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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Anexei nr.1  

(ConvenŃia de Parteneriat şi Propunerea de buget) la 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 273/25.06.2009 

privind aprobarea continuării derulării Parteneriatului între 

Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia 

„Sf. Ana”, în vederea finanŃării şi realizării în comun a 

Proiectului „Centrul de Zi Ana” 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările  şi 

completările ulterioare; 
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 În temeiul Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de 

asistenŃă socială; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 273/25.06.2009 privind aprobarea continuării 

Parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

AsociaŃia Sf. Ana, în vederea finanŃării şi realizării în comun a 

Proiectului „Centrul de Zi Ana”; 

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se aprobă modificărea Anexei nr. 1 (ConvenŃia de 

Parteneriat şi Propunerea de buget) la Hotărârea Consiliului 
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Local al Sectorului 1 nr. 273/25.06.2009 privind aprobarea 

continuării derulării Parteneriatului între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia „Sf. Ana”, în vederea 

finanŃării şi realizării în comun a Proiectului „Centrul de Zi Ana”, în 

sensul:  

 

„Consiliul Local Sector 1 prin D.G.A.S.P.C. Sector 1 

se angajează să asigure selecŃia, angajarea şi finanŃarea 

cheltuielilor de personal pentru 1 post de referent cu atribuŃii 

în educarea copiilor şi 2 posturi de îngrijitor”. 

 

BUGET 

 
Nr.
crt 

Tipuri de cheltuieli AsociaŃia Sf 
Ana şi 

partenerii 

DGASPC 
Sector 1 

total 

9 1 referent cu 
atribuŃii în 

educarea copiilor 

0 34800 34800 

11 2 îngrijitori 
1 îngrijitor în 

perioada 
01.06.2009-
31.05.2010; 
1 îngrijitor în 

perioada 
01.12.2009-
31.05.2010 

0 41223 
27482 

 
 
 

13741 

41223 
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 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr.273/25.06.2009 rămân nemodificăte şi se aplică 

întocmai. 

 Art. 3. În sensul celor arătate la art. 1, între Consiliul Local 

al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia „Sf. Ana”, se va încheia 

act adiŃional la ConvenŃia de Parteneriat şi se mandatează 

Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, Actul AdiŃional la ConvenŃia de 

Parteneriat.  

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, AsociaŃia „Sf. Ana” şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr. 465 

Dată: 26.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării de către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a 

Proiectului „Atelier Terapie OcupaŃională - croitorