanistică spaŃii verzi în cartierul Militari (delimitat 

de Şos.VirtuŃii, Str. Arieşul Mare, Str. Baia de Arieş, 

B-dul Iuliu Maniu) 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltării Urbane - DirecŃia InvestiŃii;  

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 şi a 

„Ghidului Solicitantului” aprobat pentru Axa 1.1 a Programului 

OperaŃional Regional; 

 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 indicatorii tehnico-economici aşa cum 

rezultă din studiul de fezabilitate: „Modernizare urbanistică spaŃii 
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verzi în cartierul Militari (delimitat de Şos.VirtuŃii, Str. Arieşul 

Mare, Str. Baia de Arieş, B-dul Iuliu Maniu)”, conform Anexei. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltării Urbane şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 47/19.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al 

Sectorului 6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

Modernizare urbanistică spaŃii verzi în cartierul Militari (delimitat 

de şos.VirtuŃii, str. Arieşul Mare, str. Baia de Arieş, B-dul Iuliu 

Maniu) 

 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  

la H.C.L.S 6 nr. 47/19.03.2009 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI privind 

cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului 

Modernizare urbanistică spaŃii verzi în cartierul Militari (delimitat 

de şos.VirtuŃii, str. Arieşul Mare, str. Baia de Arieş, B-dul Iuliu 

Maniu) 

 
 Mii lei  

( cu TVA ) 
Mii euro  

( cu TVA ) 
1. Valoarea totală a investiŃiei 25,427.48  5,929.91 
din care construcŃii montaj 22,453.33 5,236.32 
   
curs valutar: 1 euro = 4.2880 lei     
   
2) Durata de realizare a 
investiŃiei 

9 luni  

   
3) Esalonarea investiŃiei Mii lei  

( cu TVA ) 
Mii euro  

( cu TVA ) 
AN I   
INV 25,427.48 5,929.91 
C+M 22,453.33 5,236.32 
   
4) CapacităŃi   
Modernizare spaŃii verzi 66896 mp 
Modernizare zona recreere 4470 mp 
Modernizare alei pietonale 5145 mp 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Manuel Avramescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

Modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări în cartierul 

Militari (delimitat de Şos. VirtuŃii, Str. Arieşul Mare, Str. Baia de 

Arieş, B-dul Iuliu Maniu) 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltării Urbane - DirecŃia InvestiŃii;  

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 şi a 

„Ghidului Solicitantului” aprobat pentru Axa 1.1 a Programului 

OperaŃional Regional; 

 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 indicatorii tehnico-economici aşa cum 

rezultă din studiul de fezabilitate: „Modernizare urbanistică 

străzi, trotuare, parcări în cartierul Militari (delimitat de Şos. 
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VirtuŃii, Str. Arieşul Mare, Str. Baia de Arieş, B-dul Iuliu Maniu)”, 

conform Anexei. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltării Urbane şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 48/19.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al 

Sectorului 6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

Modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări în cartierul 

Militari (delimitat de între şos. VirtuŃii, str. Arieşul Mare, str. Baia 

de Arieş, B-dul Iuliu Maniu) 

 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 la  
H.C.L.S 6 nr. 48/19.03.2009 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI privind 

cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului 
Modernizare urbanistica străzi, trotuare, parcări în cartierul 

Militari (delimitat de Şos. VirtuŃii, Str. Arieşul Mare, Str. Baia de 
Arieş, B-dul Iuliu Maniu) 

 
 Mii lei  

( cu TVA ) 
Mii euro  

( cu TVA ) 
1. Valoarea totală a investiŃiei 30,634.31 7,144.20 
din care construcŃii montaj 26,687.16 6,223.68 
   
curs valutar: 1 euro = 4.2880 lei     
   
2) Durata de realizare a 
investiŃiei 

9 luni  

   
3) Esalonarea investiŃiei Mii lei  

( cu TVA ) 
Mii euro  

( cu TVA ) 
AN I   
INV 30,634.31 7,144.20 
C+M 26,687.16 6,223.68 
   
4) CapacităŃi   
Modernizare străzi 16922 mp 
Modernizare trotuare 11742 mp 
Modernizare parcări 25804 mp 
Lucrări edilitare 512 buc 
SuprafaŃa construită parcare 600 mp 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Manuel Avramescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul Asigurarea siguranŃei publice Drumul Taberei, 

Militari în Sectorul 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltării Urbane - DirecŃia InvestiŃii;  

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 şi a 

„Ghidului Solicitantului” aprobat pentru Axa 1.1 a Programului 

OperaŃional Regional; 

 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 indicatorii tehnico-economici ai studiului 

Asigurarea siguranŃei publice Drumul Taberei, Militari în Sectorul 

6, Bucureşti, conform Anexei. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltării Urbane şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 49/19.03.2009 
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ANEXĂ  
la H.C.L.S 6 nr. 49/19.03.2009 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND 

"Asigurarea siguranŃei publice Drumul Taberei, Militari în sectorul 6 
Bucureşti" 

 
Curs Euro la Banca Centrală Europeană în data de 14.01.2009 
1 Euro = 4.2880 lei 
1. Valoarea totală a investiŃiei 
(incl TVA) 

967,33 mii 
euro 

4.147,91 
mii lei 

din care C+M 0,00 mii euro 0,00 mii 
euro 

2. CapacităŃi   
Echipamente amplasate în teren 

1. Cameră video cu carcasă exterior şi suport  30 
2. Surse alimentare şi accesorii 30 
3. Dulap echipamente climatizat  10 
4. media convertor  30 
5. Switch locaŃie 10 
6. Turnichet full height  6 
7. Controller turnichet  12 
8. Software control acces cu hardware inclus 1 
9. Portal pentru accesul părinŃilor  1 
10. carduri acces 2500 
11. puncte de concentrare 2 

Echipamente amplasate în dispecerate  
12. Server management sistem video bază  1 
13. Server management sistem video rezervă  1 
14. Înregistrator video digital de reŃea  3 
15 StaŃii operare  3 
16. Decodoare video 8 canale  2 
17. Monitoare video  16 
18. Retelistică   1 
19. Mobilier dispecerat 2   
20. Mobilier tehnologic (cameră tehnică)  1 
21. UPS  1 
22. Sistem control acces şi securitate  1 

3. Durata de realizare a investiŃiei 12 luni 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Manuel Avramescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al 

Sectorului 6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

proiectul Asigurarea siguranŃei publice Drumul Taberei, Militari în 

sectorul 6, Bucureşti 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice 

zonale şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

competenŃelor lor, documentaŃiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiŃii de interes local şi asigură condiŃiile 

necesare pentru realizarea lor, în concordanŃă cu prevederile 

Planului 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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea cofinanŃării proiectului Modernizare 

urbanistică complexă şi asigurarea siguranŃei publice (Drumul 

Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 În conformitate cu:  

- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele 

operaŃionale; 

- Ordinul comun al Ministerului Economiei şi FinanŃelor şi 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor nr. 

607/914/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile pentru 

Domeniul Major de IntervenŃie “Reabilitarea şi modernizarea 

reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv 

construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură”; 

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

instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi cofinanŃării alocate 

de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul NaŃional de Dezvoltare, 

în bugetul instituŃiilor implicate în gestionarea instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃa, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007; 



 
235 

 

- Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a prevederilor O.G. nr. 29/2007 cu modificările 

ulterioare; 

- Ghidul solicitantului - Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de 

intervenŃie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „d” şi „i”, precum şi 

art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Integrat de Dezvoltare Urbană 

„Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranŃei 

publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti”, 

conform Anexei. 

 

 Art. 2. Se aprobă cofinanŃarea proiectului „Modernizare 

urbanistică complexă şi asigurarea siguranŃei publice (Drumul 

Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti”.  

 

 Art. 3. (1). Se aprobă contribuŃia proprie ce revine 

Consiliului Local al Sectorului 6 din costurile eligibile aferente 
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Proiectului „Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea 

siguranŃei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, 

Bucureşti”. 

(2). Se aprobă toate costurile neeligibile ale 

Proiectului „Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea 

siguranŃei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, 

Bucureşti” inclusiv suportarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 6 a tuturor cheltuielilor neprevăzute apărute pe 

parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 

 Art. 5. Consiliul Local al Sectorului 6 se angajează să 

respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării 

acestuia, prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în 

domeniul egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, 

eficienŃei energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 

 

 Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 pentru 

semnarea DeclaraŃiei de Angajament, precum şi a documentelor 

ce se anexează în mod obligatoriu la Cererea de FinanŃare, în 

conformitate cu cerinŃele Ghidului solicitantului - Axa prioritară 1 

- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere. 
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 Art. 7. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să 

reprezinte Consiliul Local al Sectorului 6 până la finalizarea 

implementării proiectului. 

 

 Art. 8. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi 

AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 50/19.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al 

Sectorului 6, exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare consider întrunite condiŃiile 

de legalitate pentru proiectul de hotărâre: 

 privind aprobarea cofinanŃării proiectului Modernizare 

urbanistică complexa şi asigurarea siguranŃei publice (Drumul 

Taberei, Militari) din sectorul 6, Bucureşti 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2, lit. „d” şi „i” din Legea 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 Art. 81(2): 
 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

 „d” – „aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul 

de încheiere a exerciŃiului bugetar; stabilesc  impozite şi taxe 

locale, în condiŃiile legii”. 

 „i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale 

şi de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele 

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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 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 H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Manuel Avramescu 

 

 

 

 

 

Programul OperaŃional Regional  

2007-2013 

Axa prioritară 1 

Domeniul de intervenŃie  

1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Sub-domeniul: Centre urbane 

 

 

 

 

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ (PIDU) 

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
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PARTEA 1 Caracterizarea generală a zonei de acŃiune 

urbană 

 

1.1 Identificarea zonei de acŃiune urbană şi justificarea alegerii 

 

  Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti este situat în Vestul 

Capitalei, cu o suprafaŃă de 39 Km2 (din totalul de 228 km ai 

Capitalei), echivalent a 3.690 ha. şi cu o populaŃie de peste 

360.000 de locuitori,  

Teritorial Sectorul 6 este delimitat de: 

- la nord – Calea Giuleşti şi Calea Plevnei 

- la est – Şoseaua Cotroceni şi Drumul Sării 

- la sud – Bulevardul Ghencea 

 Sectorul 6 se învecinează: 

o la nord-vest cu sectorul 1 - de la Podul 

Cotroceni şi Calea Plevnei spre Giuleşti  

o la sud-vest cu sectorul 5 - de la Palatul 

Cotroceni spre Drumul Sării şi Bd. Ghencea.  

o la est cu judeŃul Ilfov 
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 Sectorul 6 este al doilea sector ca mărime din cadrul 
municipiului Bucureştiului.  Principalele cartiere ale sectorului 
sunt: Drumul Taberei, Militari, Giuleşti şi Crângaşi. 
 Sectorul 6, parte componentă a Municipiului Bucureşti, are 
forma de relief şes, fiind situat în Câmpia Vlasiei din Câmpia 
Română, la distanŃă egală faŃă de regiunea colinară din sud 
(SubcarpaŃii) şi de fluvial Dunarea, în sud. 
 El s-a dezvoltat într-o zonă de câmpuri netede, principalul 
contrast de relief fiind dat de valea râului DâmboviŃa care îl 
strabate în partea de N-E. 
 Clima este temperat continentală, cu variaŃii mari de 
temperatură de la vară la iarnă, predomină vânturile estice. 
 Legătura Sectorului 6 cu celelalte sectoare ale capitalei se 
face prin arterele principale: 
 - Splaiul IndependenŃei 
 - Calea Crângaşi 
 - Bulevardul Timişoara 
 - Bulevardul Ghencea 
 De asemenea Sectorul 6 aflându-se în partea de vest a 
Capitalei face legătura şi cu judeŃul Ilfov, Bulevardul uverturii 
făcând legatura cu Comuna Roşu. 
 De asemenea Bulevardul Iuliu Maniu face se prelungeşte 
ci autostrada Bucureşti Piteşti (E70). 
 În cadrul sectorului nu există gări sau aeroporturi, dar se 
află foarte aproape de sectorul 6 Gara Basarab şi Gara de Nord 
(la 500 m de limita de nord a sectorului 6, în sectorul 1) şi 
aeroportul Băneasa la 5 km de limita nordică şi aeroportul 
Otopeni la 15 km. Gara de Nord este cea mai importantă gară 
din România şi totodată cel mai important nod feroviar 

 Sectorul 6 este străbătut de râul DâmboviŃa - afluent al 

Argeşului, principală sursă de apă potabilă din Bucureşti. 
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Deoarece deseori râul DâmboviŃa se revarsă din matcă, 

provocând mari inundaŃii, s-a hotărât reamenajarea cursului 

DamboviŃei prin lucrări hidrotehnice de amploare care au dus la 

captarea apei într-un mare lac de acumulare denumit Lacul Morii.  

 Lacul Morii este un lac de acumulare executat în principal 

pentru protecŃia municipiului Bucureşti împotriva inundaŃiilor. În 

subsidiar lacul permite realizarea unei zone de agrement în 

cartierul Crângaşi şi permitea asigurarea unui debit de scurgere 

salubră pe DâmboviŃa în capitală. 

Lacul, realizat printr-un baraj de 15 m înălŃime, cu un corp 

central de beton, prelungit cu diguri de pământ longitudinale cu o 

lungime totală de 7 km. SuprafaŃa lacului este de 246 ha, iar 

volumul lacului este de 14,7 milioane m³, având o tranşă de 

atenuare a viiturilor de 1,6 milioane m³, peste nivelul normal de 

retenŃie. Volumul efectiv pentru atenuarea viiturilor poate fi mărit 

prin realizarea de pregoliri, în perioadele în care se prognozează 

aparitiŃia unor viituri. 

 Solul sectorului 6 face parte din zona de stepă şi 

silvostepă cu climat mai uscat, aparŃinând clasei molisolurilor şi 

este reprezentat de mai multe tipuri de cernoziomuri (negre, 

ciocolatii, castanii) fiind foarte fertil. 

 Multă vreme acest pământ a fost tratat ca o resursă 

nelimitată la dispoziŃia tuturor, dar abordarea ecosistematică 

impune reconsiderarea solului şi subsolului ca pe o resursă 

naturală ce trebuie gestionată în manieră durabilă. 
 În Sectorul 6 exista doar resursa de apă care se găseşte 
în suficientă măsură şi este folosită în scopuri industriale, 
utilitare şi casnice. Această zonă nu dispune de resurse 
exploatabile. 
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 Bucureştiul se bucură de condiŃii favorabile de mediu 
pentru o mare concentrare urbană. 
 În cadrul sectorului 6, ca de altfel în cadrul întregului 
Bucureşti, exista o poluare ridicată. Poluarea industrială, datorată 
în principal de instalaŃiile tehnologice şi de producere a energiei 
termice, precum şi poluarea urbană, datorată instalaŃiilor de 
încălzire centralizată şi mijloacelor de transport s-a făcut simŃită în 
decursul timpului prin creşterea concentraŃiilor indicatorilor de 
calitate a aerului, generarea de disconfort locuitorilor, deteriorarea 
elementelor de urbanism sau prin favorizarea creşterii sensibilităŃii 
la diferite boli ale aparatului respirator. În ultimul deceniu reculul 
resimŃit în economie a avut ca efect diminuarea presiunii 
impactului antropic asupra mediului. 
 Pe teritoriul sectorului 6, au fost identificate 10 surse de 
poluare cum ar fi centrale termoelectrice sau diverse 
întreprinderi. 
 Cu toate acestea, datorita creşterii parcului auto, cu 
vehicule ce nu îndeplinesc criteriile de calitate din directivele 
europene – euro 2- sunt eliminate în aer cantităŃi ridicate de oxizi 
de azot, monoxid de carbon, plumb şi fire de azbest, nocive 
pentru sănătatea populaŃiei. 
 În acest context pentru prezentul proiect se are în vedere 
Modernizarea urbanistică complexă a cartierelor Militari şi 
Drumul Taberei, cartiere care reprezintă un pol important al 
sectorului 6 atât din punct de vedere al populaŃiei cât şi în ce 
priveşte activităŃile economice, sociale şi culturale. 

 În aceste zone s-a avut în vedere o abordare integrată a 

investiŃiilor astfel încât după finalizarea lor zona publică să poată 

oferi un mediu mai plăcut, o siguranŃă a cetăŃenilor pe spaŃiul 

public, drumuri şi accese decente, o atracŃie mărită către spaŃiile 

verzi (în special pentru copii). 
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1.2 Caracteristici demografice şi sociale ale zonei de 

acŃiune urbană  
 Transformările survenite după anul 1990 în sistemul 

politic, în economie, în viaŃa socială şi în mentalitatea oamenilor 

au influenŃat configuraŃia demografică. 

 Conform Comisiei NaŃionale pentru Statistică numărul 

locuitorilor la 1 iulie 2002 este de 376.480, având o densitate de 

10.175 de locuitori pe km pătrat. Astfel, sectorul 6 este aproape 

de 1,2 ori mai populat decât Capitala în ansamblul său (8449 de 

locuitori pe km pătrat la 1 iulie 2002). 

• masculin    175.986 

• sex feminin 200.494 

 

Sector PopulaŃia SuprafaŃa Densitatea 

 (nr. 
locuitori) 

(Km 
pătraŃi) 

(locuitori / Km 
pătrat) 

SECTOR 
6 376480 37 10175 

 

 FaŃă de sectoarele Municipiului Bucureşti, după numărul 

de locuitori sectorul 6 se situează pe locul 2, iar ca densitate 

este pe locul 3, în ordine, după sectoarele 2 şi 3. 
Dinamica şi 

structura pe axe a 
populatiei 

Sectorului 6 

DiferenŃa(VA) DiferenŃa(%) 

92 2002 2002/1992 2002/1992 
413,446 376,480 -36,966 -8,94% 

M F M F M F M F 
195,380 218,066 175,986 200,494 -19,395 -17,572 -9,93% -

8,06
% 
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Statistica privind persoanele domiciliate în mun. Bucureşti, Sector 6 pe străzile menŃinute în adresa 

ADPS6 nr. 82/2009 
Stradă Număr persoane 
Str. Fabricii 1272 
Str. CetăŃuia 751 
Str. Cheile Orzei 11 
Ale. Arieşul Mare 321 
Str. Arieşul Mare 548 
Str. Baia de Arieş 1304 
Ale. Baia de Arieş 321 
Str. Politehnicii 1200 
Ale. Politehnicii 664 
Ale. Arinii Dornei 1077 
Str. Chilia Veche 1545 
Ale. Vlăsiei 806 
Ale. Valea lui Mihai 236 
Str. Valea lui Mihai 1543 
Ale. Ghencea 329 
Str. Valea Călugărească 3008 
Ale. Valea Călugărească 297 
Str. Valea Roşie 1197 
Ale. Valea Roşie 822 
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Statistica privind persoanele domiciliate în mun. Bucureşti, Sector 6 pe străzile şi blocurile menŃinute 

în adresa ADPS6 nr. 82/2009 
Stradă Bloc Număr persoane 

Bld. Iuliu Maniu 15 1 
Bld. Iuliu Maniu 15A 7 
Bld. Iuliu Maniu 15B 6 
Bld. Iuliu Maniu 15Ca 0 
Bld. Iuliu Maniu 15Cbis 0 
Bld. Iuliu Maniu 15D 0 
Bld. Iuliu Maniu 15E 0 
Bld. Iuliu Maniu 14 396 
Bld. Iuliu Maniu 13 540 
Bld. Iuliu Maniu 13A 121 
Bld. Iuliu Maniu 12A 1 
Bld. Iuliu Maniu M16 294 
Bld. Iuliu Maniu P21 45 
Bld. Iuliu Maniu R1 161 
Bld. Iuliu Maniu R2 160 
Bld. Iuliu Maniu D5 108 
Bld. Iuliu Maniu D6 99 
Prl. Ghencea A1 208 
Prl. Ghencea R1 182 
Prl. Ghencea R2 180 
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Prl. Ghencea A2 236 
Prl. Ghencea A3 0 
Prl. Ghencea R3 166 
Prl. Ghencea R4 189 
Prl. Ghencea A10 0 
Str. Braşov  A11 171 
Str. Braşov D6 86 
Str. Braşov 713 0 
Str. Braşov 714 0 
Str. Braşov 715 0 
Str. Braşov 716 0 
Str. Braşov 717 172 
Str. Braşov 718 101 
Str. Braşov 719 232 
Str. Braşov 720 0 
Str. Rîul Doamnei TS1 134 
Str. Rîul Doamnei TS2 126 
Str. Rîul Doamnei TS3 141 
Str. Rîul Doamnei TS8 112 
Str. Rîul Doamnei TS9 0 
Str. Rîul Doamnei TS10 0 
Str. Rîul Doamnei TS5 61 
Str. Rîul Doamnei TS6 0 
Str. Rîul Doamnei TS7 0 
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 Orientativ, faŃă de densitatea naŃională de 94,2 locuitori pe km pătrat, sectorul 6 al Capitalei este 

mai dens populat decât România de peste 15,2 ori. 

PopulaŃia activă şi inactivă din Sectorul 6 

Total 
ACTIVĂ INACTIVĂ 

Total Ocupată Someri Total Elevi - 
studenŃi Pensionari Alte situaŃii 

376,480 161,365 149,972 11,393 215,115 70,200 96,370 48,545 

 

 Există un număr foarte mare persoane inactive, iar din cadrul acestora ponderea cea mai mare 

o au pensionarii. 

PopulaŃia stabilă pe grupe de vârstă şi sexe, la 1 iulie 
 Mii pers 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 391.9 391.5 389.1 376.5 
Masculin 183.7 183.5 182.1 175.6 
Feminin 208.2 208.0 207.0 200.9 
0-4 ani 13.2 13.4 13.6 13.5 
Masculin 6.8 6.9 7.0 7.0 
Feminin 6.4 6.5 6.6 6.5 
5-9 ani 16.0 13.6 13.2 13.0 
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Masculin 8.2 7.0 6.8 6.7 
Feminin 7.8 6.6 6.4 6.3 
10-14 ani 26.7 25.8 23.8 20.2 
Masculin 13.7 13.2 12.2 10.3 
Feminin 13.0 12.6 11.6 9.9 
15-19 ani 28.9 28.3 27.0 26.2 
Masculin 14.8 14.5 13.8 13.3 
Feminin 14.2 13.8 13.2 12.9 
20-24 ani 37.1 37.6 36.0 32.7 
Masculin 18.5 18.9 18.1 16.1 
Feminin 18.6 18.7 18.0 16.6 
25-29 ani 29.9 30.5 31.5 33.6 
Masculin 14.1 14.5 15.2 16.3 
Feminin 15.8 15.9 16.3 17.3 
30-34 ani 33.0 35.5 37.5 33.0 
Masculin 15.5 16.8 17.7 15.6 
Feminin 17.4 18.7 19.8 17.4 
35-39 ani 24.5 23.1 21.8 25.5 
Masculin 11.3 10.7 10.2 12.0 
Feminin 13.2 12.4 11.7 13.5 
40-44 ani 35.2 32.9 30.5 26.1 
Masculin 16.2 15.1 13.9 11.9 
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Feminin 19.0 17.8 16.6 14.2 
45-49 ani 33.6 34.5 35.2 33.9 
Masculin 16.0 16.3 16.5 15.6 
Feminin 17.5 18.2 18.7 18.3 
50-54 ani 22.8 25.4 27.6 29.5 
Masculin 10.8 12.1 13.1 14.0 
Feminin 11.9 13.3 14.5 15.5 
55-59 ani 18.3 17.7 18.2 18.6 
Masculin 8.4 8.0 8.3 8.6 
Feminin 10.0 9.7 9.9 10.0 
60-64 ani 20.0 20.0 19.0 17.3 
Masculin 8.7 8.7 8.3 7.5 
Feminin 11.3 11.3 10.7 9.7 
65-69 ani 18.3 17.9 17.8 17.1 
Masculin 7.7 7.4 7.4 7.1 
Feminin 10.6 10.5 10.4 10.0 
70-74 ani 15.8 15.9 16.0 15.4 
Masculin 6.6 6.6 6.6 6.3 
Feminin 9.2 9.2 9.4 9.1 
75-79 ani 10.2 10.9 11.3 11.6 
Masculin 3.5 3.9 4.2 4.4 
Feminin 6.7 7.0 7.2 7.1 
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80-84 ani 4.3 4.4 4.8 5.7 
Masculin 1.4 1.4 1.5 1.8 
Feminin 2.9 3.0 3.3 3.9 
85 ani şi peste 4.1 4.3 4.3 3.5 
Masculin 1.4 1.5 1.5 1.1 
Feminin 2.7 2.8 2.9 2.4 

Ocuparea structurală pe categorii socio-profesionale – ocuparea forŃei de muncă, şomajul,situaŃia 
pensionarilor 

EFECTIVUL SALARIAłILOR - la sfârşitul perioadei 
Persoane 

  
2003 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. 

Total Sector 6 135807 136324 137154 137661 138189 138459 138208 138351 137935 137555 

din care:                     
Agricultură, 

vânătoare şi servicii 
anexe 1525 1531 1540 1546 1552 1555 1552 1554 1549 1545 
Industrie şi 

construcŃii 50553 50746 51054 51243 51440 51540 51447 51500 51345 51204 

Servicii 83729 84048 84559 84872 85198 85364 85209 85297 85041 84807 

 În anul 2003 numărul salariaŃilor a fost aproximativ constant înregistrându-se o scădere foarte 

mică a numărului acestora (252 de salariaŃi) 



 
253 

 

 În cadrul salariaŃilor ponderea cea mai mare o deŃine numărul salariaŃiilor care lucrează în cadrul 

serviciilor. 

  2002 

Total 149.9 
Agricultură, silvicultură, exploatare forestieră, economia 
vânatului,pescuit şi piscicultură 1.4 

Industria prelucrătoare 36.8 
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 4.2 
ConstrucŃii 11.8 
ComerŃ cu ridicată, cu amănuntul, hoteluri şi restaurante 28.9 
Transport, depozitare,poşta şi telecomunicaŃii 15.0 

ActivităŃi financiare, bancare şi de asigurări 4.1 
TranzacŃii imobiliare şi alte servicii 17.3 
AdministraŃie publică 4.7 
ÎnvăŃământ 10.0 
Sănătate şi asistenŃă socială 7.5 

 Ponderea cea mai mare a populaŃiei ocupate o reprezintă cea din industria prelucrătoare cu 
24.5%, comerŃ cu ridicata, cu amănuntul, hoteluri şi restaurante cu 19.3%. Ponderea cea mai mică o 
reprezintă populaŃia ocupată în agricultură, activităŃi financiare, bancare, de asigurări şi administraŃie 
publică. 
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NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAłI - la sfârşitul perioadei 
persoane 

 
2002 2003 

oct. nov. dec. Ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. 

Total sector 6 4948 4851 4774 4291 4485 4554 4343 4302 4240 4241 4168 4089 4325 
din care:                           

Femei 2783 2721 2680 2396 2475 2461 2347 2284 2222 2221 2181 2149 2271 

BărbaŃi 2165 2130 2094 1895 2010 2093 1996 2018 2018 2020 1987 1940 2054 

 
 Numărul şomerilor a rămas aproximativ constant în ultimul an înregistrându-se o scădere mică a 
numărului acestora. 

 
RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei 

- % - 

 
2002 2003 

oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. 

Total judeŃ 3,3 3,2 3,0 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,7 

din care:              

Femei 3,9 3,8 3,6 3,2 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 

BărbaŃi              
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 Rata şomajului a înregistrat o scădere constantă iar rata de 2.7% înregistrată în luna octombrie 
2003 este destul de mică faŃă de rata somajului de la nivel naŃional. 

NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI  
PENSIA MEDIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 

Persoane 

  
2002 2003 

trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III 
Numărul mediu al pensionarilor - persoane 100108 99859 99647 99506 99173 98824 98729 
Pensia  medie – lei 1819045 1916711 2031005 2101640 2123345 2196296 2324209 

 
 Numărul pensionarilor a înregistrat o scădere continua în ultimii 2 ani în timp ce pensia a crescut 
cu 10,5 %, o sumă prea mică pentru a acoperi inflaŃia din ultimii ani. 
ProtecŃia Socială 
a) protecŃia copilului 
UnităŃile de protecŃie a copilului  
 
• Denumirea serviciului 
- Centrul De Plasament Nr. 5 

• Denumirea standard  
- Centre rezidenŃiale 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- Îngrijire de tip rezidenŃial clasic 

• Număr de beneficiari 
- 67 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Bd. Uverturii, nr. 81 
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• Denumirea serviciului 
- Centrul De Plasament Nr. 8 

• Denumirea standard  
- Centre rezidenŃiale 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- îngrijire de tip rezidenŃial clasic 

• Număr de beneficiari 
- 43 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Aleea Tibles, nr. 64 

 
• Denumirea serviciului 
- Centrul De Plasament "Cotroceni" 

• Denumirea standard  
- Centre rezidenŃiale 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- Îngrijire de tip rezidenŃial clasic 

• Număr de beneficiari 
- 39 

• Adresa 
- Judetul Bucureşti; Localitatea sector 6; Splaiul 
IndependenŃei nr. 200 

 
• Denumirea serviciului 
- Centrul De Plasament Casa "Shalom" 

• Denumirea standard  
- Centre rezidenŃiale 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- FundaŃia "Casa Shalom" 

• Descrierea serviciului oferit  
- Îngrijire de tip rezidenŃial clasic 

• Număr de beneficiari 
- 20 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; str. Donitei, nr. 15 
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• Denumirea serviciului 
- Centrul De Plasament "Acasă" 

• Denumirea standard  
- Centre rezidenŃiale 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- FundaŃia InternaŃională pentru Copii 
România 

• Descrierea serviciului oferit  
- Îngrijire de tip rezidenŃial clasic 

• Număr de beneficiari 
- 9 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Str. Cerceilor, nr. 4 

 
• Denumirea serviciului 
- Centrul De Plasament "Sunshine" 

• Denumirea standard  
- Centre rezidenŃiale 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- FundaŃia Căminul 

• Descrierea serviciului oferit  
- Îngrijire de tip rezidenŃial clasic 

• Număr de beneficiari 
- 9 

• Adresa 
- Jud. Bucureşti; Loc. sector 6; Str. Gen. PopovăŃ, nr. 71 

 
• Denumirea serviciului 
- Centru De Plasament Pentru Copii Cu 
Handicap Sever 

• Denumirea standard  
- Centre de plasament pentru copilul cu handicap sever 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- Îngrijire în regim intem pentru copilul cu handicap 

• Număr de beneficiari 
- 127 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Aleea Istru nr. 4 
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• Denumirea serviciului 
- Centru De Plasament Pentru Copii Cu 
Handicap Sever 

• Denumirea standard  
- Centre de plasament pentru copilul cu handicap 
sever 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- Îngrijire în regim intem pentru copilul cu handicap 

• Număr de beneficiari 
- 130 

• Adresa 
- Jud. Bucureşti; Localitatea sector 6; Aleea lstru nr. 6 

 
• Denumirea serviciului 
- Centru De Zi Pentru Recuperarea 
Copilului Cu Handicap 

• Denumirea standard  
- Centre de îngrijire şi de recuperare de zi pentru 
copilul cu handicap 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- Îngrijire în regim semiintern pentru copilul cu 
handicap 

• Număr de beneficiari 
- 15 

• Adresa 
- Jud. Bucureşti; Localitatea sector 6; Aleea Istru nr. 4 

 
• Denumirea serviciului 
- Centru De Zi Pentru Recuperarea 
Copilului Cu Handicap 

• Denumirea standard  
- Centre de îngrijire şi de recuperare de zi pentru 
copilul cu handicap 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- Îngrijire în regim semiintern ptr. copilul cu handicap 

• Număr de beneficiari 
- 235 

• Adresa 
- Jud.Bucureşti; Localitatea sector 6; Aleea Istru nr. 6 
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• Denumirea serviciului 
- Centru De Plasament De Tip Familial 

• Denumirea standard  
- Centre de plasament de tip familial 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- AsociaŃia "Casa Shalom" 

• Descrierea serviciului oferit  
- Îngrijire de tip familial (apartament social) 

• Număr de beneficiari 
- 6 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; str. 
Prelungirea Ghencea, nr. 36, bl. D4, ap. 5 

 
• Denumirea serviciului 
- Centru De Primire În Regim De 
UrgenŃă 

• Denumirea standard  
- Centre de primire a copilului (centre de primire a copilului în 
regim de urgenŃă) 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- ProtecŃie în regim de urgenŃă 

• Număr de beneficiari 
- 44 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Bd. Uverturii, nr. 81 

• Denumirea serviciului 
- Centru Matemal 

• Denumirea standard  
- Centre maternale 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- Adapost şi îngrijire pentru mama şi copil 

• Număr de beneficiari 
- 8 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Bd. Uverturii, nr. 81 
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• Denumirea serviciului 
- Serviciu Pt. Sprijinirea Copilului 
În Exercitarea Drepturilor Sale 

• Denumirea standard  
- Servicii de asistenŃă a copilului pentru exercitarea dreptului 
sau la exprimarea liberă a opiniei 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- SusŃinerea copilului abuzat şi consilere pentru familie 

• Număr de beneficiari 
- 147 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Şos. Orhideelor nr. 6 

  
• Denumirea serviciului 
- Serviciu Pt. Sprijinirea Readaptării 
Copilului Cu Probleme Psiho-Sociale 

• Denumirea standard  
- Centre de asistenŃă şi sprijin pentru readaptarea psihologică 
a copilului cu probleme psihosociale 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- SusŃinerea copilului cu devianta comportamentală şi 
consiliere pentru familie 

• Număr de beneficiari 
- 44 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Şos. Orhideelor nr. 6 

  
• Denumirea serviciului 
- Serviciu Pt. ProtecŃia Şi 
Reintegrarea Copilului Fără Adapost 

• Denumirea standard  
- Centre de asistenŃă şi sprijin pentru readaptarea psihologică 
a copilului cu probleme psihosociale 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- Identificarea, sprijinirea şi reintegrarea socială a copilului 
fără adapost 

• Număr de beneficiari 
- 55 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Şos. Orhideelor nr. 6 
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• Denumirea serviciului 
- Serviciu De Orientare, 
Supraveghere Şi De Sprijinire A 
Readaptării Sociale A copilului 
Delincvent 

• Denumirea standard  
- Servicii de orientare, supraveghere şi sprijin a reintegrări 
sociale a copilului delincvent 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- Consiliere psihologică şi integrare socială a copilului 
delincvent 

• Număr de beneficiari 
- 39 

• Adresa- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Şos. 
Orhideelor nr. 6 

  
• Denumirea serviciului 
- Serviciu De Evaluare Complexă 
A Copilului Cu Handicap 

• Denumirea standard  
- Centre de îngrijire şi de recuperare de zi pentru copilul cu 
handicap 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- Încadrarea şi orientarea şcolară a copilului cu handicap 

• Număr de beneficiari 
- 784 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Şos. Orhideelor nr. 6 

  
• Denumirea serviciului 
- AsistenŃi Maternali Profesionişti 

• Denumirea standard  
- Servicii de protecŃie de tip familial (AsistenŃă maternală) 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- SPPDCDH 

• Descrierea serviciului oferit  
- ProtecŃie de tip familial 

• Număr de beneficiari 
- 8 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6; Şos. Orhideelor nr. 6 
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• Denumirea serviciului 
- AsistenŃi Maternali Profesionişti 

• Denumirea standard  
- Servicii de protecŃie de tip familial (AsistenŃă maternală) 

• InstituŃia care furnizează serviciul 
- FundaŃia "Irene", FundaŃia "SERA" 
România, FundaŃia SperanŃe, 
FundaŃia ROCK, World Vision, FICR, 
FundaŃia ARMS 

• Descrierea serviciului oferit  
- ProtecŃie de tip familial 

• Număr de beneficiari 
- 45 

• Adresa 
- JudeŃul Bucureşti; Localitatea sector 6;  

 

b) ProtecŃia persoanelor cu handicap 

 SITUAłIA STATISTICĂ PRIVIND PROTECłIA PERSOANELOR CU HANDICAP şi a 

PERSOANELOR VÂRSTNICE -se prezintă astfel: 
ITEM VALOARE 

Număr asistenŃi personali 375 
Valoare salarii achitate asitenŃilor personali 10.878.126 

Valoare transport handicap ,asistenŃi personali 
şi vârstnici. 

1.200.000 

 Numărul înregistrat al persoanelor cu handicap din Sectorul 6 este de 1.685 din care 482 de 

grad I, 1066 de grad II, 137 de gradul III. 
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TIP HANDICAP GRAD 1 GRAD 2 GRAD 3 Total persoane 
AUDITIV 2 62 5 69 
FIZIC 324 571 56 951 
PSIHIC 152 420 71 643 
VIZUAL 4 13 5 22 
TOTAL  482 1066 137 1685 

 În cursul anului 2002, în cadrul Serviciului persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice, 
au fost soluŃionate un nr. total de 1164 cereri, după cum urmează: 111 angajări; 351 adeverinŃă de 
salariu; 75 cazuri de încetare a calităŃii de asistent personal; 111 prelungire contract de muncă;14 
ajutoare materiale;10 cereri concediu de odihnă;492 anchete sociale . 

c) AsistenŃă socială 

Principalele activităŃi din cadrul SERVICIULUI PROTECłIE SOCIALĂ sunt: 
 DOSARE 

DEPUSE 
DOSARE 

RESPINSE 
SUME PLĂTITE mii lei NR. fam. 

asistate 
AJUTOR SOCIAL 558 215 3.207.114 343 
AJUTOR DE URGENłĂ 4 5 8.500.000 4 
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 170 în plată 23 975.200 170 
AJUTOARE PTR. ÎNCĂLZIREA LOCUINłEI 548  125.901. 433 
INDEMNIZAłII DE NAŞTERE 195 - 273.000.000 195 

ALOCAłII DE STAT PTR. COPII 479 - Sumele sunt suportate 
din bugetul de stat 

-II- 

ALOCAłII SUPLIMENTARE 199 - -II- -II- 
AJUTOARE DE ÎNMORMÂNTARE 5  2.864 5 
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 În 2003 a avut loc, la sediul Primăriei Sectorului lansarea 

Ghidului Legislativ privind AsistenŃa Socială în România - Prima 

publicaŃie de acest gen din Ńară. 

 Ghidul Legislativ privind AsistenŃa Socială este primul de 

acest tip din România şi a fost realizat de AsociaŃia EquiLibre din 

Bucureşti în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 şi cu alte 

organizaŃii nonguvernamentale, fiind finanŃat de AgenŃia 

ElveŃiana de Dezvoltare şi Cooperare şi de FundaŃia Principesa 

Margareta a României.  

 Ghidul Legislativ privind AsistenŃa Socială în România a 

fost editat în 1.000 de exemplare şi va fi distribuit gratuit ONG-

urilor, Birourilor de Consiliere pentru CetăŃeni (30 astfel de 

birouri funcŃionează în Ńară) şi specialiştilor în domeniu. 

 D. Sănătatea 

a) reŃeaua sanitară 

 În Sectorul 6 există 3 spitale iar la limita de nord şi de est 

există alte 3 spitale:  

Spitalul Clinic de Obstretică, Ginecologie Pr. Dr. P. Sârbu (Calea 

Giuleşti, nr. 5)  

- SecŃia Obstetrică-Ginecologie I;  

- SecŃia Obstetrică-Ginecologie (Septica) II (B1);  

- SecŃia Obstetrică-Ginecologie Medicală Operatorie III (B2);  

- SecŃia Anestezie-Terapie Intensivă (A.T.I.);  

- SecŃia Neonatologie (Nou-NăscuŃi);  

- Centrul NaŃional de Planificare Familială şi ContracepŃie;  

- Laborator Anatomie Patologică;  



 
265 

 

- Laborator Analize Medicale;  

- Radiologie 

- Farmacie;  

- Centrul de Fertilizare în Vitro (Centrul de Reproducere 

Asistată).  

Spitalul Clinic de Stomatologie (Calea Plevnei, nr. 19)  

Spitalul Clinic Militar Central (Str. Ştefan Furtuna, nr. 88)  

Spitalul de Copii Cotroceni (Splaiul IndependenŃei nr. 200, sector 6) 

 Spitalul de copii Cotroceni din Splaiul IndependenŃei 200 

funcŃionează ca unitate spitalicească de profil din 1951. 

În prezent structura spitalului este următoarea: secŃie pediatrică 

50 paturi, însoŃitori 14 paturi. 

De la 1 Iulie 2001 Ambulatorul de specialitate al Spitalului de 

copii Cotroceni din Splaiul IndependenŃei nr. 200, oferă: 

- Serviciul de medicină fizică şi recuperare 

- Cabinet ORL 

- Cabinet Psihiatrie Pediatrică 

- Cabinet Neurologie Infantilă 

- Cabinet Oftalmologie 

- Laborator de analize medicale (biochimie,hematologie, 

bacteriologie) 

- Laborator de radiologie şi imagistică medicală 

- Cabinet de alergologie şi imunologie (în str. Cetatea Histriei nr. 

12, sector 6 Bucureşti)  

Spitalul Universitar de UrgenŃă Bucureşti (Splaiul IndependenŃei 

nr. 169) 
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Spitalul Witing (Str. Witing 37) 

De asemenea în sectorul 6 mai există: 

- 1 casă de bătrâni  - Casa de Bătrâni Nr. 6 

- 3 policlinici 

- 4 dispensare 

- 61 de farmacii  

o Alcon Company  Adresa: Str. 9 Mai nr. 1A, bl. 25 bis, sc. B 

o Ancona Adresa: Str. Porumbacu nr. 7, bl. 33, sc. A  

o AP Oteca Crângaşi Adresa: Str. General PopovăŃ nr. 15  

o Auro Motors Impex Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 160  

o Auto - Pharm Adresa: Splaiul IndependenŃei nr. 290  

o Bioplus Pharm Adresa: Str. Roşia Montana nr. 2  

o Bioter Adresa: Str. Braşov nr. 26, bl. 717  

o Centrofarm nr. 144 Adresa: Str. Paşcani nr. 8, bl. 128 

o Centrofarm nr. 27 Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 90, bl. C8 

o Centrofarm nr. 56 Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 44 

o Centrofarm nr. 75 Adresa: Şos. Cotroceni nr. 6 

o Centrofarm nr.102 Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 140 

o Centrofarm nr.92 Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 79  

o Dalo Comimpex Adresa: Str. Vlădulescu Cristea nr. 14, bl. C30 

o Dana - Farm Adresa: Str. Compozitorilor nr. 24, bl. 55  

o Dana Farm Impex Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 17  

o Delmi Farm Adresa: Strada Compozitorilor nr. 37, bl. C14, sc. A 

o Difrom Prodimpex Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 97, bl. A 

o Doridana Farmexim Adresa: Str. Moineşti nr. 2, bl. 135  

o Farm Curantur Adresa: B-dul Constructorilor nr. 20, bl. 20A 
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o Farm Pinus Adresa: Calea Giuleşti nr. 111, bl. 5, sc. A  

o Farmacia Laborator Orizont Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 18 

o Farmacia Raul Doamnei Adresa: Str. Râul Doamnei nr. 5, bl. C4 

o Farmacia Raul Doamnei - Elena Adresa: Strada Drumul 

Taberei nr. 85B, bl. TS8, sc. 1  

o Farmacia Uverturii Adresa: B-dul Uverturii nr. 85, bl. O14 

o Farmavita Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 2, bl. F  

o Farmexim - Help Net nr. 17 Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 

17-19 

o Farmin Adresa: Şos. Crângaşi nr. 20, bl. 45  

o Fulbog Adresa: Str. Valea Florilor nr. 3, bl. E7  

o Galenica Farmimpex Adresa: Aleea PravăŃ nr. 6, bl. M2, 

sc. 1, ap. 4  

o Galenik Farmedica Adresa: Str. MunŃii Apuseni nr. 17  

o Ghencea M Adresa: B-dul Ghencea nr. 32, bl. C66  

o Giulesti Farm Adresa: Calea Giuleşti nr. 123  

o Help Farm Adresa: Aleea BăiuŃ nr. 9, bl. M30, sc. B, 

parter, ap. 70 

o Hera Adresa: B-dul Timişoara nr. 69, bl. C13  

o Ifarm Adresa: Str. Cărăbuşului nr. 28, bl. 145, sc. A  

o Jully - Farm Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 55, bl. 17, sc. P  

o M & G Pharmakon Adresa: Str. Lunca Siretului nr. 10, bl. 

M45B, sc. A  

o Marinet I Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 74, bl. M37  

o Medical Aslan Adresa: Str. Valea Cascadelor nr. 3-5  

o Mihema Pharm Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 184, bl. G, sc. 2 

o Mimar Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 104, bl. M17  

o Mina Adresa: Str. Prelungirea Ghencea nr. 32, bl. C6  
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o Mira Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 43  

o Montero Adresa: Str. Crângaşi nr. 30, bl. 50  

o Montero AP ACA Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 6  

o Mugur Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 22, bl. T8  

o Novo Farm Adresa: Str. VirtuŃii nr. 5, bl. R2  

o Ovimed Adresa: Str. Chilia Veche nr. 7, bl. 710  

o Remin Com Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 61, bl. 8P, sc. 5, 

ap. 249 

o Romdan Adresa: Calea Plevnei nr. 141  

o Sarah Adresa: B-dul Uverturii nr. 98  

o Sensiblu Durmul Taberei Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 

82-84, bl. C16  

o Sensiblu Militari I Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 17-29  

o Sensiblu Militari II Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 14  

o Sulfin Adresa: B-dul VirtuŃii nr. 8, bl R. 13  

o Terapia Adresa: B-dul Uverturii nr. 71-73, bl. 11  

o Tinos Farm Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 34  

o Vickfarm Adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 7  

o Vital Farm Impex Adresa: Str. Valea Argeşului nr. 18  

o Vital Trade Adresa: Str. Sibiu nr. 10, bl. OS1, sc. 2, parter, ap. 44  

b) personalul din domeniu 

 În Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti există 140 de medici 

de familie.  

 Spitalul de copii Cotroceni asigură asistenŃă medicală 

şcolară şi stomatologică pentru instituŃiile de învăŃământ ale 

sectorului 6, respectiv 28 medici medicină generală, 28 cadre 

medii medicină generală, 18 medici stomatologi, 14 cadre medii 

stomatologice şi 38 cadre medii în gradiniŃe.  
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c) starea de sănătate a populaŃiei 

Nr. 
crt. INDICATOR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 01 02 

1 decese 5052 4849 4918 4820 4950 5186 5235 5179 5365 4831 4701 4511 4431 4366 

2 mortalitate infantilă 29.5 27.3 27.7 21.5 17.8 17.6 20.0 17.2 15.2 16.0 15.1 13.6 11.8 12.7 

3 mortalitate 13.4 11.1 11.1 10.4 10.6 11.5 11.3 11.2 11.7 12.0 11.8 11.3 11.2 11.0 

4 natalitate 14.9 12.6 11.7 10.5 8.6 8.1 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.4 7.5 7.8 

5 populaŃie legală 377582 437056 442157 463147 468284 450880 461345 461462 459738 401796 399570 397686 395952 376480 

6 spor natural ind. 1.6 1.5 0.6 0.1 -2.0 -3.4 -3.8 -3.7 -4.1 -4.7 -4.5 -3.9 -3.6 -3.3 

7 spor natural VA 587 636 253 54 -940 -1544 -1740 -1694 -1898 -1876 -1779 -1549 -1442 -1287 

 

•  



 
270 

 

E. Sistemul de învăŃământ 

a) unităŃile de învăŃământ 

 În cadrul sectorului 6 au sediul următoarele unităŃi de 

învăŃământ: 

• Universitatea Politehnica Bucureşti 

• Academia NaŃională de EducaŃie Fizică şi Sport 

• Institutul Teologic Penticostal 

Şcoli generale - 27 

• Şcoli speciale - 2 

• Licee Teoretice - 6 

• Grupuri Şcolare - 5 

• Colegii - 1 

• Cluburi pentru copii - 2 

 Cu menŃiunea că învăŃământul superior din sectorul 6, prin 

cadrele sale didactice, are o relevanŃă componenŃa ştiinŃifică 

teoretico - aplicativă, care se constituie în nuclee de privatizare a 

activităŃii stiinŃifice de cercetare dezvoltare, facem precizarea ca 

prin adaptarea la economia de piaŃă, ponderea publică în sursa 

de finanŃare a activităŃii de cercetare dezvoltare tinde să se 

reducă în favoarea altor surse pe masură ce contribuie la 

realizarea unor obiective şi scopuri.  

 ÎnvăŃământul preşcolar se realizează în 21 de grădiniŃe 

dintr care 2 sunt grădiniŃe particulare (GrădiniŃa nr. 37, GrădiniŃa 

DIAFLOR, GrădiniŃa KINDERTRÄUME, GrădiniŃa nr. 111, 

GrădiniŃa nr. 170, GrădiniŃa nr. 195, GrădiniŃa nr. 208, GrădiniŃa 

nr. 209, GrădiniŃa nr. 217, GrădiniŃa nr. 218, GrădiniŃa nr. 221, 

GrădiniŃa nr. 229, GrădiniŃa nr. 250, GrădiniŃa nr. 273, GrădiniŃa 

nr. 278, GrădiniŃa nr. 41, GrădiniŃa nr. 57, GrădiniŃa nr. 81, 

GrădiniŃa nr. 87, GrădiniŃa nr. 90, GrădiniŃa nr. 94)  
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 ÎnvăŃământul primar se realizează în 31 de şcoli dintre 

care 2 sunt şcoli speciale (Şcoala Ajutătoare nr. 11, Şcoala 

generală nr. 117, Şcoala generală nr. 121, Şcoală generală nr. 

121, Şcoala generală nr. 142, Şcoala generală nr. 153, Şcoala 

generală nr. 154, Şcoala generală nr. 155, Şcoala generală nr. 

156, Şcoala generală nr. 157, Şcoala generală nr. 160, Şcoala 

generală nr. 161, Şcoala generală nr. 163, Şcoala generală nr. 

164, Şcoala generală nr. 167, Şcoala generală nr. 168, Şcoala 

generală nr. 169, Şcoala generală nr. 172 "Sf. Andrei", Şcoala 

generală nr. 174 "Constantin Brâncuşi", Şcoala generală nr. 176, 

Şcoala generală nr. 191, Şcoala generală nr. 193, Şcoala 

generală nr. 197, Şcoala generală nr. 198, Şcoala generală nr. 

202, Şcoala generală nr. 205, Şcoala generală nr. 206, Şcoala 

generală nr. 279, Şcoala generală nr. 309, Şcoala generală nr. 

310, Şcoala generală nr. 311, Şcoala Specială pentru DeficienŃii 

de Auz nr. 2)  

 ÎnvăŃământul preuniversitar se realizează în 8 grupuri 

şcolare industriale, 4 licee teoretice, 1 colegiu naŃional (Colegiul 

NaŃional "Elena Cuza", Grup Şcolar "Iuliu Maniu", Grup Şcolar 

de Poştă şi TelecomunicaŃii, Grup Şcolar Economic 

Administrativ nr. 5, Grup Şcolar Industrial "Gheorghe Asachi", 

Grup Şcolar Industrial "Mircea Eliade", Grup Şcolar Industrial 

"Petru Maior", Grup Şcolar Industrial "Petru Poni", Grup Şcolar 

Industrial "Tehnometal", Liceul teoretic " Eugen Lovinescu ", 

Liceul teoretic "Grigore Moisil ", Liceul teoretic " Marin Preda ", 

Liceul teoretic " Tudor Vladimirescu ").  
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b) populaŃia şcolară 

Forma de 
învăŃământ 

Total An I An II An III An IV An V Personal 
didactic 

Personal 
didactic auxiliar 

Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Posturi Pers Posturi Pers 

TOTAL 1607 260448 360 8843 399 9451 425 10351 392 9571 12 296 2576 2545 143 152 

Primar 390 8679 94 2127 96 2113 98 2161 102 2278 0 0 472 460 20 19 

Gimnazial 629 15546 126 3078 149 3672 169 4315 173 4358 0 0 1103 1135 66 72 

Liceu(zi) 377 9316 76 1845 89 2201 101 2586 104 2612 0 0 661 680 40 43 

Liceu(seral) 41 1097 4 102 5 129 9 276 11 294 12 296 46 38 2 2 

Profesional + 
complementar 
(bugetar) 

167 3979 59 1654 59 1316 46 981 3 29 0 0 289 227 15 16 

Profesional + 
complementar 
(nebugetar) 

4 91 1 38 1 20 2 33 0 0 0 0 4 5 0 0 
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Ponderea cea mai mare o au clasele de gimnaziu urmate de 

clasele primare şi clasele de liceu. 

 

Ponderea tipurilor
 de clase

Primar

Gimnazial

Liceu(zi)

Liceu(seral)

Profesional + complementar
(bugetar)

Profesional + complementar
(nebugetar)

 

Ponderea Elevilor Primar

Gimnazial

Liceu(zi)

Liceu(seral)

Profesional + complementar
(bugetar)
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c) situaŃia absolvenŃilor 

 Se remarcă o reducere drastică a procentului celor care 

după absolvirea gimnazului, continuă liceul teoretic şi facultatea, 

argument hotărâtor pentru orientarea pragmatică de actualitate a 

tineretului din sectorul 6. 

 

STAREA CRIMINALITĂłII STRADALE 

 Starea infracŃionalităŃii stradale înregistrată în Sectorul 6 al 

Capitalei şi în special a zonelor cuprinse între Bdul. Iuliu Maniu – 

Str. Fabricii – Str. Baia de Arieş – Str. Arieşul Mare (numită în 

continuare Zona 1) şi respectiv Str. Braşov – Prel. Ghencea – 

Str. Râul Doamnei (numită în continuare Zona 2 

 Sursa de date: 

 -EvidenŃa operativă a PoliŃiei Sectorului 6 

 -AplicaŃia informatică “EvidenŃa Grafică a Faptelor Penale” 

a DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti; 

 Perioada de referinŃă: 20.12.2005 – 19.12.2008 

 Analizele au fost efectuate de Compartimentul Analiza 

InformaŃiilor – Sector 6 

 

STAREA CRIMINALITĂłII STRADALE 

 Dinamica criminalităŃii sesizate cunoaşte un trend 

ascendent, în prezent existând un nivel cu 0,4 % mai mare decât 

în anul 2006. Revirimentul criminalităŃii sesizate a avut loc în 

anul 2008, an în care criminalitatea sesizată a crescut cu 1,7 % 

faŃă de anul 2007. 
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În categoria criminalităŃii sesizate, un rol important îl joacă 

infracŃionalitatea stradală. Aceasta, chiar dacă în prezent este cu 

3,5 % mai mică faŃă de nivelul anului 2006, în anul 2008 a 

cunoscut o creştere importantă, de 18,9 % faŃă de anul 2007. 

Revirimentul criminalităŃii stradale are cauze obiective atât 

provenind din rândul factorilor externi, dar şi al diminuării 

numărului de poliŃişti de ordine publică pe stradă. Ca procent, în 

anul 2008, infracŃionalitatea stradală sesizată reprezintă 19,7 % 

din totalul criminalităŃii sesizate. 
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Studiind principalele infracŃiuni cuprinse în criminalitatea stradală 
sesizată, se constată că ponderea o constituie furturile din 
autoturisme, care în prezent se află pe un trend ascendent 
(1,7% faŃă de anul 2006 şi 19,5% faŃă de anul 2007). Totodată, 
un risc ridicat îl prezintă tâlhăriile comise stradal, care cunosc un 
trend puternic ascendent - +66,35% faŃă de anul 2006 şi +88% 
faŃă de anul 2007, chiar dacă constituie numai 12,6% din 
criminalitatea stradală înregistrată în anul 2008. Singurele genuri 
de infracŃiuni incluse în infracŃionalitatea stradală care cunosc un 
trend puternic ascendent - +66,35% faŃă de anul 2006 şi +88 % 
faŃă de anul 2007, chiar dacă constituie numai 12,6 % din 
criminalitatea stradală înregistrată în anul 2008. Singurele genuri 
de infracŃiuni incluse în infracŃionalitatea stradală care cunosc un 
trend puternic descendent sunt cele comise în raza unităŃilor de 
învăŃământ (-41,6% faŃă de anul 2006 – 52,4% faŃă de anul 
2007). 
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 Raportându-se la populaŃia Sectorului 6, carea are 

aproximativ 365.000 locuitori, observăm următoarea situaŃie de 

fapt: 

 

VOLUMUL CRIMINALITĂłII SESIYATE RAPORTATĂ LA 

10.000 LOCUITORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform graficului de mai sus, constatăm că volumul 

criminalităŃii totală sesizate se află pe un trend uşor ascendent, 

însă reprezintă un risc, cauzat de creşterea cu 20,8 % faŃă de 

anul 2007. 
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 Studiind genurile de infracŃiuni comise pe raza Sectorului 6 şi implementate în aplicaŃia E.G.F.P. 

în anul 2008, constatăm următoarea situaŃie de fapt: 

 Referitor la infracŃiunile contra patrimoniului, se constată că furturile din autoturisme deŃin 

ponderea infracŃională, fiind urmate în ordine, de furturile simple, distrugeri, furturi din locuinŃe şi furturi 

din societăŃi comerciale. Deşi tâlhăriile ocupă un loc marginal, alături de furturile de autoturisme şi 

furturile din buzunare/genŃi, ele constituie un risc major, cauzat de impactul negativ indus cetăŃenilor. 
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STAREA CRIMINALITĂłII STRADALE ÎN ZONA 1 

 

 În această zonă, deşi infracŃionalitatea stradală se află 

în prezent pe un trend descendent faŃă de anul 2006 (-19,2 

%), aceasta a cunoscut un reviriment faŃă de anul 2007 
(+10,5 %). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ponderea infracŃională o deŃine furtul din autoturime, însă 

tâlhăriile constituie o infracŃiune de risc în aceasta zonă, aceste 

infracŃiuni înscriindu-se în contextul general al criminalităŃii din 

Sectorul 6 al Capitalei. 
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STAREA CRIMINALITĂłII STRADALE ÎN ZONA 2 

 În această zonă, deşi infracŃionalitatea stradală se află în 

prezent pe un trend ascendent faŃă de anul 2006 (+75% faŃă de 

anul 2006 şi +23,5% faŃă de anul 2007). 
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 Deasemenea, ponderea infracŃională o deŃine furtul din 

autoturime, însă tâlhăriile constituie o infracŃiune de risc în 

această zonă, aceste infracŃiuni înscriindu-se în contextul 

general al criminalităŃii din Sectorul 6 al Capitalei. 

 

ZONELE CU POTENłIAL CRIMINOGEN RIDICAT DIN 

SECTORUL 6 

 

 În urma analizelor efectuate, a rezultat faptul că în 

Sectorul 6 al Capitalei există zone cu potenŃial criminogen ridicat 

ce prezintă caracteristici de stabilitate atât în perioada de 

referinŃă, dar şi anterior, datorită factorilor ambientali, de trafic şi 

structura arhitectonică. 

 Recomandarea PoliŃiei Sectorului 6 este ca aceste zone 

să fie avute în vedere cu ocazia întocmirii “Proiectului de 

Modernizarea Urbanistică, străzi, trotuare, parcări, spaŃii verzi şi 

asigurarea siguranŃei publice (Drumul Taberei, Militari) din 

Sectorul 6, Bucureşti”, din punct de vedere al amplasării 

sistemului de monitorizare şi supraveghere. 

 Aceste zone sunt următoarele: 

- Bd. Iuliu Maniu, pe segmentul dintre IntersecŃia cu 

Str. Lujerului – Şos. VirtuŃii şi Str. Valea Cascadelor ; 

- Bd. Ghencea, pe segmentul dintre Str. Cara Anghel 

şi Str. Alexandru Postolache; 

- Perimetrul cuprins între Cal. Crângaşi, Cal. Giuleşti 

şi Bd. Constructorilor, cu menŃionarea Str. George Valsan, Bd. 

Ceahlăul şi Str. Zboina Neagră; 
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- Bucla Str. Drumul Taberei, cu menŃionarea Str. 

Târgu NeamŃ şi Str. Cetatea Histria; 

- Şos. VirtuŃii, pe segmentul dintre Bd. Iuliu Maniu şi 

Cal. Apeductului. 

 

 1.3 Caracteristici economice (profil economic, 

accesibilitate, servicii publice, învăŃământ universitar, cercetare) 

ale zonei de acŃiune urbană  

Economia 

Industria 

 Industria sectorului 6 a cunocut în ultimii ani un proces de 

restructurare şi privatizare. Totodată s-au constituit noi operatori 

economici cu capital privat care au compensat în parte urmările 

negative generate de inconsecventele legislative din acest 

interval de tranziŃie la economia de piaŃă. 

 

INDICII PRODUCłIEI INDUSTRIALE 

în volum absolut 

% 

  

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-
31.VIII.2003 

faŃă de 
1.I-

31.VIII.20022)  

2002 2003 

aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. 1) aug. 
2) 

Total 
SECTOR 6 94,7 93,6 101,0101,1 98,8 95,0 92,7 104,2 95,1 111,8113,6106,8 97,4 101,2 

Industrie 
extractivă - - - - - - - - - - - - - - 

Industrie 
prelucrătoare 86,9 85,6 92,1 93,0 88,3 95,6 89,2 102,9 93,5 112,4114,6107,5 96,3 100,8 

Energie 
electrică şi 
termică, 
gaze şi apă 

174,4177,5190,1167,4169,391,4105,4107,7 101,4107,2106,5103,0101,9 102,6 
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 În urma analizei tabelului de mai sus se observă o 

creştere a producŃiei totale a Sectorului 6 cu 1.2%, această 

creştere datorându-se în special creşterii cu 2.6 % a producŃiei 

în ceea ce priveşte utilităŃile publice. 

 

PRODUCłIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE 

 

  U.M. 
2002 2003 

aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. 1) aug. 
2) 

Pâine, produse 
de franzelărie 
şi specialităŃi 
de panificaŃie  

tone 

1,404 1,3621,4561,4071,3621,287 1,2591,3351,3441,3651,2971,3181,278 
Preparate şi 
conserve din 
carne 

tone 
153 153 197 177 129 94 133 122 117 142 146 148 131 

łesături din 
bbc şi tip bbc 

mii 
m.p. 393 391 428 394 289 322 368 473 422 450 407 470 395 

Ciorapi mii 
per. 131 257 279 190 122 248 310 273 294 254 148 57 107 

ÎncălŃăminte cu 
feŃe din piele 
(exclusiv 
încălŃămintea 
sport) 

mii 
per. 

76 52 81 93 74 93 97 88 78 85 91 94 77 
Uşi şi ferestre 
din lemn 

mii 
m.p. 3 5 7 7 5 7 8 8 8 7 8 8 3 

Lacuri şi 
vopsele tone 188 158 158 110 53 39 105 176 214 319 237 257 273 
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Numărul agenŃilor economici din Sectorul 6 
  Număr agenŃi economici 

TOTAL AGENłI ECONOMICI 9,870 
INDUSTRIE, din care: 974 
Industria extractivă 0 
Industria prelucratoare, din care: 974 
  alimentară şi a băuturilor 140 
  textilă şi a produselor textile 47 
  confecŃiilor de îmbrăcăminte 96 
  pielăriei şi încălŃămintei 49 
  prelucrarea lemnului (exclusiv producŃia de mobilă) 37 
  celulozei, hârtiei şi cartonului 15 
  edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporŃi 171 
  chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale 37 
  prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice  46 
  altor produse din materiale nemetalice 26 
  Metalurgică 11 
  construcŃiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv 
maşini, utilaje, instalaŃii) 73 

  maşini şi echipamete 35 
  mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 28 
  aparatură şi instrumente medicale de precizie, optică şi 
ceasornicărie 31 

  producŃia de mobilier şi alte activităŃi industriale neclasificate 69 
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 Industria reprezintă 10.15% din totalul agenŃilor economici identificaŃi de la nivelul Sectorului 6. 

De asemenea, cele mai multe unităŃi încadrate în industria prelucrătoare sunt reprezentate de edituri, 

sau unităŃi ce au ca activităŃi specifice poligrafia sau reproducerea înregistrărilor pe suporŃi. 

 Din analizele graficelor se observă o scădere a producŃiei industriale la principalele categorii de 

produse industriale. 

INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE 

% 

  

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 
1.I-31.VII.2003 

faŃă de 
1.I-31.VII.20022)   

2002 2003  

iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun.1) iul. 2) 
   Total 
Sector 6 104,8 89,4 98,0 101,6 91,7 90,9 74,3 88,1 88,2 82,9 82,7 94,2 83,5 83,1 

 Se observă o scădere cu 16.9% a volumului cifrei de afaceri din industrie. 
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ConstrucŃiile 
INDICII INVESTIłIILOR REALIZATE ÎN CONSTRUCłII 

% 

 
trimestrul corespunzător din anul precedent = 100 

2002 2003 
trim. I trim. II trim. III trim. IV Trim. I1) trim. II1) trim. III2) 

InvestiŃii – total 81,8 47,5 55,5 44,3 97,1 105,9 137,8 

din care:        

lucrări de construcŃii 350,1 147,1 87,6 105,0 45,2 89,4 116,4 

utilaje (inclusiv mijloace de transport) 34,8 34,2 44,0 33,4 181,1 115,8 155,4 

 În anul 2003 se observă o creştere substanŃială a investiŃiilor realizate în construcŃii. 
 

AUTORIZAłII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENłIALE 
Număr 

 
2002 2003 

trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II 

     AutorizaŃii eliberate 38 65 60 41 35 67 
din care:             

mediul urban 38 65 60 41 35 67 
mediul rural - - - - - - 

 Numărul autorizaŃiilor de construcŃii este constant observându-se că pe perioada verii numărul 

autorizaŃii de construcŃie eliberate este aproape dublu. 
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LOCUINłE TERMINATE ŞI ÎN CURS DE EXECUłIE 

 
2002 20031) 

trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III 

LocuinŃe terminate 52 112 63 51 49 64 52 
din care în: 0 0 0 0 0 0 0 

mediul urban 52 112 63 51 49 64 52 
mediul rural - - - - - - - 

LocuinŃe în curs de execuŃie 2,570 3,048 3,599 429 335 908 822 
din care în:               

mediul urban 2,570 3,048 3,599 429 335 908 822 
mediul rural - - - - - - - 

Serviciile: comerŃul, turismul, serviciile financiar-bancare, serviciile de poştă, telecomunicaŃiile 
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ComerŃul 

 În cadrul sectorului 6 există 6 mari center comerciale: 

- Carrefour Militari – Autostrada Bucureşti-Piteşti 

- Carrefour Orhideea – Splaiul IndependenŃei, 

210- 210B 

- Bricostore - Autostrada Bucureşti-Piteşti 

- Metro Bucureşti 2 (Militari) – Bd. Iuliu Maniu, 500 

- Expo Construct Militari – Str. Valea Cascadelor, 

23 

- Billa – Filiala Drumul Taberei 

- Complexul Comercial Sir  

 De asemenea în cadrul Sectorului 6 există şi pieŃe 

agroalimentare: 

- PiaŃa Gorjului 

- PiaŃa Veteranilor 

- PiaŃa Drumul Taberei 

- PiaŃa Favorit 

- PiaŃa Orizont 

- PiaŃa Crângaşi 

- PiaŃa Valea IalomiŃei 

- PiaŃa Giuleşti 

 De asemenea există 1281 de firme care desfăşoară 

activităŃi comerciale 

 

TelecomunicaŃii 

 În domeniul telecomunicaŃiilor în ultimii 13 ani s-au făcut 

investiŃii substanŃiale, în special cu capital străin, prin 

privatizarea unei mari părŃi din sistem. 
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 Pe teritoriul Sectorului 6 există un număr de 6 centrale de 

telecomunicaŃii dintre care 4 sunt analogice iar 2 sunt digitale. 

Prin trecerea centralelor analogice la cele digitale, pe circuite 

electronice, se încearcă o rapidă conexiune între emiŃător şi 

receptor, o fidelitate ridicată a sunetului pe circuit dar şi o 

siguranŃă în ceea ce priveşte furtul de informaŃii. De asemenea a 

fost lansat un amplu program de securizare a liniilor telefonice 

prin parolarea telefoanelor. 

 De asemenea în ultimii ani s-a dezvoltat telefonia mobilă, 

existând o sucursală Connex pe teritoriul Sectorului 6, şi mai 

precis pe strada Valea Cascadelor. 

 Romtelecomul oferă o gamă largă de servicii: 

- servicii telefonice de bază 

- servicii suplimentare 

- isdn 

- servicii avansate 

- servicii de date 

- echipamente terminale 

- servicii internet 

- servicii de interconectare 

 Cu toate că suntem în anul 2004 în Sectorul 6 mai există 

un număr destul de mare de zone în care nu există linii 

telefonice.
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  1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Abonamente în reŃea fixă 134225 138642 144334 148873 151315 152861 

 

 Se observă o creştere substanŃială a numărului de abonamente Romtelecom în cadrul 

Sectorului 6, în ultimii 6 ani. 

 

CONVORBIRI TELEFONICE 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Interurbane (mii convorbiri) 697 740 657 542 350 236 179 

Interurbane (mii impulsuri) 651 666 693 800 839 1211 1515 

InternaŃionale (mii convorbiri) 419 396 318 241 188 149 117 

InternaŃionale (mii impulsuri) 8036 9047 9085 9832 9462 9086 9048 

 

 Atât convorbirile interurbane cât şi convorbirile internaŃionale au scăzut extraordinar de mult ca 

număr în ultimii 6 ani în timp ce numărul impulsurilor consumate la ca convorbirile interurbane s-a 

dublat iar cel al convorbirilor internaŃionale au avut o creştere mai redusă.  
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Turismul  

 În cadrul sectorului 6 turismul este foarte slab dezvoltat, 

aproape nul. 

 Pe teritoriuil Sectorului 6 există un singur hotel, Hotel 

Gallery Drumul Sării (4 stele), cu 150 de locuri de cazare dar şi 

acesta se află la limita de est a sectorului. 

 AgenŃiile de turism din Sectorul 6 sunt: 

- Sind Tour Minerva 

- World Wide Tour 

- Albacris SRL 

- Artline Tour 

- Travel Sin SRL 

 Obiectivele turistice ale Sectorului 6 sunt 

reprezentate de: 

- Muzeul NaŃional Cotroceni 

- Grădina Botanică 

- Palatul Belvedere (Casa cu Turn) 

- Parcul Drumul Taberei 

- Monumentul Geniului 

- Statuia infanteristului 

- Clădirea fostului Corp Regal de Gardă al 

Palatului Cotroceni 

 În Municipiul Bucureşti există 58 de hoteluri care au: 

- capacitate de 9710 

- camere – 5192 
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SOSIRI ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCłIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, 

PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

 

Tipuri de structuri de primire turistică 
2002 2003 

sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. 

Total Sector 6 51523 51682 47583 39056 32641 36927 43012 41067 53198 48306 49202 42153 56745 

din care:              

Hoteluri 48700 48871 43916 35991 30371 34392 40182 39279 51413 46601 47757 40832 54937 

Moteluri 1280 1234 1611 1315 1165 1093 1208 - - - - - - 

Vile turistice 40 53 65 - - - - - 8 - - - 13 

Pensiuni turistice urbane 391 504 463 358 271 315 408 469 455 418 189 164 301 

 

ÎNNOPTĂRI ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCłIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, 

PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

Tipuri de structuri de primire turistică 
2002 2003 

sep. oct. nov. Dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. 

Total Sector 6 100590 99721 92882 67596 69053 73167 91866 81790 108121 103159 94456 88202 120997 

din care:              

Hoteluri 95512 94759 86971 62848 64346 68773 86368 78977 105312 100607 92410 86319 118427 
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Moteluri 2266 2034 2676 2190 2645 2279 2442 - - - - - - 

Vile turistice 210 205 201 - - - - - 14 - - - 26 

Pensiuni turistice urbane 1028 1197 1008 691 797 824 1096 1150 1077 1025 493 361 729 

 

1) date rectificate 

2) date provizorii 

 

INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE 

 

 
2002 2003 

sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. 

Total judeŃ 40,5 38,8 37,0 25,8 27,8 32,5 36,7 34,2 43,7 42,3 37,4 34,3 48,5 

 

1) date rectificate 

2) date provizorii 
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Financiar-Bancar 

 După 1989 au fost înfiinŃate pe raza Sectorului 6 

numeroase sedii şi filiale de bănci, atât cu capital de stat, cât şi 

cu capital străin: 

- Banc Post SA 

- Banca Comercială Română – Crângaşi 

- Banca Comercială Română – Iuliu Maniu 

- Banca Comercială Română – Lujerului 

- Banca Comercială Română – Plevnei 

- Banca Comercială Română – Sector 6 

- CEC Crângaşi 

- CEC Valea Cascadelor 

- CEC Veteranilor 

- CEC Moghioroşi 

- CEC Orizont 

- CEC Valea Argeşului 

- CEC Ghencea 

Poşta 

 Pe raza Sectorului 6 există 16 oficii poştale: 

- OP 15 

- OP 16 

- OP 17 

- OP 23 

- OP 27 

- OP 56 

- OP 58 

- OP 66 
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- OP 73 

- OP 74 

- OP 76 

- OP 78 

- OP 83 

 Dintre aceste oficii 2 (OP 27 şi 74) sunt Vămi, Servicii, 

Puncte Vamale 

ÎnvăŃământul superior se realizează în 2 universităŃi 

- Academia NaŃională de EducaŃie Fizică şi Sport  

● Durata studii: 4 ani  

● Nr. studenŃi români: 1267  

● Nr. studenŃi străini: 99;  

● Nr. doctoranzi: 75.  

Specializări: 

● EducaŃie fizică şi sport,  

● Kinetoterapie. 

COLEGIUL UNIVERSITAR 

● Durata studii: 3 ani  

● Nr. studenŃi români: 321.  

Specializări: 

● Maiestrie sportivă (antrenori). 

- Universitatea Politehnica Bucureşti  

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ  

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 1535  

● Nr. studenŃi străini: 2  

● Nr. doctoranzi: 181  
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FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE  

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 2153  

● Nr. studenŃi străini: 27  

● Nr. doctoranzi: 220  

FACULTATEA DE ENERGETICĂ  

● Durata studii: 5 ani 

● Nr. studenŃi români: 2078  

● Nr. studenŃi străini: 5  

● Nr. doctoranzi: 176  

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ ŞI 

TELECOMUNICAłII 

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 2700  

● Nr. studenŃi străini: 21  

● Nr. doctoranzi: 280  

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ 

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 1532  

● Nr. studenŃi străini: 0  

● Nr. doctoranzi: 94  

FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL 

SISTEMELOR TEHNOLOGICE  

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 2511  

● Nr. studenŃi străini: 9  

 Nr. doctoranzi: 240  
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FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR 

BIOTEHNICE 

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 529  

● Nr. studenŃi străini: 4 

● Nr. doctoranzi: 71  

FACULTATEA DE TRANSPORTURI 

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 2245  

● Nr. studenŃi străini: 21  

● Nr. doctoranzi: 69  

FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAłIALĂ 

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 819 

● Nr. studenŃi străini: 5  

● Nr. doctoranzi: 52  

FACULTATEA DE ŞTIINłA ŞI INGINERIA 

MATERIALELOR  

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 635  

● Nr. studenŃi străini: 0  

● Nr. doctoranzi: 310  

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ 

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 1694  

● Nr. studenŃi străini: 9  

● Nr. doctoranzi: 474  
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DEPARTAMENTUL DE ŞTIINłE INGINEREŞTI 

● Durata studii: 5 ani  

● Nr. studenŃi români: 1069  

● Nr. studenŃi străini: 13  

● Nr. doctoranzi: 0  

COLEGIUL UNIVERSITAR TEHNIC NR. 1 

● Durata studii: 3 ani  

● Nr. studenŃi români: 710  

● Nr. studenŃi străini: 0  

 COLEGIUL UNIVERSITAR TEHNIC NR. 2 

● Durata studii: 3 ani 

● Nr. studenŃi români: 668  

● Nr. studenŃi străini: 0  

 

B. Infrastructura edilitară 

a) Alimentarea cu apa şi canalizarea 

 Alimentarea cu apă a Sectorului 6 se face de către firma 

APA NOVA SA. Această firmă deŃine 378,880 Km din reŃeaua 

de canalizare şi de furnizare de apă potabilă. Această reŃea este 

împărŃită astfel: 

- 191,737 Km de reŃea de apă 

- 187,143 Km de reŃea de canalizare 

 Din numărul total de străzi care există în Sectorul 6 APA 

NOVA acoperă 

- 76,3% prin reŃeaua de apă 

- 73,97% prin reŃeaua de canalizare 
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 Din suprafaŃa reŃelei stradale a sectorului 6 APA NOVA 

acoperă: 

- 88.75% prin reŃeaua de apă 

- 86,62% prin reŃeaua de canalizare 

 În ultimii ani s-au făcut lucrări importante de schimbare şi 

modernizare a reŃelei de alimentare cu apă potabilă şi a reŃelei 

de canalizare. 

 Lucrările de modernizare sau de extidere a reŃelei de 

canalizare şi a reŃelei de alimentare cu apă potabilă (care au fost 

executate, sunt în curs de executare sau se vor executa) cuprind 

24.337 km din care: 

- 10,004 km la reŃeaua de alimentare cu apă 

potabilă 

- 14,333 la reŃeaua de canalizare 

 Dintre aceste lucrări 16,013 km sunt executaŃi pe străzile 

ce aparŃin de Primăria Sectorului 6 iar restul de 8,324 km sunt 

executaŃi pe străzile ce Ńin de Primăria Municipiului Bucureşti. 

 Un procent de 96% din cele 2637 de locuinŃe existente în 

sectorul 6 sunt racordate la reŃeaua de apă caldă. 

 În Sectorul 6 majoritatea blocurilor (din cele aproximativ 

2000 de blocuri) au contoare de apă rece, dar foarte multe nu au 

filtru, sau acesta există şi nu a fost schimbat de o perioadă mai 

lungă de timp. 

45,85% din totalul avariilor au fost înregistrate de către 

Apa Nova SA. 
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b) Alimentarea cu energie termică 

Alimentarea cu energie termică în Sectorul 6 se face de către 

RADET.   

 RADET dispune de o reŃea de distribuŃie a energiei 

termice ce acoperă 62,64% din suprafaŃa străzilor (134,343 km 

din totalul de 216,052 km) şi de asemenea acoperă un număr de 

233 de străzi, ceea ce reprezintă 41,83 % din numărul total de 

străzi (557). 

 În ultimii ani s-a pun mare accent pe alimentarea cu 

energie termică şi de aceea se încearcă schimbarea tubulaturii 

reŃelei, şi modernizarea punctelor termice pentru a se reduce 

pierderile de agent termic. 

 De asemenea un număr redus de blocuri dispune de 

contoare de apă caldă. De aceea Primăria Municipiului Bucureşti 

a început un program de contorizare a scărilor de bloc, program 

cu finanŃare externă. 

 În toate blocurile care au contor de bloc sau de scară un 

număr foarte mare de familii şi-au instalat contoare de 

apartament pentru apă caldă şi rece. 

 Recent au început să apară şi repartitoarele pentru 

calorifer, acestea putând fi instalate la fiecare calorifer pentru a 

observa consumul real de agent termic. 

 De asemenea destul de multe familii au optat pentru 

debranşarea de la caldură şi apă caldă pentru a instala centrale 

de apartament, sau pentru ca au un venit foarte mic şi nu pot 

plăti aceste utilităŃi. 
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 Pentru modernizarea şi extinderea reŃelei de termoficare 

s-au efectuat, se efectuează şi se vor efectua un număr de 9 

lucrări ce acoperă o suprafaŃă de 5,128 km. 

 Sectorul 6 în ceea ce priveşte alimentarea cu energie 

termică este împărŃit în 3 mari zone: 

- Militari cu 32 de puncte termice 

- Crângaşi cu 29 de puncte termice 

- Drumul Taberei cu 37 de puncte termice 

6,97% din totalul avariilor a fost înregistrat de către 

RADET 

 

c) Alimentarea cu energie electrică 

 Alimentarea cu energie electrică în sectorul 6 se face de 

către ELECTRICA SA. 

 ReŃeaua de distribuŃie a energiei electrice acoperă o 

suprafaŃă de 209,845 km din totalul de 216,052, ceea ce 

reprezintă 97,13%. De asemenea reŃeaua acoperă un număr de 

519 străzi din totalul de 557, ceea ce reprezintă 93,18%. 

 Alimentarea cu energie electrică se face cu ajutorul 

termocentralelor electrice care sunt în număr de 2 în Sectorul 6.  

 Majoritatea locuinŃelor sunt racordate la reŃeaua de 

distribuŃie a energiei electrice, consumul înregistrându-se pe 

contoare individuale. 

8,21% dintre avarii au fost înregistrate de către Electrica SA. 

d) Alimentarea cu gaze naturale 
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 Gazele naturale sunt furnizate de către DISTRIGAZ SA. 

 ReŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale se întinde pe 

180,523 km din totalul de 216,052 km, ceea ce reprezintă 

83,56%. De asemenea se întinde pe 394 străzi ceea ce 

înseamnă 70.74%. 

 Toate blocurile din sector sunt racordate la reŃeaua de 

distribuŃie a gazelor naturale, dar înregistrarea consumului se 

face pe contoare de scară sau de bloc. 

 În ultimul timp a început să crească numărul 

apartamentelor ce se racordează individual la reŃeaua de gaze, 

şi asta deoarece a început să crească numărul apartamentelor 

în care se instalează centrale termice care cu gaze naturale. 

 Pentru modernizarea şi extinderea reŃelei sau executat, se 

execută şi se vor executa un număr de 42 de lucrări ce se vor 

desfăşura pe 38,049 km. 

35,97% dintre avarii au fost înregistrate de către 

DISTRIGAZ SA. 

e) Salubrizarea 

 Firma care se ocupă de salubritate în Sectorul 6 este 

URBAN SA. 

 Această firmă acoperă o suprafaŃă de 180,523 km din 

totalul de 216,052 km, ceea ce reprezintă 83,56%. De 

asemenea se întinde pe 394 străzi ceea ce înseamnă 70.74%. 

 Sediul administrativ (145 mp format din 6 camere, aflat la 

parterul blocului din Bulevardul Timişoara nr. 12-14 sector 6, 

Bucureşti).  
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 Urban dispune de un garaj (8172 mp prevăzut cu spaŃiu 

de birouri de 66 mp şi atelier de reparaŃii 90 mp) pe Bulevardul 

Timişoara nr. 10-12 sector 6, Bucureşti.  

 Parcul auto de care dispunem pentru realizarea prestaŃiilor 

specifice serviciului de salubritate este format din 52 de mijloace 

auto şi utilaje:  

• UTILAJE PENRU CURĂłENIA STRADALĂ  

o automăturătoare marca Brodway cu capacităŃi de 

20.000 mp/h şi 15.000 mp/h (2 buc);  

o utilaje multifuncŃionale APT 2000, echipate 

pentru măturat, cosit iarba, stropit carosabilul şi 

dezăpezire (lamă pentru zăpadă) (2 buc)  

o autocisterne (2 buc)  

o autovidanje cu capacităŃi de 7,5 tone şi 10 tone 

(1 buc)  

o tractoare cu remorcă (15 buc), dintre care 10 

dotate cu lamă pentru zăpadă  

o autocamioane de 16 şi 20 de tone (2 buc)  

• UTILAJE PENTRU COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL 

DEŞEURILOR MENAJERE  

o Autogunoiere compactoare  

� FAUN capacitate 22 mc (1 buc)  

� IVECO capacitate 13,14,16 mc (8 buc)  

� VOLVO capacitate 16 mc (2 buc)  

� MAN capacitate 12 mc (1 buc)  
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� BEIUS capacitate 10,5 şi 16 mc (3 buc)  

� MEDIAS capacitate 10,5 mc (5 buc)  

o Autocontainere 4 mc (5 buc)  

• UTILAJE DIVERSE  

o Wola (1 buc)  

o încărcătoare frontale (1 buc)  

o buldozer S1500 (1 buc)  

 Pentru dezăpezire firma URBAN SA foloseşte utilajele din 

dotare şi împrăştie sare şi nisip. 

 

f) Transportul urban 

De suprafaŃă RATB 

La nivelul sectorului 6 

 SuprafaŃa servită este de 37 kmp. 

 În Sectorul 6 există 55 de linii de tramvai, troleibuz, 

autobuz împărŃite astfel: 

- 12 linii de tramvai 

- 10 linii de troleibuz 

- 33 linii de autobuz 

Parcul inventar de vehicole din sectotul 6 este: 

- 82 tramvaie 

- 65 troleibuze 

- 90 autobuze 

Pe linia 41 circula tramvaiul rapid. 
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Parc circulant mediu (nr. veh./zi) 

Tipul de vehicul Trim. I. 2002 Trim. I. 2003 DiferenŃa(%) 

Tramvaie (motor) 396   380  -4.0 

Troleibuze 206   209  1.46 

Autobuze 948   891  -6.01 

TOTAL 1550  1480 -4.52 

Lungimea reŃelei de tramvaie, troleibuze şi autobuze (km cale simplă) 

Tipul de vehicul Trim. I. 2002 Trim. I. 2003 DiferenŃa(%) 

Tramvaie 354.6   354.6  0.00 

Troleibuze 154.2   154  -0.13 

Autobuze 860   860  0.00 

TOTAL 1368.8  1368.6 -0.01 

Lungimea traseelor de transport în comun (km cale dublă) 

Tipul de vehicul 2002  2003 Diferenta(%) 

Tramvaie 333   342  2.70 

Troleibuze 152   152  0.00 

Autobuze 1496   1478  -1.20 

TOTAL 1981  1972 -0.45 
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Parcursul mediu realizat zilnic de un vehicul (km veh./zi) 
Tipul de vehicul Trim. I. 2002 Trim. I. 2003 DiferenŃa(%) 
Tramvaie (motor) 207.1   200.9  -2.99  
Troleibuze 183.3   174.1  -5.02  
Autobuze 220.3   214.3  -2.72  
TOTAL 610.7  589.3 -3.50  
Oferta de transport-loc. km la 6.5 călători/m2 
Tipul de vehicul Trim. I. 2002 Trim. I. 2003 DiferenŃa(%) 
Tramvaie 1462.7   1404.9  -3.95  
Troleibuze 331.6   302.1  -8.90  
Autobuze 1557.6   1435.3  -7.85  
TOTAL 3351.9  3142.3 -6.25  
312 E  2   2  0.00  
ROCAR Călătorii (milioane) 
Tipul de vehicul Trim. I. 2002 Trim. I. 2003 DiferenŃa(%) 
Tramvaie 108   105  -2.78  
Troleibuze 24   23  -4.17  
Autobuze 108   105  -2.78  

TOTAL 240  233 -2.92  
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Număr mediu zilnic de călătorii (mil) 

Tipul de vehicul Trim. I. 2002 Trim. I. 2003 DiferenŃa(%) 

Tramvaie 1.5   1.4  -6.67  

Troleibuze 0.3   0.3  0.00  

Autobuze 1.5   1.4  -6.67  

TOTAL 3.3  3.1 -6.06  

StaŃii (număr) 

Tipul de vehicul Trim. I. 2002 Trim. I. 2003 DiferenŃa(%) 

Tramvaie 557   557  0.00  

Troleibuze 263   264  0.38  

Autobuze 1612   1608  -0.25  

TOTAL 2432  2429 -0.12  

Numărul de linii 

Tipul de vehicul Trim. I. 2002 Trim. I. 2003 DiferenŃa(%) 

Tramvaie 32   32  0.00  

Troleibuze 19   19  0.00  

Autobuze 123   122  -0.81  

TOTAL 174  173 -0.57  
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Structura parcului inventar de vehicule - tramvaie (nr. veh) 

Tipul de vehicul  Trim. I. 2002 Trim. I. 2003  DiferenŃa(%) 

a. Vagoane motor  547  541  -1.10  

V3A  94    71  -24.47

  

V3A 93 227    250  10.13  

V2A  48    47  -2.08  

vagon T4R 126    126  0.00  

RATHGEBER 50    45  -10.00  

V2ST  2    2  0.00  

b. Remorci 50    46  -8.00  

RATHGEBER 50    46  -8.00  

TOTAL 597   587 -1.68  

Structura parcului inventar de vehicule - troleibuze (nr. veh) 

Tipul de vehicul Trim. I. 2002 Trim. I. 2003 DiferenŃa(%) 

DAC 217 E 38   38  0.00  

DAC 212 ECS 4   4  0.00  
DAC 117 EA 61   16  -73.77  
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DAC 317 E 1   1  0.00  
SAURER 22   18  -18.18  
DAC 512 E 9   9  0.00  
ASTRA 415 T 142   200  40.85  
ROCAR 412 EA 2   2  0.00  
ROCAR 812 EA 1   1  0.00 
DAC 112 E 3   8  166.67  
TOTAL 285  299 4.91  
Structura parcului inventar de vehicule - autobuze (nr. veh) 
Tipul de vehicul Trim. I. 2002 Trim. I. 2003 Diferenta(%) 
DAC 112 UDM 457   414  -9.41 
DAC 117 UD 1   1  0.00 
IK 4  1   1  0.00 
IKARUS 260 177   177  0.00 
SAVIEM 51   30  -41.18 
DAF SB 220 241   241  0.00 
ROCAR UL 70 5   5  0.00 
ROCAR U 412 334   334  0.00 
TOTAL 1267  1203 -5.05 
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Transportul subteran este realizat de către METROREX 

 Pe aria sectotului 6 trec 2 magistrale de metrou: 

- M3 magistrala Industriilor – Eroilor 

- M2 magistrala Dristor 1 – Gara de Nord – 

Republica 

 De asemenea sunt 8 staŃii de metrou (industriilor, păcii, 

gorjului, armata poporului, politehnica, semănătoarea, 

grozaveşti, crângaşi) 

 

g) ReŃeaua stradală 

 Se desfăşoară pe traseul a 557 artere de circulaŃie, 

clasificate în categoriile, splai, bulevard, şosea, cale, stradă, 

alee, intrare, prelungire, drum, care se pot grupa astfel  

• Splai 1 arteră  

• Bulevarde 14 artere  

• Şosea 5 artere  

• Cale 4 artere  

• Stradă 335 artere  

• Alee 65 artere  

• Intrare 97 artere  

• Drum 35 artere  

• Prelungire 1arteră  

• Total 529 artere 

 După îmbrăcămintea părŃii carosabile arterele stradale din 

Sectorul 6 se împart în: 

- asfalt 219 străzi 

- asfalt degradat 1 stradă 

- asfalt parŃial 1 stradă 

- asfalt şi ballast 6 străzi 
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- asfalt şi balastru 2 străzi 

- asfalt şi beton 35 străzi 

- asfalt – beton – balast 1 stradă 

- asfalt şi bolovani 5 străzi 

- asfalt – bolovani de râu – beton 1 stradă 

- asfalt piatră de râu 5 străzi 

- balast 116 străzi 

- balast – beton 8 străzi 

- balast – bolovani 5 străzi 

- balast – pământ 20 străzi 

- balastru 1 stradă 

- beton 85 străzi 

- beton – macadarn 1 stradă 

- beton – piatră de râu 2 străzi 

- bolovani 14 străzi 

- pământ 7 străzi 

- pământ – piatră 1 stradă 

- pavele asfalt – beton 1 stradă 

- piatră cubică 3 străzi 

- piatră de râu 16 străzi 

 ReŃeaua stradală are 216,052 km, majoritatea străzilor 

având trotuare: 

- 430 de străzi au trotuar 

- 127 de străzi nu au trotuar 

 

 Supusă permanent uzurii şi degradării datorită folosirii 

intensive sau datorită factorilor climatici calea de rulare a 

drumurilor necesită o activitate continuă şi costisitoare de 

întreŃinere şi reparaŃii. Acesta este şi motivul pentru care 
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sectorul de drumuri din AdministraŃia Domeniului Public are 

condiŃia dezavantajoasă de a lucra fără să se vadă practice 

realizările.  

 O altă cauză a degradării continue a părŃii carosabile o 

reprezintă împrăştierea de sare şi nisip pe timpul iernii. Acestea 

produc o uzură rapidă. 

 S-au executat, se execută sau se vor executa 52 de lucrări 

de modernizare a reŃelei stradale ce vor acoperi o 9,339 km. 

 Deşi multe străzi sunt asfaltate calitatea asfaltului este 

scăzută, fapt ce duce la deteriorarea rapidă a acestora. Din 

aceasta cauză pe foarte multe străzi din cadrul Sectorului 6 

există numeroase gropi. Primăria încearcă să le plombeze dar 

acestea nu rezistă decât maxim 3 luni.. 

 
h) Fondul de locuinŃe 

 Marea parte a locuitorilor locuiesc în cartierele situate pe 

întreaga suprafaŃă a Sectorului 6, acestea fiind în număr de 3 

(Crângaşi, Militari, Drumul Taberei). 

 

Clădirile de locuit din Sectorul 6 

Nr. Total al 
clădirilor 

Clădiri de locuit 
Clădiri cu 

altă 
destinaŃie 

Clădiri de 
locuinŃe în 

comun total 
individuale 

cu o 
locuinŃă 

Cu 2 sau 
mai multe 

loc 
bloc 

22,717 22,404 17,387 2,381 2,637 138 175 

LocuinŃele din sectorul 6 

Total Private De stat 
Private 
de grup 

Ale cultelor 
religioase 

155,795 150,142 5,394 144 115 
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 CetăŃenii sectorului locuiesc în mare parte la bloc, iar în 

zonele mărginaşe ale sectorului la casă. LocuinŃele sunt dispuse 

în blocuri de 4 – 10 etaje sau în case individuale, majoritatea 

acestora fiind racordate la reŃelele de tehnico-edilitare. Totalul 

locuinŃelor din sector este de 155.795 din care: 

- 132.233 se află în cadrul blocurilor: 

o 130.215 racordate la reŃeaua de apă şi canalizare 

o 129.298 racordate la reŃeaua de energie electrică 

o 119.987 racordate la reŃeaua de gaze naturale 

o 102.266 racordate la reŃeaua de distribuŃie a 

energiei termice. 

- 23.562 de case individuale 

o 20.700 racordate la reŃeaua de apă şi canalizare 

o 19.530 racordate la reŃeaua de distribuŃie a energiei 

electrice 

o 16.530 racordate la reŃeaua de distribuŃie a energiei 

termice 

o 18.200 racordate la reŃeaua de distribuŃie a gazelor 

naturale 

 

i) Terenurile 

Sectorul 6 nu dispune de mari suprafeŃă de terenuri intravilane 

j) SituaŃia încasăriilor taxelor şi impozitelor locale în perioada 

2004-2008 
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SITUAłIA ÎNCASĂRILOR 2004-2008 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

 Încasări ct 21 Încasări ct 21 Încasări ct 21 Încasări ct 21 Încasări ct 21 

DENUMIREA INDICATORILOR           

PF 16.895.616 21.151.235 20.874.056 28.250.522 27.795.029 

PJ 22.166.573 28.597.221 42.896.604 80.736.515 85.210.190 
PUBLICE, TAXE TIMBRU PF ŞI PJ, 
CIRCUMSCRIPłII VETERINARE, 
DOBÂNZI 10.911.273 10.154.588 15.668.324 5.836.130 9.919.362 

TOTAL GENERAL 49.973.462 59.903.044 79.438.984 114.823.167 122.924.581 
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Dinamica investiŃiilor în zona de acŃiune urbană 

 În perioada 2000-2004 au fost reabilitate un număr de 32 

de străzi şi reparate alte 42 de artere. 

 În perioada 2004-2006 au fost: 

- reabilitate 54 de străzi 

- reparate 53 de străzi 

- s-au introdus reŃele de apă şi canalizare pe 15 

artere executându-se inclusiv reŃeaua pentru Cartierul ANL 

Brâncuşi zona A (vezi anexa 1) 

 Între anii 2006-2008 Primăria sectorului 6 a iniŃiat şi 

finalizat următoarele obiective de investiŃii  

s-au reabilitat 104 artere noi şi s-au reparat alte 14; 

- s-au introdus reŃele de apă şi canalizare pe un 

număr de 20 de străzi, inclusiv în Cartierul ANL Brâncuşi zonele 

B şi C; 

- au fost realizate lucrări ample de modernizare 

urbanistică şi peisagistică (amenajare locuri de joacă pentru 

copii, spaŃii verzi, reparaŃii şi modernizări de sistem rutier 

pietonal şi carosabil, reabilitare parcări existente şi construcŃie 

de noi locuri de parcare de reşedinŃă în următoarele locaŃii:  

o Cartierul Crângaşi în proporŃie de peste 85%; 

o Cartierul Drumul Taberei (zona cuprinsă între str. Braşov, 

bd. Timişoara, Valea Oltului, Prel. Ghencea, str. Râul Doamnei) 

în proporŃie de peste 75%; 

o Cartier Drumul Taberei (zona delimitată de Bdul. 

Timişoara, str. Drumul Taberei şi Bdul. Vasile Milea) în procent 

de peste 95%; 
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o Cartier Drumul Taberei (zona cuprinsă între Drumul 

Taberei, str. Braşov, Prel. Ghencea, Cimitirul Ghencea şi str. 

Sibiu) în procent de peste 25%;  

o Cartier Militari (zona cuprinsă între Bdul. Iuliu Maniu, Şos. 

VirtuŃii, str. DâmboviŃa, Str. Ajustorului, Bdul. Uverturii, Bdul. 

Apusului şi str. Mărgelelor) în proporŃie de peste 80%. 

 

Lucrări de investiŃii executate în perioada 2004-2008 

Lucrări de extindere reŃea publică de alimentare cu apă 

1 Extindere reŃea alimentare cu apă locuinŃe individuale str. 

Valea Doftanei tronson II (între Calea Apeductului şi Valea 

Largă), inclusiv consultanŃă 

2 Extindere reŃea alimentare apă Drumul Osiei, inclusiv 

consultanŃă 
3 Lucrări de alimentare apă cartier de locuinŃe Brâncuşi-
Zona C1-C2,inclusiv consultanŃă 
4 Extindere reŃea alimentare cu apă blocuri b-dul Preciziei, 
inclusiv consultanŃă 
5 Extindere reŃea alimentare cu apă intr. Sipetului, inclusiv 
consultanŃă 
6 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Begoniei, inclusiv 
consultanŃă 
7 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Brădişului, inclusiv 
consultanŃă 
8 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Chemării, inclusiv 
consultanŃă 
9 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Cimpoiului, inclusiv 
consultanŃă 
10 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Dealului, inclusiv 
consultanŃă 
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11 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Făgădău, inclusiv 

consultanŃă 

12 Extindere reŃea alimentare cu apă str. InspiraŃiei, inclusiv 

consultanŃă 

13 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Popescu Stoian, 

inclusiv consultanŃă 

14 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Stufului, inclusiv 

consultanŃă 

15 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Dobreni, inclusiv 

consultanŃă 

16 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Golcea Vasile, 

inclusiv consultanŃă 

17 Extindere reŃea alimentare apă Cartier Brâncuşi-Zona B, 

inclusiv consultanŃă 

18 Extindere reŃea alimentare cu apă blocuri b-dul Preciziei, 

inclusiv consultanŃă 

19 Extindere reŃea alimentare cu apă str. Brădişului, inclusiv 

consultanŃă 

20 Extindere reŃea alimentare apă intr.Vorona, inclusiv 

consultanŃă 

 

Lucrări de extindere a reŃelei publice de canalizare 

1 Extindere reŃea canalizare locuinŃe individuale str. Valea 

Doftanei tronson II (între Calea Apeductului şi Valea Largă), 

inclusiv consultanŃă 

2 Extindere reŃea canalizare Cartier Brâncuşi-Zona B, 

inclusiv consultanŃă 

3 Extindere reŃea canalizare Drumul Osiei, inclusiv 

consultanŃă 
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4 Extindere reŃea canalizare intr.Păuliş, inclusiv consultanŃă 

5 Lucrări de canalizare cartier de locuinŃe Brâncuşi-Zona 

C1şi C2, inclusiv consultanŃă 

6 Extindere reŃea canalizare str. Begoniei, inclusiv 

consultanŃă 

7 Extindere reŃea canalizare intr. Chemării, inclusiv 

consultanŃă 

8 Extindere reŃea canalizare str. Cimpoiului, inclusiv 

consultanŃă 

9 Extindere reŃea canalizare str. Dealului, inclusiv 

consultanŃă 

10 Extindere reŃea canalizare str. InspiraŃiei, inclusiv 

consultanŃă 
11 Extindere reŃea canalizare str. Popescu Stoian, inclusiv 
consultanŃă 
12 Extindere reŃea canalizare intr. Sipetului, inclusiv 
consultanŃă 
13 Extindere reŃea canalizare str. SpilcuŃei, inclusiv 
consultanŃă 
14 Extindere reŃea canalizare str. Stufului, inclusiv 
consultanŃă 
15 Extindere reŃea canalizare str. Televiziunii, inclusiv 
consultanŃă 
16 Extindere reŃea canalizare str. Brădişului, inclusiv 
consultanŃă 
17 Extindere reŃea canalizare intr. Păuliş, inclusiv consultanŃă 
18 Extindere reŃea canalizare intr. Calelor, inclusiv 
consultanŃă 
19 Extindere reŃea canalizare str. Dobreni, inclusiv 
consultanŃă 
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20 Extindere reŃea canalizare str. Golcea Vasile, inclusiv 

consultanŃă 

21 Extindere reŃea canalizare str. Bradisului, inclusiv 

consultanŃă 

22 Extindere reŃea canalizare intr. Vorona, inclusiv 

consultanŃă 

 

Lucrări reabilitare a sistemului rutier carosabil şi pietonal 

1 Reabilitare sistem rutier str. Alexandru Borneanu, inclusiv 

consultanŃă 

2 Reabilitare sistem rutier str. Ametistului, inclusiv 

consultanŃă 

3 Reabilitare sistem rutier str. Begoniei, inclusiv consultanŃă 

4 Reabilitare sistem rutier str. Chemării, inclusiv consultanŃă 

5 Reabilitare sistem rutier str. Dealului, inclusiv consultanŃă 

6 Reabilitare sistem rutier intr. Schitu Goleşti, inclusiv 

consultanŃă 

7 Reabilitare sistem rutier str. şi aleea Brădişului, inclusiv 

consultanŃă 

8 Reabilitare sistem rutier str. Valea Argovei, inclusiv 

consultanŃă 

9 Reabilitare sistem rutier str. Valea Cricovului, inclusiv 

consultanŃă 

10 Reabilitare sistem rutier str. Valea Danului, inclusiv 

consultanŃă 

11 Reabilitare sistem rutier str. Amnarului, inclusiv 

consultanŃă 

12 Reabilitare sistem rutier Aleea Arheologilor , inclusiv 

consultanŃă 
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13 Reabilitare sistem rutier Aleea Ariniş, inclusiv consultanŃă 

14 Reabilitare sistem rutier Aleea Arutela, inclusiv consultanŃă 

15 Reabilitare sistem rutier str.Băbeşti, inclusiv consultanŃă 

16 Reabilitare sistem rutier str. Bărbulescu Marius, inclusiv 

consultanŃă 

17 Reabilitare sistem rutier str.Blandiana, inclusiv consultanŃă 

18 Reabilitare sistem rutier str.Boişoara, inclusiv consultanŃă 

19 Reabilitare sistem rutier Aleea Bujoreni, inclusiv 

consultanŃă 

20 Reabilitare sistem rutier aleea Câmpul cu Flori, inclusiv 

consultanŃă 

21 Reabilitare sistem rutier intr. Carnavalului, inclusiv 

consultanŃă 

22 Reabilitare sistem rutier str.Cărvunarilor, inclusiv 

consultanŃă 

23 Reabilitare sistem rutier str.Castranova, inclusiv 

consultanŃă 

24 Reabilitare sistem rutier Aleea Crăieşti, inclusiv 

consultanŃă 

25 Reabilitare sistem rutier str. Croitoru Eftimie, inclusiv 

consultanŃă 

26 Reabilitare sistem rutier str. Cutui Gheorghe, inclusiv 

consultanŃă 

27 Reabilitare sistem rutier str. Slt. Danescu Constantin, 

inclusiv consultanŃă 

28 Reabilitare sistem rutier str.Djuvara Ernest, inclusiv 

consultanŃă 

29 Reabilitare sistem rutier str.Economu Cezărescu , inclusiv 

consultanŃă 
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30 Reabilitare sistem rutier intr. Flotei, inclusiv consultanŃă 

31 Reabilitare sistem rutier str. Fulga Adrian, inclusiv 

consultanŃă 

32 Reabilitare sistem rutier Aleea Ghencea, inclusiv 

consultanŃă 

33 Reabilitare sistem rutier str. Ghercu C-tin, inclusiv 

consultanŃă 

34 Reabilitare sistem rutier intr. Ghioceilor, inclusiv 

consultanŃă 

35 Reabilitare sistem rutier Aleea Iliu Victor, inclusiv 

consultanŃă 

36 Reabilitare sistem rutier str.Ivasiuc Alexandru , inclusiv 

consultanŃă 

37 Reabilitare sistem rutier intr. Jarului, inclusiv consultanŃă 

38 Reabilitare sistem rutier str. Lacul Zănoaga, inclusiv 

consultanŃă 

39 Reabilitare sistem rutier str.Larisa, inclusiv consultanŃă 

40 Reabilitare sistem rutier str.Lavandei, inclusiv consultanŃă 

41 Reabilitare sistem rutier Aleea Lunca Siretului, inclusiv 

consultanŃă 

42 Reabilitare sistem rutier str. Manolescu Ion, inclusiv 

consultanŃă 

43 Reabilitare sistem rutier str. MioriŃa, inclusiv consultanŃă 

44 Reabilitare sistem rutier str. Mohorului, inclusiv 

consultanŃă 

45 Reabilitare sistem rutier str. Nucşoara, inclusiv consultanŃă 

46 Reabilitare sistem rutier str. Odgonului, inclusiv 

consultanŃă 

47 Reabilitare sistem rutier str.Orşova, inclusiv consultanŃă 
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48 Reabilitare sistem rutier str. Partiturii, inclusiv consultanŃă 
49 Reabilitare sistem rutier str. Pascal Cristian, inclusiv 
consultanŃă 
50 Reabilitare sistem rutier Aleea Paşcani, inclusiv 
consultanŃă 
51 Reabilitare sistem rutier str. Peştera Dâmbovicioara, 
inclusiv consultanŃă 
52 Reabilitare sistem rutier Aleea Petrăcheşti, inclusiv 
consultanŃă 
53 Reabilitare sistem rutier str.Popescu Filofteia, inclusiv 
consultanŃă 
54 Reabilitare sistem rutier str.Portăreşti, inclusiv consultanŃă 
55 Reabilitare sistem rutier intr.Portocalelor, inclusiv 
consultanŃă 
56 Reabilitare sistem rutier str.Porumbacu, inclusiv 
consultanŃă 
57 Reabilitare sistem rutier str.Porumbelului, inclusiv 
consultanŃă 
58 Reabilitare sistem rutier str. Radna, inclusiv consultanŃă 
59 Reabilitare sistem rutier str.Râul Dorna, inclusiv 
consultanŃă 
60 Reabilitare sistem rutier Aleea Sandava, inclusiv 
consultanŃă 
61 Reabilitare sistem rutier str.Scaieni, inclusiv consultanŃă 
62 Reabilitare sistem rutier str. Sfeclei, inclusiv consultanŃă 
63 Reabilitare sistem rutier str.Sporului, inclusiv consultanŃă 
64 Reabilitare sistem rutier str. Stan Şerban Bogdan, inclusiv 
consultanŃă 
65 Reabilitare sistem rutier str. Stoica Vizitiu, inclusiv 
consultanŃă 
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66 Reabilitare sistem rutier str. Strigăturii, inclusiv consultanŃă 

67 Reabilitare sistem rutier str. Teodorescu Nicolae, inclusiv 

consultanŃă 

68 Reabilitare sistem rutier Aleea Topoloveni, inclusiv 

consultanŃă 

69 Reabilitare sistem rutier Aleea Valea Salciei, inclusiv 

consultanŃă 

70 Reabilitare sistem rutier str. Varga Ecaterina, inclusiv 

consultanŃă 

71 Reabilitare sistem rutier str. Zalic Locotenent, inclusiv 

consultanŃă 

72 Reabilitare sistem rutier Aleea Zvoriştea, inclusiv 

consultanŃă 

73 Reabilitare sistem rutier Aleea Zorelelor, inclusiv 

consultanŃă 

74 Reabilitare sistem rutier intr. Cernişoara, inclusiv 

consultanŃă 

75 Reabilitare sistem rutier str. ChibzuinŃei, inclusiv 

consultanŃă 

76 Reabilitare sistem rutier str. Cioran Gabriel, inclusiv 

consultanŃă 

77 Reabilitare sistem rutier str. Golcea Vasile, inclusiv 

consultanŃă 

78 Reabilitare sistem rutier str. InspiraŃiei, inclusiv consultanŃă 

79 Reabilitare sistem rutier intr. Oboiului, inclusiv consultanŃă 

80 Reabilitare sistem rutier str. Stupca, inclusiv consultanŃă 

81 Reabilitare sistem rutier intr. Vijeliei, inclusiv consultanŃă 

82 Reabilitare sistem rutier str. Rostogolea Gheorghe, 

inclusiv consultanŃă 
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83 Reabilitare sistem rutier intr. FierbinŃi, inclusiv consultanŃă 

84 Reabilitare sistem rutier str. Calnic, tronson între bl. 67 şi 

bl. 68, inclusiv consultanŃă 

85 Reabilitare sistem rutier str. Roşia Montana, inclusiv 

consultanŃă 

86 Reabilitare sistem rutier str. Arieşul Mare, inclusiv 

consultanŃă 

87 Reabilitare sistem rutier str. Mateescu Nicolae, inclusiv 

consultanŃă 

88 Reabilitare sistem rutier str. Dimitrie Brandza, inclusiv 

consultanŃă 

89 Reabilitare sistem rutier str. Apele Vii, inclusiv consultanŃă 

90 Reabilitare sistem rutier str. ing.Giulini, inclusiv 

consultanŃă 

91  Reabilitare sistem rutier str. PerformanŃei, inclusiv 

consultanŃă 

92 Reabilitare sistem rutier str. Grintieşului, inclusiv 

consultanŃă 

93 Reabilitare sistem rutier intr. Păuliş, inclusiv consultanŃă 

94 Reabilitare sistem rutier str. Azurului, inclusiv consultanŃă 

95 Reabilitare sistem rutier str. Valea Cerbului, inclusiv 

consultanŃă 

96 Reabilitare sistem rutier intr. Drumul Carului, inclusiv 

consultanŃă 

97 Sistematizare pe verticală Cartier Brâncuşi - Zona B, 

inclusiv consultanŃă 

98 Sistematizare pe verticală Cartier Brâncuşi - Zona C, 

inclusiv consultanŃă 

99 Reabilitare sistem rutier aleea Istru, inclusiv consultanŃă 
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100 Reabilitare sistem rutier str. Lacul Ursului, inclusiv 

consultanŃă 

101 Reabilitare sistem rutier str. Popescu Filofteia tronson II 

(între str. Moisei şi str. Pădureni), inclusiv consultanŃă 

102 Reabilitare sistem rutier aleea Timişul de Jos, inclusiv 

consultanŃă 

103 Reabilitare sistem rutier str. Schiorilor, inclusiv consultanŃă 

 

1.4 Nevoi de dezvoltare identificate în zona de acŃiune urbană. 

 Politica Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti este o politică investiŃională. InvestiŃiile realizate în 

ultimii 4 ani au fost investiŃii în infrastructură şi au schimbat efectiv 

sectorul 6. 

 În perioada 2009-2015, ne propunem ca să executăm 

următoarele lucrări: 

o Extindere reŃea publică de canalizare pe str. Mânăstirea 

Govora; 

o Extindere reŃea publică de canalizare pe str. Mânăstirea 

Văratec; 

o Extindere reŃea publică de canalizare pe str. Mânăstirea 

Sihăstria; 

o Extindere reŃea publică de canalizare pe str. Canal Argeş; 

o Extindere reŃea publică de canalizare pe str. Szabo 

Gabriela; 

o Extindere reŃea publică de canalizare pe str. Făgădău; 

o Extindere reŃea publică de canalizare pe Aleea Moineşti; 

o Extindere reŃea publică de canalizare pe str. Moise 

Constantin; 

o Extindere reŃea publică de canalizare pe Intr. Acvariului; 
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o Extindere reŃea publică de canalizare pe Intr. Catlabuga; 

o Reabilitare sistem rutier pietonal şi carosabil pe cel puŃin 

15 artere; 

o ReparaŃii sistem rutier şi carosabil pe cel puŃin 10 artere; 

o Modernizare parc aleea Parva; 

o Construire parc nou în Bd. Ghencea (zona capătului liniei 

tramvaiului 41); 

o Reabilitarea termică a 100 blocuri; 

o ConstrucŃie ansamblu de locuinŃe Cetatea de Baltă nr. 2 

o Modernizare peisagistică şi urbanistică şi asigurarea 

siguranŃei publice (Drumul Taberei, Militari) din sectorul 6; 

o Finalizarea lucrărilor de extindere reŃea alimentare publică 

de alimentare cu apă şi canalizare ape menajere, sistematizare 

pe verticală şi iluminat public în Cartier ANL Brâncuşi zona B şi C; 

o Extindere reŃea alimentare publică de alimentare cu apă şi 

canalizare ape menajere, sistematizare pe verticală şi iluminat 

public în Cartier ANL situat în intr. Godeni. 

 

 Primăria sectorului 6 are în vedere ca până la finele anului 

2015 să iniŃieze şi să finalizeze încă 3.000 de locuri noi de 

parcare noi (atât rezidenŃiale cât şi de reşedinŃă) prin abordarea 

unor soluŃii tehnice deosebite şi anume: 

• 50 de sisteme de parcare automate a câte 12 locuri 

de parcare fiecare.  

• Construirea de Parcaje pe structură metalică 

modulară P+1  

• Un parcaj combilift cu 58 de locuri în Drumul 

Taberei, aleea Sănduleşti între bl. C2 şi bl. F7. 
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 ConstrucŃia acestor parcaje va reprezenta o creştere cu 

12% a numărului de locuri de parcare faŃă de anul 2008 şi cu 

43% faŃă de anul 2005. 

 În acelaşi timp dorim ca până la finele anului 2015 să: 

- extindem reŃeaua publică de alimentare cu apă şi 

canalizare pe drumul de legatură între Calea Crângaşi şi 

Şoseaua de Centură; 

- să modernizăm sistemul rutier pe această arteră 

construind astfel o nouă „poartă de acces” în sectorul 6 

dezvoltând în acest mod potenŃialul zonei Giuleşti şi contribuind 

la creşterea economică a acestei zone şi implicit a sectorului 6; 

- să finalizeze programul de modernizare peisagistică şi 

urbanistică în tot sectorul 6; 

- să reabiliteze sistemul rutier şi pietonal pe cel puŃin 100 de 

străzi şi să execute lucrări de reparaŃii pe înca minim 150 de 

artere; 

- să reabiliteze din punct de vedere termic încă cel puŃin 

150 blocuri; 

- să reabiliteze şi să modernizeze toate cele 160 de locuri 

de joacă de pe raza sectorului 6 şi să crească numărul acestora 

cu cel puŃin 10%; 

- să modernizeze toate parcurile aflate acum în 

administrarea sa şi să preia în administrare în acelaşi scop şi 

parcurile aflate acum în administraŃia ALPAB (parcul Giuleşti, 

parcul Crângaşi, parcul Nicolae Filimon; 

- să construiască minim încă 2 (doua) parcuri noi; 

- să refacă „barierele verzi” pe toate aliniamentele străzilor 

principale prin plantarea de arbori în fiecare alveola crescând 
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astfel şi spaŃiul verde pe cap de locuitor deficitar la nivelul 

municipiului Bucureşti; 

- să construim un sistem complet automatizat de irigaŃii pe 

toate scuarurile centrale şi în toate parcurile. 

 
1.5 PotenŃial de dezvoltare al zonei de acŃiune urbană 

 Din punct de vedere demografic, centrul urban reprezentat 

de sectorul 6 al municipiului Bucureşti a înregistrat o stabilizare 

relativă a populaŃiei, după o perioadă lungă de scădere. În 

paralel, s-a înregistrat o migraŃie a forŃei de muncă tinere din 

mediul rural şi judeŃele tării către capitală. 

 În domeniul economic, se constată aceeaşi tendinŃă. După 

o scădere dramatică a activităŃii industriale se constată o 

stagnare datorită situaŃie economico-finaciare mondiale. 

 EvoluŃia cifrei totale de afaceri la nivelul sectorului 6 este 

în creştere cu 30% în anul 2007 faŃă de 2005. La analiza 

evoluŃiei cifrei de afaceri, creşteri anuale semnificative s-au 

înregistrat mai ales în domeniul comerŃului şi industriei. Aceasta 

se explică prin faptul că în aceste sectoare sunt cu 

preponedenŃă firme mari, cu mulŃi angajaŃi. Din punct de vedere 

al numărului de firme active, se constată o rată de creştere mai 

mare în domeniul construcŃiilor şi cel al serviciilor.Creşterea 

totală a anului 2007 faŃă de 2005 este de 11,07%. 

 Această dezvoltare s-a realizat natural, fără intervenŃia 

unor politici publice şi fără a folosi pârghii de control. 

 La nivelul infrastructurii, zona este foarte atractivă pentru 

investitori, datorită reŃelei de drumuri bine reprezentate, a 

reŃelelor de utilităŃi, a terenurilor. Se constată totuşi lipsa 

infrastructurii în zonele de dezvoltare economică (este necesară 
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extinderea reŃelei de drumuri, reabilitarea de spaŃii verzi, alei 

pietonale, trotuare, parcări). 

 Infrastructura socială şi serviciile sunt bine reprezentate în 

sector. Există însă o nevoie a creşterii siguranŃei cetăŃeniilor şi a 

îmbunătăŃirii vieŃii cetăŃeniilor prin asigurarea obiectivelor 

sociale, de învăŃământ, recreere, căilor de acces şi zonelor 

publice intens circulate. 

PiaŃa rezidenŃială din sectorul 6 a înregistrat în ultimii ani o 

dezvoltare din ce în ce mai accentuată, prin realizarea noilor 

proiecte rezidenŃiale ce se dezvoltă sau urmează să se dezvolte. 

Calitatea locuiriii în sectorul 6 este superioară mediei pe 

municipiul Bucureşti ca dotare cu utilităŃi. 

Din punct de vedere al protecŃiei mediului, în sectorul 6 nu 

sunt probleme majore. Principalele probleme de poluare sunt 

generate de traficul auto intens şi de lipsa spaŃiilor verzi care să 

îndeplinească funcŃiunile ecologice, estetice, de relaxare, odihnă 

şi recreative. Singura funcŃiune care se află la un nivel destul de 

apropiat de cel normal este cea ecologică, funcŃiune care se 

bazează pe starea tehnică a materialului dendrologic şi pe 

gradul acestuia de acoperire 
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SWOT(pe domenii de analiză) 

 
Domeniu Puncte Forte Puncte Slabe AmeninŃări OportunităŃi 

CAPITALUL NATURAL 
Aşezare Sect. 6 este o parte componentă a 

Municipiului Bucureşti 
 

   

 Este al doilea sector al Capitalei din 
punct de vedere al suprafeŃei 

   

Relief Sectorul 6 se afla în zona de 
câmpie ceea ce a făcut posibilă 

ridicarea cu usurinŃă a clădirilor din 
cadrul acestuia. 

 

   

Clima   DiferenŃele mari de 
temperatură şi iernile 

destul de grele 
reprezintă o 

ameninŃare din punct 
de vedere uzurii făcute 

reŃelei stradale 

 

Căile de 
comunicatie 

Sectorul 6 face parte din municipiul 
Bucureşti care este principalul nod 

rutier al tării 

Starea drumurilor 
care fac legatura cu 

celelalte sectoare ale 
municipiului şi cu 

celelalte zone 
învecinate este 

Starea proastă a 
şoselei de centură 

reprezintă o 
ameninŃare din punct 

de vedere al 
aglomeraŃiei ce va 

Proiectele de 
reabilitare a 
şoselei de 

centură şi a 
drumului 
European 
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destul de proastă, 
mai ales a celor care 

fac legatura cu 
comunele învecinate 

Sectorului 6 

apărea în cadrul 
oraşului deoarece 
foarte multe auto-

mobile care sunt în 
transit nu o vor mai lua 

pe şoseaua de 
centură ci prin oraş. 

E70 şi a 
câtorva căi 

de 
comunicaŃie 

mai 
importante 

 Din partea de vest a Sectorului 6 
pleacă drumul eropean E70 

Principalul drum 
European care 

pleacă din Sectorul 
6, E70, este de 
asemenea într-o 

stare foarte proastă 

 Introduce 
rea în viitorul 

apropiat a 
unor noi 

condiŃii în ce 
trebuiesc 

îndeplinite de 
autovehicule 

pentru a 
tranzita 
oraşul  

autovehiculel
e ce pot 
tranzita 
oraşul. 

 Există legături cu toate celelalte 
sec-toare ale capitalei. 

 

   

 Sectorul 6 se află foarte aproape de 
Gara de Nord, prin-cipalul nod 

feroviar al tării, şi de Gara Basarab 
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 De asemenea se afla foarte 
aproape de Aeroportul Oto-peni şi 

de Aeroportul Băneasa. 
 

   

Repere 
istorice 

Sectorul 6 face parte din Municipiul 
Bucureşti, oraş cu veche tradiŃie 

isto-rică 
 

   

Resurse 
primare şi 
secundare 

Sectorul 6 dispune de o cantitate în-
semnată de resurse de apă astfel 

încât se poate alimenta cu apă 
potabilă şi cu apă menajeră întregul 

sector 

Lipsa resurselor 
minerale exploatabile 
reprezintă un aspect 

negatin, aceste 
trebuind să fie aduse 
din zone îndepartate 

Lacul Morii a fost 
construit peste locul 

unde fusese un cimitir, 
acest lucru fiind o 

ameninŃare pt 
sănătatea celor ce fac 

baie în el. 

 

 Solul din cadrul sectotului 6 face 
parte din zona de stepă şi 

silvostepă, acesta fiind foarte fertil 
 

Nexploatarea solu-
rilor fertile de care 
dispune Sectorul 6 

  

Calitatea 
factorilor de 
mediu 

Poluarea fonică în Sectorul 6 se 
încadrează în limi-tele normale în 

marea perioadă a timpului 

În multe zone ale 
Sectorului 6 valorile 
poluării aerului de-
păsesc limitele ad-
mise, mai ales în 

zona industrială mi-
litari, şi în zona 

Gozăveşti 
 

Valorile ridicate ale 
poluării aerului re-

prezintă o adevarată 
ameninŃare asupra 

sănătăŃii populaŃiei din 
Sectorul 6 

Introduce 
rea unei 
legislaŃii 

pentru res-
pectarea 

directivelor 
europene – 

Euro 3. 
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  În cadrul Sectorului 6 
circulă numeroase 

maşini ce nu 
îndeplinesc 

directivele europene 
– Euro 2, acestea 

reprezentând o sursă 
importantă a poluării 

atmosferice 

De asemenea o 
ameninŃare asupra 

sănătăŃii populaŃiei o 
reprezintă calitatea 
apei potabile şi a 

apelor din Sectorul 6 

Desfăşura 
rea unui 

program ce 
va favoriza 
scoaterea 
din uz a 

maşinilor cu 
an de 

fabricaŃie 
foarte vechi 

– 1985 
CAPITALUL ANTROPIC 

 
Industria Constituirea tot mai multor operatori 

economici cu capital privat care au 
compensat urmările negative ale 

tranziŃiei de piaŃă 

Distrugerea unor 
uzine din zona 

Militari 

Neîncurajarea 
agenŃilor economici 
care îşi desfăşoară 

activitatea în industrie 
poate conduce la o 

scădere a numărului 
acestora şi implicit a 

cifrei de afaceri 

Oferirea de 
avantaje 
pentru 

investitori va 
duce la 

crearea de 
noi locuri de 

muncă în 
cadrul 

industriei şi 
la creşterea 

cifrei de 
afaceri a 
acesteia. 
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 Creşterea investiŃiilor străine în 
industri, mai ales în Sectorul 6 (de 

exemplu crearea Fabricii Coca 
Cola) 

Scăderea producŃiei 
principalelor produse 

industriale: pâine 
(-126 t), preparate şi 

conserve carne (-
12t), celelalte 

produse înregistrând 
valori constante 

 Privatiza 
rea 

principale 
lor întreprin 

deri din 
Sectorul 6, în 

special a 
celor din 

zona Militari 
 În ultimii 2 ani se observă o creştere 

a indicilor producŃiei industriale din 
cadrul sectorului 6 cu 1,2%, această 

creştere fiind dată în special de 
producŃia industrială de energie 
termică şi electrică, gaze şi apă 

Numărul mic al 
agenŃilor economici 
din industrie, doar 
10% din nr. total 
desfăşurându-şi 

activitatea în cadrul 
în cadrul industrie 

prelucrătoare, 
ponderea cea mai 
mare aparŃinând 

industriei alimentare 
şi a băuturilor. 

 

  

  Cifra de afaceri din 
industrie a înregistrat 

o scădere subs-
tanŃială în ultimii 2 

ani (-16.9%) 
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ConstrucŃiile În ultimul an indicii investiŃiilor în 
cons-trucŃii din Sectorul 6 au 

înregistrat o creştere substanŃial, în 
timp ce numărul autorizaŃiilor de 

construcŃii a rămas constant 

Scăderea în ultimii 2 
ani a numărului de 
locuinŃe terminate 

BirocraŃia în ceea ce 
priveşte obŃinerea 

autorizaŃiei de 
construcŃii reprezintă o 
ameninŃare ce poate 

avea ca efect 
scăderea investiŃiilor 

din domeniu 

Garantarea 
proprietăŃii 
private prin 

noua 
ConstituŃie şi 

acordarea 
dreptului 

străinilor de 
a cumpară 
teren va 

conduce la 
creşterea 

investiŃiilor. 
ComerŃul ExistenŃa a 6 mari center 

comerciale dintre care cele mai 
importante sunt: (Metro, Carrefour) 

PieŃele 
agroalimentare sunt 

concen-trate în 
cartierele Militari (2) 

şi Drumul Taberei(5), 
în timp ce în cartierul 

Giuleşti există o 
singură piaŃă şi pe 

deasupra aceasta se 
află la periferia 

cartierului. 

CondiŃiile de igienă şi 
de prezentare a mărfii 
în cadrul pieŃelor sunt 
foarte proaste acestea 

putând constitui o 
ameninŃare asupra 
stării de sănătate a 

populaŃiei 

Proiectul de 
creare a unei 
noi pieŃe în 

cadrul 
Sectorului 6, 

proiect 
finanŃat de 
primăria 

Sectorului 6. 

 De asemenea în Sectorul 6 există 8 
pieŃe agroalimentare desfăşurate pe 

întreaga suprafaŃă a acestuia. 

În zona căminelor 
din Grozaveşti nu 
există nici o piaŃă 
agroalimentară 
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 Creşterea controa-lelor desfăşurate 
de către inspectorii primăriei 

Sectorului 6 în cadrul pieŃelor. 

   

Telecomuni
caŃii 

Dezvoltarea servici-ilor de telefonie 
mobilă şi creşterea numărului de 

fur-nizori 

ExistenŃa unui mo-
nopol în ceea ce 
priveşte oferirea 

serviciilor de 
telefonie fixă 

Creşterea continuă şi 
nejustificată a tarifelor 

telefonice poate 
conduce la scăderea 
numărului abonaŃilor 

telefonici 

ApariŃia în 
viitorul 

apropiat de 
noi furnizori 

de servicii de 
telefonie fixă 

 Romtelecom reu-şeşte să acopere 
aproape toată su-prafaŃa Sectorului 

6 

Scăderea numărului 
convorbirilor tele-

fonice interurbane şi 
internaŃionale 

  

 Numărul ridicat de servicii telefonice 
oferite 

   

 Creşterea numărului abonamentelor 
din reŃeaua fixă 

   

Turismul ExistenŃa unui număr de 7 obiective 
turistice 

În cadrul Sectorului 
turismul este foarte 
slab dezvoltat exis-
tând doar 1 hotel 

Indicile mic de utilizare 
netă a locurilor de 

cazare poate 
reprezenta o 

ameninŃare în ceea ce 
priveşte numărul 

tipurilor de structuri de 
primire turistică 

Proiectul de 
construcŃie a 

unui nou 
hotel în zona 

Lujerului 
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 Creşterea numărului de sosiri şi 
înoptări în structurile de primire 

turistică 
 

Numărul mic al 
agenŃiilor de turism 

din Sectorul 6 

  

Financiar-
Bancar 

Numărul mare de sedii şi filiale de 
instituŃii financiar bancare, 

răspândite uniform pe întreaga 
suprafaŃă a Secto-rului 6 

 

Scăderea încrederii 
populaŃiei în servi-
ciile financiar ban-

care 

Falimentul mai multor 
instituŃii financiar 

bancare 
 

 

Alimentarea 
cu apa şi 
canalizare 

ReŃeaua de apă acoperă 88,75% 
din suprafaŃa stradală 

Monopolul deŃinut în 
Bucureşti de Apa 

Nova 

Există foarte multe 
blocuri care nu au filtru 

pentru apa potabilă, 
aceasta putând 

conduce la creşterea 
sensi-bilităŃii din punct 
de vedere al sănătăŃii 

persoanelor 

Proiecte de 
modernizare 
şi înlocuire a 

reŃelei de 
apă potabilă 
şi canalizare 

 ReŃeaua de cana-lizare acoperă 
86.62% 

Lucrările de schim-
bare şi de moder-
nizare a reŃelei de 

alimentare cu apă şi 
de canalizare 

Calitatea scăzută a 
apei potabile 
reprezintă de 
asemenea o 

ameninŃare asupra 
sănătăŃii populaŃiei 

 

 Numărul mare de locuinŃe racordate 
la reŃeaua de apă şi canalizare 

Numărul mare al 
avariilor înregistrate 

de Apa Nova, 
45.85% 
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Alimentarea 
cu energie 
termică 

Lucrările de schim-bare a tubulaturii 
reŃelei de energie termică 

ReŃeaua de 
alimentare cu 

energie termică 
acoperă o suprafaŃă 

destul de redusă, 
62.64% 

Creşterea nr. agenŃilor 
ec. ce desfăşoară 

activităŃi de instalare 
de centrale termice 

reprezintă o 
ameninŃare ce ar 

putea avea ca urmare 
scăderea clienŃilor 

RADET 

Proiecte de 
modernizare 

şi de 
extindere a 
reŃelei de 

furnizare a 
energiei 
termice 

 Numărul mic al avariilor înregistrate 
la reŃeaua de furnizare a energiei 

termice, 6.97% din total 

ExistenŃa unui nu-
măr foarte mare de 

blocuri necontorizate 

 Proiecte de 
modernizare 
a punctelor 

termice 
  ExistenŃa unor 

pierderi foarte mari 
de apă pe reŃea 

  

Alimentarea 
cu energie 
electrică 

ReŃeaua de distri-buŃie a energiei 
electrice acoperă 97.13% din supra-

faŃa stradală a Sectorului 6 

ExistenŃa în anumite 
zone ale sectorului 

căderi numeroase de 
tensiune 

 Proiecte de 
extindere a 
reŃelei de 

furnizare a 
energiei 
electrice 

 Majoritatea locuin-Ńelor sunt 
racordate la reŃeaua de furni-zare a 

energiei electrice 

  Proiecte de 
moderniza 

re a 
termocen- 

tralelor 
electrice 
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 Numărul mic al avariilor înregistrate 
la reŃeaua de furni-zare a energiei 

electrice, 8.21% 

   

Alimentarea 
cu gaze 
naturale 

Toate blocurile din Sectorul 6 sunt 
racordate la reŃeaua de distribuŃie a 

gazelor naturale 

ReŃeaua de fur-
nizare a gazelor 
naturale acoperă 
doar 70.74% din 

suprafaŃa stradală. 

Echipele Distrigaz nu 
intervin rapid în cazul 
semnalărilor de avarii 
în reŃea, semnalărilor 
de pierdere de gaze. 

Proiectele de 
extindere a 
reŃelei de 

distribuŃie a 
gazelor 
naturale 

  Înregistrarea con-
sumurilor se face pe 
contoare de scară şi 

nu individuale 

 Creşterea 
numărului de 

agenŃi 
economici 

care 
instalează 
centrale 
termice 

Salubrizarea Acoperă 83.56% din suprafaŃa 
stradală a Sectorului 6 

Folosirea de sare şi 
nisip pentru 

dezăpezirea reŃelei 
stradale. Acest fapt 

duce la uzura 
imediată a suprafeŃei 

carosabile 
 

  

 Dispune de utilajele necesare 
pentru oferirea de servicii calitative 
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Transportul 
urban 

RATB acoperă întreaga suprafaŃă a 
Sectorului 6 

InexistenŃa unei linii 
care să facă legătura 
dintre Sectorul 6 şi 

partea de E a 
oraşului 

Scăderea numărului 
mediu zilnic de călători 
este o ameninŃare în 

ceea ce priveşte 
încasările 

 

Proiecte de 
moderniza 
rea parcului 
de vehicole 

 Modernizarea liniei de tramvai 41 Scăderea parcului 
circulant mediu în 

2003 cu 4.52% 

Unele autovehicule ale 
RATB se află într-o 

stare proastă de 
funcŃionare, acest fapt 

putând duce la 
scăderea încrederii 
cetăŃenilor în trans-

portul urban 
 

Proiect de 
modernizare 

a unei noi 
linii de 
tramvai 

 ApariŃia tot mai multor linii de maxi 
taxi 

InexistenŃa unei 
magistrale de metrou 
care să facă legătura 
cu cartietul Drumul 

Taberei 

 Proiect de 
introducere 
unei noi ma-
gistrale de 

metrou care 
să facă 

legatura cu 
Drumul 
Taberei 

 
 Modernizarea facută asupra unei 

părŃi a parcului de vehicole 
 

   



 
342 

 

ReŃeaua 
Stradală 

Majoritatea străzilor au trotuare Numărul mic al 
arterelor pe care se 
află doar asfalt, 219 

străzi (45%) 

Folosirea de sare şi 
nisip pentru 

dezăpezirea reŃelei 
stradale. Acest fapt 

duce la uzura imediată 
a suprafeŃei carosabile 

 

Proiectele de 
reabilitare a 
reŃelei stra-

dale 

 Numărul foarte mic de avarii 
semnalate la reŃeaua stradală, 

0.19% 

Numărul mare al 
străzilor pe care se 
afla: piatră de râu 
(16), pământ (8), 

ballast (150) 

Nepopularizarea 
corespunzătoare a 

licitaŃiilor pentru 
executarea de lucrări 
de reabilitare a reŃelei 

stradale poate 
conduce la câştigarea 

acestora de către 
firme care vor 

desfăşura o activitate 
necorespunzătoare 

 

Proiecte 
extindere a 

reŃelei 
stradale 

  Traficul în cadrul 
Sectorului 6 este 

foarte aglomerat, mai 
ales în zonele: Bd. 

Iuliu Maniu, Bd. 
Drumul Taberi, Bd. 

VirtuŃii 

NeconcordanŃa între 
lucrările de reabilitare 

a reŃelei stradale şi 
lucrările de reabilitare 
a celorlalte reŃele de 
furnizare de utilităŃi 

publice 
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Fondul de 
locuinŃe 

Numărul mare al clădirilor cu o 
locuinŃă sau cu 2 sau mai multe 

Numărul mai mic al 
locuinŃelor racordate 

la reŃeaua de dis-
tribuŃie a energiei 

termice 

Creşterea continuă a 
preŃurilor utilităŃilor 

publice, şi în special 
creşterea preŃurilor 

giga kaloriei 

Program prin 
care se 
acordă 

FacilităŃi tine-
rilor pentru 
achiziŃia de 
locuinŃe sau 

pentru 
construcŃia 
unei case 

 Numărul mare al locuinŃelor 
racordate la reŃelele de apa şi 
canalizare (130215), de gaze 

naturale (120.000) 

   

Terenuri  Sectorul 6 nu 
dispune de mari 

suprafeŃe de terenuri 
 

  

CAPITALUL SOCIAL 

Structura şi 
dinamica 
populaŃiei 

Sectorul 6 este al doilea sector din 
punct de vedere al numărului de 

locu-itori 

Densitatea mare e-
xistentă în cadrul 

Sectorului 6, 10175 
de locuitori/km 2, 

fiind mai dens 
populat decât 

Romania cu peste 
15.2 ori 
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 Din punct de vedere a structurii 
populaŃiei pe grupe de vârstă în 

Sectorul 6 numărul de locuitori cel 
mai mare se află între 14 şi 54 ani 

Scăderea numărului 
de locuitori cu 8.94% 

din 1992 până în 
2002 

 

  

  Numărul foarte mare 
al populaŃiei inactive 

(215.115) faŃă de 
populaŃia activă 

(161.365) 

  

Ocuparea 
forŃei de 
muncă, 
somajul, 
situaŃia 
pensionarilor 

Scăderea numărului şomerilor la 
nivelul Sectorului 6 în 2003 

Numărul mic al 
populaŃiei ocupate în 

agricultură 

Creşterea prea mică a 
pensiilor comparativ 

cu creşterea preŃurilor 

Proiect de 
recorelare a 

pensiilor 

  Scăderea numărului 
pensionarilor în 2003 

 Intrarea în 
UE va 

presupune 
printre altele 
şi creşterea 
investiŃiilor 
ceea ce va 

duce la 
crearea de 

noi locuri de 
muncă 
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ProtecŃia 
socială 

ExistenŃa a 20 de unităŃi de 
protecŃie a copilului 

Nr. mic al asistenŃilor 
sociali în comparaŃie 
cu nr. persoanelor cu 
handicap din Sect. 6, 

aproxi-mativ 6 
persoane cu 

handicap la un 
asistent 

 Derularea a 
3 programe de 

protecŃie a 
copilului în 
cadrul a trei 
center de 

plasament din 
Sectorul 6 

 Numărul mare al ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinŃei. 

  Derularea a 
3 programe 
de protecŃie 
a copilului, 

programe de 
interes naŃ. 

    Lansarea 
ghidului 

legislative 
privind 

asistenŃa 
socială în 
România 

Sănătatea ExistenŃa a 6 spitale importante în 
cadrul Sectorului 6 şi în apropierea 

acestuia 

În Sectorul 6 există 
un număr prea mic 

de policlinici (3) 
raportat la numărul 

de locuitori din sector 

CorupŃia tot mai mare 
din cadrul sănătăŃii va 

putea duce la o 
scădere continuă 

încrederii populaŃiei în 
sistemul de sănătate 

 

Proiecte de 
moderniza 

re a 
spitalelor 
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 Există un număr mare de farmacii De asemenea exista 
un număr mic de 
medici de familie 

Creşterea continuă a 
bolnavilor 

 

 A scăzut numărul locuitorilor ce 
revin la un medic (de la 284 la 268) 
şi nr. de loc. ce revine unui cadru 
sanitary mediu (de la 141 la 125) 

   

Sistemul de 
învăŃământ 

ExistenŃa unui nu-măr mare de 
unităŃi de învăŃământ 

Răspândirea 
neuniformă a 
unităŃilor de 

învăŃământ pe 
teritoriul Sectorului 6 

Lipsa încrederii în sist. 
de învăŃă-mânt va putea 
duce la scăderea nr. de 

şcolarizaŃi şi a 
absolvenŃilor de liceu 
care îşi vor continuă 

studiile 

Introducerea 
unui nou 
sistem de 

notare 

 Numărul mare de elevi şi studenŃi 
dintre care pon-derea cea mai mare 
o reprezintă elevii din învăŃământul 

primar 

Calitatea scăzută a 
învăŃământului 

  

  Un număr foarte 
mare de absolvenŃi 
de liceu nu continuă 

studiile 

  

Cultura Există un număr mare de obiective 
culturale în cadrul Sectorului 6: 3 

cinematografe, un teatru, 2 muzee, 
6 biblioteci 

În cadrul Cartierului 
Militari nu există nici 
un cinematograf şi 

nici un teatru 

Gradul ridicat de 
sărăcie poate con-
duce la o scădere 

continuă a intere-sului 
pentru cultură a 

locuitorilor sectorului 6 
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 ExistenŃa unui nu-măr mare de 
edituri în cadrul Sectorului 6 

   

InstituŃii 
religioase 

Există un număr mare de instituŃii 
religioase 

InexistenŃa unui 
cimitir în zona Militari 

  

 Sunt uniform răs-pândite pe raza 
sectorului 

   

Sport Există un număr destul de mare de 
cluburi sportive (2), stadioane (3) 

Lipsa de sponsori 
pentru foarte multe 
activităŃi sportive 

Scăderea interesului 
pentru sport poate fi o 
ameninŃare din punct 

de vedere al 
rezultatelor 

Programul 
guvernului 

de 
construcŃie 
de Săli de 
sport în 
cadrul 
şcolilor 

generale 
SpaŃii verzi Sectorul 6 ocupă primul loc din 

punct de vedere al parcu-rilor şi 
grădinilor, spaŃiilor verzi stra-dale 

Diminuarea continua 
a suprafeŃei spaŃiilor 

verzi sizonelor de 
agreement 

Efectuarea de noi şi 
noi construcŃii de 
clădiri, în special 
clădiri de locuit 

 

 Sectorul 6 este sin-gurul sector în 
care suprafaŃa parcurilor şi 

grădinilor a cres-cut în ultimii 14 ani 

SuprafaŃa spaŃiilor verzi 
în ansamblurile de 

locuinŃe este redusă 

Nepăsarea popula-Ńiei 
la degradarea cuverturii 

verzi a Sect.6 

 

 De asemenea un aspect pozitiv îl 
constituie şi creş-terea spaŃiilor verzi 

stradale 

 Creşterea în con-tinuu a 
parcului auto va 

conduce la creşterea nr. 
parcărilor şi prin urmare 

la red. suprafeŃei 
spaŃiilor verzi 
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Societatea 
Civilă 

În sectorul 6 îşi desfăşoară activita-
tea 37 de asociaŃii 

nonguvernamentale 

Implicarea unui 
număr destul de mic 
în cadrul asociaŃiilor 

Lipsa dorinŃei de 
colaborare a autorit. 
publice poate duce la 
scăderea numărului 
proiectelor realizate 

 

 Desfăşurarea de numeroase 
proiecte dintre care cele mai 

importante sunt cele umanitare 

   

Mass-
media 

Colaborarea dintre autorităŃi şi 
mass-media 

Politizarea anumitor 
instituŃii mass-media 

  

Ordinea 
publică 

Scăderea numărului infracŃiunilor în 
ultimul an 

Numărul prea mic de 
secŃii de poliŃie 

  

  Dotarea 
necorespunzătoare 

din punct de vedere al 
echipamentelor a 

personalului 

  

  Gradul ridicat de 
corupŃie din cadrul 

acestui domeni 
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2. STRATEGIA DEZVOLTĂRII ZONEI DE ACłIUNE URBANĂ 

2.1. Obiective  

 Elaborarea Planului Integrat pentru Dezvoltare Urbană 

(PIDU) se bazează pe instrumentele uzuale de planificare 

urbană – pe aspectele de „participare”. 

 „Participarea” înseamnă cooptarea reprezentanŃilor 

autorităŃilor locale de la nivelul sectorului 6, instituŃii, universităŃi, 

ONG-uri şi grupuri de persoane, în diversele faze ale procesului 

decizional, pentru a-l influenŃa în mod eficient. Astfel, se are în 

vedere o înaltă transparenŃă. O atenŃie deosebită a revenit 

caracteristicii situaŃiei actuale sub forma unei analize socio-

economice concrete şi a analizei punctelor tari – punctelor slabe. 

PIDU este rezultatul unui proces interactiv şi participativ, în care 

localnicii şi purtătorii de decizie au activat în mod integrativ. 

Necesarul real de decizie a fost adus în mod clar în prim-plan şi 

a constituit o parte componentă a procesului de comunicare. Ca 

rezultat, s-a născut un plan ce este în mod clar este orientat 

către consens şi deschis spre priorităŃi Acestuia îi stă la bază o 

considerare integrată a consecinŃelor şi interconexiunilor 

teritoriale. Baza constituind-o, pe lângă elaborarea profesională 

a analizei, în special dialogul constructiv dintre administraŃia 

publică şi partenerii locali, în încercarea de a cuprinde cât se 

poate de exact dorinŃele şi ideile cetăŃeniilor cât şi ale factorilor 

de decizie. În această ordine de idei nu a fost vorba numai de o 

însumare teoretică a opiniilor, ci şi de sprijin în elaborare, pentru 

a consolida motivele participării la implementarea ulterioară a 

PIDU. 
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 Este vorba de necesitatea de a ajunge la o viziune pe 

baza unei analize solide a structurii socio-economice şi a 

punctelor tari şi punctelor slabe. Din această viziune rezultă 

obiectivele generale şi cele specifice. Pe baza acestora, 

urmează a se formula ulterior politicile şi programele care se vor 

implementa. După ce politicile şi programele sunt stabilite, se 

elaborează planul de acŃiune, care conŃine proiectele ce se 

doresc a fi implementate şi realizate. RelaŃia de interacŃiune 

dintre metropolă şi zona înconjurătoare, înseamnă a se verifica 

exact ce efecte, şi pe baza căror măsuri, vor apărea pentru 

locuitori. Printre acestea se numără utilizarea infrastructurii, 

accesul la cultură, locaŃii pentru petrecerea timpului liber, 

structuri cu caracter social, precum şi posibilitatea de a locui în 

zone cu multă verdeaŃă. Aceasta înseamnă că un sector 

puternic influenŃează pozitiv potenŃialele zonei adiacente, iar o 

zonă înconjurătoare atractivă întăreşte şi mai mult caracterul 

funcŃional. 

 Prin consolidarea comunicării la nivel local şi prin 

activarea unei colaborări mai bune între autorităŃile locale şi 

cetăŃeni, se va îmbunătăŃi durabilitatea proceselor de dezvoltare 

şi mulŃumirea locuitorilor. PIDU încearcă să ofere o imagine 

clară asupra punctulu de la care se pleacă şi unde se doreşte să 

se ajungă într-un orizont de timp, să se organizeze eforturile 

administraŃiei şi posibililor parteneri locali, în vederea dezvoltării 

comunităŃii şi, în final, să ierarhizeze cele mai importante acŃiuni 

de realizat pe plan local. 
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 PIDU este un mijloc prin care comunitatea îşi va promova 

priorităŃile şi interesele în domeniul economic şi social. Strategia 

va oferi o viziune globală asupra dezvoltării pentru următorii ani. 

Perioada următoare va constituit pentru comunităŃile locale o 

oportunitate importantă de a atrage numeroase alte surse de 

finaŃare, alături de cele de la bugetul de stat. Aceste fonduri pot 

să aibă un impact important asupra dezvoltării comunităŃii. 

 Integrarea în Comunitatea Europeană a adus cu sine 

reglementări în organizarea activităŃilor din comunitate şi, pe de 

altă parte, oportuniŃăŃi de finanŃare a proiectelor de 

infrastructură, dezvoltare instituŃională, îmbunătăŃirea căilor de 

comunicare, mediu, infrastructură socială şi educaŃională, etc. 

În perspectiva accesării fondurilor structurale de la Uniunea 

Europeană, se impune ca o condiŃie necesară creşterea 

eficienŃei actului administrativ, prin planificarea acŃiunilor şi prin 

structurarea obiectivelor propuse în proiecte. 

 Pentru a putea continua procesul de regenerare şi 

reabilitare, PIDU, la rândul său, reprezintă un document de 

bază foarte important, în vederea absorbŃiei fondurilor de la 

Uniunea Europeană 

 Obiectivul general al proiectului se încadrează în Obiectivul 

strategic al POR şi în creşterea calităŃii vieŃii şi crearea de noi 

locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane 

şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane şi este Modernizarea 

urbanistică complexă şi asigurarea siguranŃei publice (Drumul 

Taberei, Militari) din sectorul 6, Bucureşti 

 Acest obiectiv este foarte complex, motiv pentru care necesită 

utilizarea tuturor resurselor pe care sectorul 6 le poate oferi. 
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Obiectivele specifice sunt reprezentate de: 

1. MODERNIZARE URBANISTICĂ: SPAłII VERZI ÎN 

CARTIERUL MILITARI ZONA 1 (între Bd. Iuliu Maniu, Strada 

Baia de Arieş, Strada Arieşul Mare şi Şos. VirtuŃii) 

2. MODERNIZARE URBANISTICĂ: STRĂZI, 

TROTUARE, PARCĂRI ÎN CARTIERUL MILITARI ZONA 1 

(între Bd. Iuliu Maniu, Strada Baia de Arieş, Strada Arieşul Mare 

şi Şos. VirtuŃii) 

3. MODERNIZARE URBANISTICĂ:SPAłII VERZI ÎN 

CARTIERUL DRUMUL TABEREI ZONA 1 (între Drumul 

Taberei, Strada Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Strada 

Braşov) 

4. MODERNIZARE URBANISTICĂ: STRĂZI, TROTUARE, 

PARCĂRI ÎN CARTIERUL DRUMUL TABEREI ZONA 1 (între 

Drumul Taberei, Strada Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi 

Strada Braşov) 

5. ASIGURAREA SIGURANłEI PUBLICE CARTIERUL 

DRUMUL TABEREI ŞI MILITARI 

 

2.2 PriorităŃi de dezvoltare  
1 Reablitarea în întregime şi într-un timp cât mai scurt a şoselei de 

centură  
2 Adoptarea unei legislaŃii mai stricte în privinŃa condiŃiilor pe care 

trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a intra în circulŃie 
3 Începerea unor lucrări de reamenajare a Lacului Morii  
4 Acordarea de sprijin logistic şi material agricultorilor şi crescătorilor de 

animale 
5 Reamenajarea serelor din cadrul Sectorului 6 şi privatizarea acestora 
6 Privatizarea într-un timp cât mai redus a principalelor fabrici din 

Sectorul 6 
 

7 Luarea de măsuri pentru reducerea birocraŃiei în ceea ce priveşte 
obŃinerea autorizaŃiilor de construcŃie 
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8 Realizarea de controale dese în cadrul pieŃelor de către inspectorii 
Primăriei Sectorului 6 şi sancŃionarea corespunzătoare a celor ce au 
abateri grave de la normele legale 

9 Amenajarea unei pieŃe agroalimentare în zona Grozăveşti şi a alteia 
în zona Giuleşti 

10 Oferirea de facilităŃi pentru cei ce vor investi în telefonia fixă, creând în 
acest mod posibilitatea apariŃiei altor firme de telefonie fixă eliminând 
pe cât posibil monopolul Romtelecom  

11 Crearea de noi hoteluri mai ales în zona Militari având în vedere ca pe 
acolo se face intrarea în E70 

12 Realizarea unei broşuri, cu costuri reduse, în care să se prezinte într-
un mod cât mai succinct dar atrăgător principalele obiective turistice 
ale sectorului, oraşului 

13 Instalarea de filtre de apă la toate blocurile din cadrul sectorului 6 
14 Modernizarea întregii reŃele de furnizare a energiei termice, în acest 

mod reducându-se foarte mult pierderile de pe reŃea 
15 AchiziŃionarea de către firma de salubrizare a unei noi substanŃe 

pentru deszăpezire care să înlocuiască tradiŃionalele sare şi nisip. 
16 AchiziŃionare de noi mijloace de transport în comun şi scoaterea din 

folosinŃă a celor depăşite. 
17 Crearea unei linii de transport urban de călători care să facă legătura 

dintre Sectorul 6 şi partea de E a capitalei 
18 Popularizarea corespunzătoare a licitaŃiilor pentru executarea de 

lucrări de reabilitare a reŃelei stradale 
19 Întocmirea unui program comun de lucrări de reabilitare, modernizare, 

extindere a reŃelelor de furnizare a utilităŃilor publice, eliminându-se în 
acest mod neconcordanŃa existentă între lucrări 
 

20 Indexarea corespunzătoare a pensiilor, pe cât posibil să acopere 
creşterea preŃurilor. 

21 Mărirea numărului asistenŃilor sociali 
22 Luarea de măsuri stricte pentru diminuarea pe cât posibil a corupŃiei 

existente în sănătate, învăŃământ, ordine publică. 
23 Realizarea unor programe de îndrumare profesională a elevilor din 

licee 
24 Oferirea de facilităŃi investitorilor din sport. 

 
25 Mărirea spaŃiilor verzi, în special a celor din cadrul clădirilor de locuit, 

prin dărâmarea garajelor şi a parcărilor ilegal amplasate. 
26 Conştientizarea populaŃiei asupra importanŃei spaŃiilor verzi 
27 Echiparea corespunzătoare a personalului implicat în păstrarea ordinii 

publice 
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3. PLANUL DE ACłIUNE 

3.1 Lista proiectelor şi bugetul estimat pentru implementarea 

Planului integrat, pe surse de finanŃare, perioada de 

implementare a proiectelor 

 Obiectivele de dezvoltare, bazate pe analiză, reprezintă 

punctul de pornire pentru profilarea şi concretizarea strategiilor 

şi demersurilor de acŃiune în cele cinci domenii generale de 

obiective. În concepŃiile ce urmează a fi dezvoltate vor fi 

numite, armonizate şi adaptate reciproc punctele de importanŃă 

teritorială, măsurile tematice, sarcinile şi proiectele 

corespunzătoare. Cele cinci concepte reprezintă prin aceasta şi 

fundamentul pentru determinarea acŃiunilor şi proiectelor 

prioritare pentru dezvoltarea spaŃiului identificat. 

 
 
 Nr. 

Crt AcŃiunea propusă 
Surse 

de 
finanŃare  

Resurse 
necesare 

(în lei) 

Termen 
de 

realizare 
 

M
o

d
er

n
iz

ar
ea

 u
rb

an
is

ti
că

 c
o

m
p

le
xă

 ş
i a

si
g

u
ra

re
a 

si
g

u
ra

n
Ńe

i 
p

u
b

lic
e 

(D
ru

m
u

l T
ab

er
ei

, M
ili

ta
ri

) 
d

in
 s

ec
to

ru
l 6

, B
u

cu
re

şt
i 

1 

MODERNIZARE 
URBANISTICĂ:SPAłII 
VERZI ÎN CARTIERUL 
MILITARI ZONA 1 

PS6 25,743,120 2010 

2 

MODERNIZARE 
URBANISTICĂ:STRĂZI, 
TROTUARE, PARCĂRI ÎN 
CARTIERUL MILITARI 
ZONA 1 

PS6 21,367,620 2010 

3 

MODERNIZARE 
URBANISTICĂ:SPAłII 
VERZI ÎN CARTIERUL 
DRUMUL TABEREI  
ZONA 1 

PS6 27,085,730 2010 

4 

MODERNIZARE 
URBANISTICĂ:STRĂZI, 
TROTUARE, PARCĂRI 
ÎN CARTIERUL DRUMUL 
TABEREI ZONA 1 

PS6 24,506,490 2010 

5 

ASIGURAREA 
SIGURANłEI PUBLICE 
CARTIERUL DRUMUL 
TABEREI ŞI MILITARI 

PS6 3,485,638 2010 
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3.2 Harta zonei de acŃiune urbană, cu localizarea proiectelor 

individuale componente ale Planului 

De completat 

3.3 Managementul implementării planului integrat 

 PIDU este un cadru adecvat pentru o dezvoltare 

coordonată, durabilă şi integrată a spaŃiului identificat în sectorul 

6. Coordonarea proceselor de dezvoltare în diversele domenii şi 

spaŃii este complicată şi necesită un astfel de „instrument central 

de coordonare“, care subliniază caracterul procesual. Din 

aceasta rezultă necesitatea de a structura şi de a organiza într-

un mod adecvat procesul de implementare ce ne stă înainte. 

 În această ordine de idei trebuie luate în considerare 

următoarele componente: 

1. Actualizarea şi aprofundarea de specialitate a conŃinutului 

2. Coordonarea şi controlling-ul administrativ-interne 

3. Feedback la nivelul politicii sectorului 6 

4. Dialog cu sfera publică a municipiului Bucureşti 

5. Munca de lobby în raport cu nivelul naŃional 

1. Actualizarea şi aprofundarea de specialitate a conŃinutului 

 În cadrul elaborării PIDU au fost cooptate, pe cât posibil, 

administraŃiile locale, instituŃiile publice şi actori diverşi. Astfel, 

în cadrul unui proces cooperativ şi participativ, au fost puse cap 

la cap consideraŃii, stări de fapt, informaŃii, teme şi conŃinuturi 

ale unor concepŃii. PIDU va fi transpus într-o strategie pentru 

dezvoltarea durabilă a zonei identificate în sectorul 6. 

Pentru nucleul urban, se are în vedere elaborarea unor statute 

de reabilitare şi de dezvoltare. Prin aceasta trebuie să se 

realizeze coroborarea planificărilor de specialitate de la nivelul 

arealelor identificate, utilizarea eficientă a resurselor şi o 
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identificare mai înaltă a cetăŃenilor cu zona locativă specifică. 

Pentru implementarea acestor sarcini va fi introdus un 

management al sectorului. 
2. Coordonarea şi controlling-ul administrativ-interne 
 Prin intermediul Comisiei strategice compuse de 
conducere şi a Comisiei tehnice a fost aleasă o formă de 
organizare care să Ńină cont atât de necesităŃile politice de 
decizie, cât şi de evaluarea tehnică. 
În faza de implementare trebuie asigurat fluxul corect şi la 
termen de informaŃii. Coordonarea centrală din biroul Primarului 
sectorului 6, care este simultan şi Presedinte al AMB, ar trebui 
păstrată. Pe lângă întrunirea Comisiei strategice de conducere 
se vor dovedi utile şi suplimentarele armonizări tematice şi de 
măsuri din cadrul Comisiei tehnice. Aceste întruniri ale Comisiei 
strategice de conducere vor servi pe viitor preponderent 
schimbului de informaŃii şi realizării supraordonate a deciziilor 
politice. O bună pregătire este absolut necesară pentru a 
garanta o desfăşurare constructivă a discuŃiilor. 

Principial se impune prelucrarea în parte a 
următoarelor puncte de discuŃie: 

• Starea de fapt a implementării PIDU 
• Informarea şi cooptarea unor terŃi, 
• Impulsuri din partea actorilor participanŃi. 

 Pregătirea din punct de vedere al conŃinutului, mai ales 
cu privire la controlul implementării măsurilor şi a proiectelor 
PIDU, ar trebui asigurat prin AMB şi departamentul dezvoltării 
urbanistice. Raportările anuale faŃă de autorităŃile dătătoare de 
finanŃare (AM POR) şi armonizarea curentă cu MDLPL cu 
privire la stadiul implementării PIDU vor structura în mod 
suplimentar procesul de coordonare. 
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3. Feed-back la nivelul politicii sectorului 6 

 PIDU trebuie să servească şi ca instrument de înŃelegere 

între administraŃie şi politica municipală. Acest lucru presupune 

un acord comun privitor la valoarea de rang al PIDU în cadrul 

realizării deciziilor politice la nivelul sectorului 6 PIDU trebuie să 

reprezinte, prin structurarea domeniilor tematice, fundamentul 

pentru armonizarea dintre administraŃie şi politică la nivelul 

localităŃii în privinŃa celorlalte puncte de importanŃă. PIDU 

reprezintă spaŃiul comun de acŃiune al administraŃiilor, al 

deputaŃilor şi Ministerului în vederea procedării strategice în 

cadrul dezvoltării spaŃiului identificat în sectorul 6. Dezvoltarea 

economică va fi structurată iar procesele oricum necesare de 

decizie ale politicii la nivelul localităŃii, ale administraŃiei sau ale 

sferei publice vor fi iniŃiate. Prin aceasta PIDU va trebui – într-o 

abordare unificatoare cu strategia de dezvoltare a zonei 

identificate – să creeze structura pentru procesele viitoare de 

luare a deciziilor. 

4. Munca de lobby faŃă de MDLPL 

 PIDU va trebui să fie un fundament de decizie la nivel 

naŃional pentru sprijinul în domeniul finanŃării şi în cel strategic. 

El indică clar direcŃia strategică a dezvoltării economice şi 

reprezintă contextul integral al măsurilor pentru care este 

necesar sprijinul prin finanŃare, respectiv pentru care este 

necesar sprijinul de conŃinut sau organizatoric de la nivelul 

naŃional. De aceea este de asemenea necesar ca, pe baza 

PIDU, să se faca lobby la nivel naŃional pentru proiecte şi măsuri 
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bune şi să se solicite decizii şi sprijin pentru proiecte relevante şi 

să se raporteze în mod curent despre starea acestora. Munca 

de lobby şi de comunicare faŃă de nivelul naŃional ar trebui să fie 

coordonată prin intermediul biroului Primarului (AMB) şi să fie 

armonizată în Comisia de conducere. 

5. Dialog cu sfera publică a oraşului 

 SpaŃiul identificat intră într-un dialog strâns cu cetăŃenii. În 

acest context miza trece dincolo de informare, în domeniul 

câştigării unor întreprinderi, asociaŃii, iniŃiative şi a cetăŃenilor 

singulari pentru activităŃi şi acŃiuni concrete. 

Astfel de teme ale PIDU ar trebui în orice caz armonizate cu 

administraŃia publică şi cu departamentele de specialitate ale 

acesteia. În mod suplimentar este necesar să se asigure un 

feedback permanent din procesele discursive avute în vedere. 

Angajamentul cetăŃenesc şi antreprenorial este în mod esenŃial 

dependent de comprehensibilitatea abordării ideilor prezentate, 

respectiv de recunoaşterea prestaŃiilor realizate. 

În acest context rezultatele esenŃiale ale PIDU vor fi prezentate 

şi explicitate şi marii sfere publice. Rezumarea dezbaterilor de 

până acum este conŃinută în anexă şi conŃine indicii valoroase 

pentru precizarea şi actualizarea ulterioare ale PIDU. 

 AMB urmăreşte implementarea PIDU, controlând 

indicatorii realizaŃi şi raportând rezultatele obŃinute către 

Adunarea Generală, către Comitetul Strategic şi în funcŃie de 

necesităŃi şi către OI, respectiv AM sau minister. 
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Monitorizare 

 Construirea unui sistem de monitorizare al dezvoltării 

urbane integrate este necesară, pentru a urmări în mod continuu 

implementarea şi pentru a putea acŃiona rapid şi eficient în cazul 

apariŃiei unor eventuale probleme. Demersul integrativ de 

dezvoltare este un tărâm nou, nici în celelalte state membre ale 

UE neexistând încă experienŃe de mulŃi ani în această direcŃie. 

 Necesitatea şi eficienŃa acestui tip de instrumente, cum 

este PIDU, sunt adesea subestimate, nu sunt cooptate în 

planificările informale iar armonizarea cu celelalte procese de 

dezvoltare urbană este mai degrabă rară. De aceea trebuie ca 

unele premise pentru un proces de monitorizare de succes să fie 

de la bun început controlate în mod strict: 

Fundamente pentru activităŃile de evaluare şi de monitorizare la 

nivelul derulării, luării deciziilor şi al planificării 

 Întocmirea unui concept solid integrat de dezvoltare orientat 

către obiective, spre exemplu cu o analiză a situaŃiei de pornire 

şi a derulării unor workshop-uri cu specific de grup focalizate pe 

obiectiv. 

 Cooptarea sistematică şi motivantă a grupurilor-Ńintă în 

diferitele 

 Faze ale programului (de ex. cetăŃene / cetăŃeni, actori 

sociali, economie privată) 

 Orientarea consecventă a managementului de proiect în 

funcŃie de strategiile de acŃiune şi de prevederile-obiectiv ale 

conceptului integrat de acŃiune PIDU. 
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 ConstrucŃia şi menŃinerea unor concepte actuale de măsuri 

şi de derulare atât pentru măsurile 

de investiŃie cât şi pentru cele non-investive. 

 Elaborarea şi institutionalizarea unor structuri transparente 

de cooperare şi de comunicare ale participanŃilor la program 

Module de evaluare în domeniile documentării şi evaluării 

programului 

 Actualizarea în funcŃie de obiective a PIDU   

 Întocmirea în funcŃie de obiectiv a rapoartelor anuale şi de 

proiect, care sunt utile pentru scopurile de evaluare 

 Construirea şi utilizarea unor scheme simple de evaluare în 

cadrul coordonării proiectului, spre ex. prin iniŃierea şi Ńinerea unei 

baze de date a proiectului. 

 Cercetări sistematice în vederea îmbunătăŃirii fundamentelor 

de date precum şi pentru utilizarea datelor existente ale altor 

actori şi instituŃii. Feedback regulat, la intervale scurte,către cei 

implicaŃi în proiect cu privire la rezultatele evaluării. 

 Recoltări de date relevante pentru proiect în vederea realizării 

evaluărilor (observaŃii, recensăminte, sondaje,). 

 Instituirea unei competenŃe metodice pentru (auto-)evaluare şi 

evaluarea datelor prin intermediul unui sprijin profesional. 

4 Informarea publicului în procesul elaborării planului 

 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană trebuie să reflecte o 

abordată integrată a problemelor economice, sociale şi de mediu 

rezolvând simultan o serie de probleme între care există relaŃii de 

interdependenŃă. Pentru aceasta, în elaborarea planurilor trebuie 

consultaŃi şi informaŃi toŃi factorii responsabili din sector. 
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 În acelaşi timp, PIDU trebuie să îmbine direcŃiile de 

dezvoltare cu nevoile cetăŃenilor. Prin urmare, consultarea şi 

informarea tuturor actorilor locali implicaŃi în dezvoltarea oraşului 

este foarte importantă pentru elaborarea acestor documente. 

 Campania de informare s-a realizat prin intermediul site-ului 

oficial al primăriei www.primarie6.ro şi în mass-media locală 

Documentul este postat pe site-ul primăriei www.primarie6.ro. 

Consultarea s-a realizat pe mai multe planuri: 

1. politic, prin consultarea şi informarea consilierilor 

locali, primarului sectorului 6 

2. administrativ, cu toate instituŃiile publice 

3. civic, cu cetăŃenii oraşului. 

 A fost efectuat un sondaj de opinie. Acesta a respectat 

regulile sociologice specifice unui astfel de demers. S-a 

desfăşurat pe un esantion reprezentativ, de 1547 persoane.  

În continuare, au fost create structuri lucrative şi decizionale: 

 Comitetul Strategic de Coordonare şi Supervizare 

 Grupuri tematice de lucru 

Acestea s-au întrunit în şedinŃe de lucru, în cadrul cărora au avut 

loc dezbateri privind viziunea, obiectivele, analiza Swot şi lista de 

proiecte, cu scopul de a aduce îmbunătăŃiri şi actualizări 

elementelor prezentate, pentru fiecare domeniu de activitate în 

parte. 
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Comitetul Strategic de Coordonare şi Supervizare este format din: 

Primarul Sectorului 6, Viceprimar, Consilieri Locali. 

 Informarea şi comunicarea pe parcursul dezvoltării listei de 

proiecte din cadrul PIDU s-a realizat prin numeroase întâlniri şi 

consultări cu reprezentanŃi ai cetăŃeniilor şi al Comitetului 

Strategic. 

Pe lângă consultările şi întâlnirile de lucru organizate de către 

Echipa Locală informarea şi comunicarea s-au realizat prin 

emiterea unor comunicate în presa locală şi prin postarea pe 

pagina de web a Primăriei a strategiei elaborate. 

În cadrul acestor întâlniri au fost elaborate şi distribuite materiale 

informaŃionale, au fost elaborate prezentări PowerPoint şi au fost 

înmânate tuturor membrilor participanŃi mape de prezentare. 

Au fost stabilite reŃele de comunicare şi prin informări via e-mail 

pentru a facilita dialogul cu persoanele implicate 

Se are în vedere în viitor informarea şi consultarea populaŃiei din 

întregul pol de creştere asupra proiectelor care au fost definite în 

cadrul PIDU. 
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Anexa 1– Lista proiectelor individuale 
 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Denumire proiect 

 

 

Solicitant 

 

 

Obiectiv 

şi 

activităŃi 

propuse 

Perioada de 

implementare 

Buget proiect 

Anul 

începerii 

Anul 

finalizării 

Valoarea 

nerambursabilă 

Solicitată 

(VNS)2 

(lei) 

ContribuŃie 

proprie 

costuri 

eligibile 

(CPCE)3 

(lei) 

Costuri 

Neeligibile 

(CN)4 

(lei) 

Total (lei) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)+(8)+

(9) 

1 MODERNIZARE 

URBANISTICĂ : 

SPAłII VERZI ÎN 

CARTIERUL 

MILITARI ZONA 1 

PS 6  2009 2010 25,743,120    

2 MODERNIZARE 

URBANISTICĂ : 

STRĂZI, 

TROTUARE, 

PARCĂRI ÎN 

CARTIERUL 

MILITARI ZONA 1 

PS6  2009 2010 21,367,620    
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3 MODERNIZARE 

URBANISTICĂ : 

SPAłII VERZI ÎN 

CARTIERUL 

DRUMUL 

TABEREI ZONA 1 

PS 6  2009 2010 27,085,730    

4 MODERNIZARE 

URBANISTICĂ : 

STRĂZI, 

TROTUARE, 

PARCĂRI ÎN 

CARTIERUL 

DRUMUL 

TABEREI ZONA 1 

PS6  2009 2010 24,506,490    

5 ASIGURAREA 

SIGURANłEI 

PUBLICE 

CARTIERUL 

DRUMUL 

TABEREI ŞI 

MILITARI 

PS6  2009 2010 3,485,638    

Sub – total 1 (buget proiecte)     

Costuri implementare Plan integrat 5     

TOTAL    102,188,598 
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1 InformaŃiile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de 

finanŃare pentru proiectul respectiv la secŃiunea 1 – InformaŃii privind solicitantul 
2 Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare 

pentru proiectul respectiv 
3 Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de 

finanŃare pentru proiectul respectiv 
4 Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de 

finanŃare pentru proiectul respectiv 
5 Se vor specifica cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea Planului integrat, precum 

cele legate de echipa de management al PIDU. Aceste costuri nu reprezintă cheltuieli eligibile în 

cadrul Axei prioritare 1 a Programului OperaŃional Regional, trebuind să fie asigurate de către 

promotorul / promotorii PIDU 
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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 dl Cristinel Buznicea în funcŃia de 

preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, până la data de 

30.06.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 51/26.03.2009 
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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 ca 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 modificarea H.C.L. S. 6 nr. 152/2007 

pentru solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

a transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a 

unui teren în suprafaŃă de 7.998,24 m.p., domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti în vederea construirii 

unui ansamblu de locuinŃe precum şi a acordării împuternicirii 

exprese prevăzute la art. 81 alin. 2 lit. „f” din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Tehnice; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 łinând seama de prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea 

nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, ale art. 45 alin. (2) lit. „e” şi art. 81 alin. (3) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 
 Art. 1. Se modifică suprafaŃa de teren de 8.203,71 m.p., 

solicitată Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin H.C.L.S. 
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6 nr. 152/2007, pentru a trece în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6, în 7.998,24 m.p.  

 

 Art. 2. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 6 a terenului 

în suprafaŃă de 7.998,24 m.p., domeniul privat al Municipiului 

Bucureşti, situat pe str. Alexandru Ivasiuc nr. 3-5 sector 6, în 

vederea construirii unui ansamblu de locuinŃe, pentru tineri, sociale 

şi/sau pentru persoane evacuate ca urmare a aplicării legilor 

proprietăŃii, în parteneriat public privat sau conform altor 

reglementări legale corespunzătoare. 

 

 Art. 3. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, 

solicităm împuternicirea expresă cu atribuŃiile prevăzute la art. 81, 

alin. 2, lit. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 52/26.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre: 

pentru modificarea H.C.L. S. 6 nr. 152/2007 privind solicitarea către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti referitor la transmiterea 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unui teren în 

suprafaŃă de 8.203,71 m.p., domeniul privat al Municipiului 

Bucureşti în vederea construirii unui ansamblu de locuinŃe precum 

şi a acordării împuternicirii exprese prevăzute la art. 81 alin. 2 lit. „f” 

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

republicată 

 În drept prevederile art. 81 şi alin. 3 din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată 

Art. 81(3):  

 „AtribuŃiile prevăzute la alin. 2 lit. „c – h”, „p” şi „q” pot fi 

exercitate numai pe baza împuternicirii exprese data prin hotărâre a 

Consiliului General al municipiului Bucureşti; 

Art. 45, alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

 



 
371 

 

  e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a 

localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

Floricică Gheorghe 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea programului multianual de investiŃii privind 

Reabilitarea termică a 300 de blocuri de locuinŃe în sectorul 6, 

Bucureşti pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 

 
 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii 

din cadrul AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6. 

 În conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 44, alin. (1) din 

Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind 

finanŃele publice şi ale O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziŃiile publice; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe. 

 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 programul multianual de investiŃii pentru 

Reabilitarea termică a 300 blocuri de locuinŃe în Sectorul 6, 
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Bucureşti pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 ca program cu 

finanŃare multianuală.  

 

 Art. 2. Se aprobă graficul de eşalonare a execuŃiei financiare 

a programului multianual de investiŃii Reabilitare termică a 300 de 

blocuri de locuinŃe în Sectorul 6, Bucureşti, perioada 2009-2012, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. Programul multianual de investiŃii se revizuieşte, se 

adaptează şi se aprobă anual. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului Public 

şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economic şi Administrativ vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 53/26.03.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre: 

- pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

"Reabilitare termică 300 blocuri în sectorul 6, Bucureşti" 

 În drept prevederile art. 81 alin. 2 lit. „i” şi art. 45 alin. 2 lit „e”, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

Art. 81 alin. 2 lit. „i”:  

 „Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

„i” –„aprobă, în condiŃiile legii, planurile urbanistice zonale şi 

de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele competenŃelor lor, 

documentaŃiile tehnico-economice pentru lucrările de investiŃii de 

interes local şi asigură condiŃiile necesare pentru realizarea lor, în 

concordanŃă cu prevederile Planului Urbanistic General al 

Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului aferent”. 

Art. 45, alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 
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  e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a 

localităŃilor şi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

Floricică Gheorghe 
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Anexă la H.C.L.S.6 nr. 53/26.03.2009 

 

GRAFIC DE EŞALONARE FINANCIARĂ ŞI TEHNICĂ A PROGRAMULUI MULTIANUAL DE INVESTIłII 

REABILITARE TERMICĂ A 300 DE BLOCURI ÎN SECTORUL 6, BUCUREŞTI 2009 - 2012 

 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA 

OBIECTIVULUI DE 
INVESTIłII 

VALOAREA 
ESTIMATĂ A 

OBIECTIVULUI DE 
INVESTIłII 

FINANłARE 
2009 
30% 

FINANłARE 
2010 
30% 

FINANłARE 
2011 
30% 

FINANłARE 
2012 
30% 

1. Reabilitare termică a 
300 de blocuri în 
sectorul 6, Bucureşti 

267.000.000,00 lei 
din care 

80.000.000,00 lei  
cota 30% 

20.000.000,00 lei 20.000.000,00 lei 20.000.000,00 lei 20.000.000,00 
lei 

TOTAL PROGRAM DE 
INVESTIłII MULTIANUAL 

2009 – 2012 

267.000.000,00 lei 
din care 

80.000.000,00 lei  
cota 30% 

20.000.000,00 lei 20.000.000,00 lei 20.000.000,00 lei 20.000.000,00 
lei 

 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA 

OBIECTIVULUI DE 
INVESTIłII 

TOTAL BLOCURI 
INCLUSE ÎN 
PROGRAM 

NUMĂR 
BLOCURI 2009 

NUMĂR 
BLOCURI 2010 

NUMĂR BLOCURI 
2011 

NUMĂR 
BLOCURI 2012 

1.  Reabilitare termică a 
300 de blocuri în 
sectorul 6, Bucureşti 

300 75 75 75 75 

TOTAL BLOCURI INCLUSE ÎN 
PROGRAMUL MULTIANUAL 

300 75 75 75 75 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Manuel Avramescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii de impozit pentru clădirea utilizată pentru 

activităŃi social umanitare de către FUNDAłIA ,,JOYO–SPRIJIN 

SOCIO – EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN 

DIFICULTATE“ 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public 

Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 łinând seama de Raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 1, lit “s”, cap. 1.1.2 din 

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

taxelor locale în municipiul Bucureşti pentru anul 2009, precum şi 

art. 250, alin. 1, pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

 În temeiul art. 81 alin. 2 lit. “n” şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se acordă scutire de impozit pentru clădirea utilizată 

pentru activităŃi social umanitare de către FUNDAłIA ,,JOYO - 
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SPRIJIN SOCIO - EDUCATIV PENTRU COPII, TINERII ŞI FAMILII 

ÎN DIFICULTATE” pentru suma de 5.616 lei. 

 

 Art. 2. Scutirea se acordă pentru anul 2009, începând cu 

data de 01.01.2009. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru FinanŃe 

Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 54/26.03.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

 Eu, Floricică Gheorghe, în calitate de Secretar al Sectorului 6, 

exercitând atribuŃiile conferite de art. 117 din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare consider întrunite condiŃiile de legalitate 

pentru proiectul de hotărâre: 

privind aprobarea scutirii de impozit pentru clădirea utilizată pentru 

activităŃi social umanitare de către FundaŃia „JOYO – SPRIJIN 

SOCIO - EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN 

DIFICULTATE” 

 În drept prevederile art. 81 alin. (2), lit. „n” din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

Art. 81(2): 

 Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

exercită, în principal, următoarele atribuŃii: 

 „n” – „contribuie la realizarea măsurilor de protecŃie şi 

asistenŃă socială, asigură protecŃia drepturilor copilului, potrivit 

legislaŃiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinŃelor 

sociale; înfiinŃează şi asigură funcŃionarea unor instituŃii de 

binefacere de interes local”; 
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 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 din Legea 

215/2001 – „În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin consiliului local 

adoptă hotărâri, cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi, în afară de 

cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcŃionare 

a consiliului cere o altă majoritate”. 

 

SECRETAR, 

Floricică Gheorghe 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Al. Lacul Morii 

nr. 93”, Sector 6 pentru construire locuinŃe colective, comerŃ şi 

servicii pe un teren în suprafaŃă de 3091,41 m.p., proprietate 

particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Al. Lacul Morii 

nr. 93”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 7491/1/9; 25.01.2007 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; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “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 - “Al. Lacul 

Morii nr. 93, Sectorul 6”, pentru construire locuinŃe colective, comerŃ 

şi servicii, pe un teren în suprafaŃă de 3091,41 m.p,  proprietate 

particulară persoane juridice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 
Nr. 55/26.03.2009 
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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 – „Al. Lacul Morii 

nr. 93”, sector 6 pentru construire locuinŃe colective, comerŃ şi 

servicii, pe un teren în suprafaŃă de 3091,41 m.p., proprietate 

particulară persoane juridice. 

 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: 
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 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 – „Bd. Uverturii nr. 

100”, sector 6 pentru construire imobil cu funcŃiunea de spălătorie 

auto, pe un teren în suprafaŃă de 476 m.p., proprietate particulară 

persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Bd. Uverturii 

nr. 100”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 415/3/10; 09.03.2009 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; 

- 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; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Bd. Uverturii 

nr. 100”, sector 6 pentru construire imobil cu funcŃiunea de 

spălătorie auto, pe un teren în suprafaŃă de 476 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. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 56/26.03.2009 
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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. Uverturii nr. 

100”, sector 6 pentru construire imobil cu funcŃiunea de spălătorie 

auto, pe un teren în suprafaŃă de 476 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; 

Art. 45, alin. 2 lit. „e”: 

 „Se adoptă cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 
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  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 – „Intr. Jarului nr. 

21”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 250 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Intr. Jarului nr. 

21”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 6112/3/12; 09.03.2009 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; 

- 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; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “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 - „Intr. Jarului 

nr. 21”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 250 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 57/26.03.2009 
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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. Jarului nr. 

21”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 250 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

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  

modificator – “Str. Apusului nr. 52A”, Sector 6 pentru construire 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă totală de 120 m.p., 

 proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu modificator: “Str. 

Apusului nr. 52A”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 7557/3/23; 09/03/2009 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, Constructiilor şi Turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. “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 modificator - 

“Str. Apusului nr. 52A”, Sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă totală de 120 m.p., proprietate particulară 

persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 58/26.03.2009  
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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. Apusului nr. 

52A”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 120 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 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 



 
395 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. Cişmelei nr. 

3”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 247 m.p., proprietate particulară persoană fizică  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Intr. Cişmelei 

nr. 3”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 7560/3/26; 09/03/2009 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, Constructiilor şi Turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. 2  lit. “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 - “Intr. Cişmelei 

nr. 3”, Sectorul 6”, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă totală de 247 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 59/26.03.2009  



 
397 

 

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. Cişmelei nr. 

3”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 247 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 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 – „Str. Fînului nr. 

16”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 312 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Str. Fînului nr. 

16”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 17183/16/28; 15.12.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 6;  

 łinând seama de prevederile:  

- Art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Str. Fînului 

nr. 16”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 312 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 60/26.03.2009 
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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. Fînului nr. 

16”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 312 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 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 – „Str. Studioului 

nr. 4”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 103,43 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Str. Studioului 

nr. 4”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 2601/3/29; 09.03.2009 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; 

- 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; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Str. 

Studioului nr. 4”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă totală de 103,43 m.p., proprietate particulară persoană 

fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
Nr. 61/26.03.2009 
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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. Studioului 

nr. 4”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

totală de 103,43 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 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 – „Intr. Poiana 

Lacului nr. 66B”, sector 6, pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă totală de 499,99 m.p., 

proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Intr. Poiana 

Lacului nr. 66B”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 5639/3/14; 09.03.2009 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; 

- 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; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “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 - „Intr. Poiana 

Lacului nr. 66B”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă totală de 499,99 m.p., proprietate particulară persoană 

fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 62/26.03.2009 



 
406 

 

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. Poiana 

Lacului nr. 66B”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă totală de 499,99 m.p., proprietate particulară persoană 

fizică. 

 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 – „Intrarea Craiovei 

nr. 6”, sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 318,03 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Intrarea 

Craiovei nr. 6”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 1414/2/8; 09.02.2009 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; 

- 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; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Intrarea 

Craiovei nr. 6”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 318,03 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 63/26.03.2009 
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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 – „Intrarea Craiovei 

nr. 6”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 318,03 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

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 – „Str. MunŃii 

Apuseni nr. 11”, sector 6 pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 202 m.p.,proprietate particulară 

persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Str. MunŃii 

Apuseni nr. 11”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 27106/1/1; 19.01.2009 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; 

- 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; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Str. MunŃii 

Apuseni nr. 11”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 202 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 64/26.03.2009 
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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. MunŃii 

Apuseni nr. 11”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 202 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 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 – „Str. Nicodim nr. 

17E şi nr. 17D”, sector 6 pentru construire locuinŃe, pe un teren în 

suprafaŃă de 280,7 m.p. şi respectiv 350, 46 m.p., proprietate 

particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Str. Nicodim 

nr. 17E şi nr. 17D”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 3181/2/18; 09.02.2009 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; 

- 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; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Str. Nicodim 

nr. 17E şi nr. 17D”, sector 6 pentru construire locuinŃe, pe un teren 

în suprafaŃă de 280,7 m.p. şi respectiv 350, 46 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. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 65/26.03.2009  
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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. Nicodim nr. 

17E şi nr. 17D”, sector 6 pentru construire locuinŃe, pe un terenuri 

în suprafaŃă de 280,7 m.p. şi respectiv 350, 46 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 – „Str. Drumul Sării 

nr. 65”, sector 6 pentru construire extindere construcŃie existentă, 

pe un teren în suprafaŃă de 218,16 m.p., 

proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Str. Drumul 

Sării nr. 65”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 27856/2/21; 09.02.2009 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; 

- 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; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – „Str. Drumul 

Sării nr. 65”, sector 6 pentru construire extindere construcŃie 

existentă, pe un teren în suprafaŃă de 218,16 m.p., proprietate 

particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 66/26.03.2009 
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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. Drumul Sării 

nr. 65”, sector 6 pentru construire extindere construcŃie existentă, 

pe un teren în suprafaŃă de 218,16 m.p., proprietate particulară 

persoană fizică. 

 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 – “Str.  Budieni nr. 

17”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 

317 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Budieni nr. 

17”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 1146/2/10; 09/02/2009 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, Constructiilor şi Turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Budieni 

nr. 17, Sectorul 6”, pentru construire locuinŃă pe un teren în 

suprafaŃă de 317 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. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 67/26.03.2009  
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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. Budieni nr. 

17”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 

317 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 – „Intrarea Schitu 

Goleşti nr. 2”, sector 6 pentru construire locuinŃă colectivă, pe un 

teren în suprafaŃă de 250 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Intrarea Schitu 

Goleşti nr. 2”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 2933/2/17; 09.02.2009 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; 

- 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; 



 
423 

 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Intrarea 

Schitu Goleşti nr. 2”, sector 6 pentru construire locuinŃă colectivă, 

pe un teren în suprafaŃă de 250 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. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 68/26.03.2009 
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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 – „Intrarea Schitu 

Goleşti nr. 2”, sector 6 pentru construire locuinŃă colectivă, pe un 

teren în suprafaŃă de 250 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 – „Str. Lacul 

Ursului nr. 45”, sector 6 pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 460 m.p., proprietate particulară 

persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Str. Lacul 

Ursului nr. 45”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 25528/2/6; 09.02.2009 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; 

- 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; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Str. Lacul 

Ursului nr. 45”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 460 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 69/26.03.2009 
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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. Lacul 

Ursului nr. 45”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 460 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 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 – „Str. Drumul 

Taberei nr. 115”, sector 6 pentru construire restaurant şi cafenea, 

pe un teren în suprafaŃă de 15713 m.p., domeniul public al 

municipiului Bucureşti, administrat de AdministraŃia Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 
6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 
propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: „Str. Drumul 
Taberei nr. 115”, Sector 6; 
 Văzând avizul obŃinuŃ de la Comisia Tehnică Urbanism a 
Sectorului 6 nr. 23589/16/21; 17.11.2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 
de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 
Local al Sectorului 6; 
 łinând seama de prevederile:  
- Art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului Ministrului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului nr. 
1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 
coroborate cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 
 
 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Str. Drumul 
Taberei nr. 115”, Sectorul 6, pentru construire restaurant şi 
cafenea, pe un teren în suprafaŃă de 15713 m.p., domeniul public al 
municipiului Bucureşti, administrat de AdministraŃia Lacuri, Parcuri 
şi Agrement Bucureşti. 
 
 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. 
 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 
conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 
Nr. 70/26.03.2006 
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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. Drumul 
Taberei nr. 115”, sector 6 pentru construire restaurant şi cafenea, 
pe un teren în suprafaŃă de 15713 m.p., domeniul public al 
municipiului Bucureşti, administrat de AdministraŃia Lacuri, Parcuri 
şi Agrement Bucureşti. 
 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 – “Str. Calea 

Plevnei nr. 228A”, Sector 6 pentru construire imobil multifuncŃional, 

 pe un teren în suprafaŃă de 350 m.p., proprietate particulară 

persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Calea 

Plevnei nr. 228A”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 26464/16/21; 15/12/2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Str. Calea 

Plevnei nr. 228A”, Sectorul 6, pentru construire imobil 

multifuncŃional, pe un teren în suprafaŃă de 350m.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. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 71/26.03.2009  
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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. 228A”, sector 6 pentru construire imobil multifuncŃional, pe un 

teren în suprafaŃă de 350 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; 

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 – “Str. Lt. Col. 

Constantin Marinescu nr. 17D”, Sector 6, pentru extindere şi 

supraetajare locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă totală de 385 m.p., 

proprietate particulară persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 

propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Str. Lt. Col. 

Constantin Marinescu nr. 17D”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 23864/3/9; 09/03/2009 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, Constructiilor şi Turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. 2  lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Str. Lt. Col. 

Constantin Marinescu nr. 17D”, Sectorul 6, pentru extindere şi 

supraetajare locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă totală de 385 m.p., 

proprietate particulară persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 
 

Nr. 72/26.03.2009 
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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. Lt. Col. 

Constantin Marinescu nr. 17D”, sector 6 pentru extindere şi 

supraetajare locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă totală de 385 m.p., 

proprietate particulară persoană fizică. 

 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 Giuleşti 

nr. 15 şi Str. Zinca Golescu nr. 2”, Sector 6 pentru construire 
locuinŃă şi birouri, pe un teren în suprafaŃă totală de 397,8 m.p., 

teren în suprafaŃă de 197,8 m.p. proprietate particulară persoană 
fizică;teren în suprafaŃă de 200 m.p. domeniul privat  

al Municipiului Bucureşti 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 
6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, prin care se 
propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Calea Giuleşti 
nr. 15 şi Str. Zinca Golescu nr. 2”, Sector 6; 
 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 
Sectorului 6 nr. 25404/2/19; 09/02/2009 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, Constructiilor şi Turismului nr. 
1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 
- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 
269/21.12.2000; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 
213/2005; 
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 
coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. “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 
Giuleşti nr. 15 şi Str. Zinca Golescu nr. 2”, Sectorul 6”, pentru 
construire locuinŃă şi birouri, pe un teren în suprafaŃă totală de 
397,8 m.p., teren în suprafaŃă de 197,8 m.p., proprietate particulară 
persoană fizică; teren în suprafaŃă de 200 m.p. domeniul privat al 
Municipiului Bucureşti. 
 
 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. 
 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 
conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
Manuel Avramescu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 73/26.03.2009 
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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 Giuleşti 

nr. 15 şi Str. Zinca Golescu nr. 2”, Sector 6 pentru construire 

locuinŃă şi birouri, pe un teren în suprafaŃă totală de 397,8 m.p., 

teren în suprafaŃă de 197,8 m.p. proprietate particulară persoană 

fizică; teren în suprafaŃă de 200 m.p. domeniul privat al Municipiului 

Bucureşti 

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 

localităŃilorşi amenajarea teritoriului; 

 

SECRETAR, 

Floricică Gheorghe 
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 
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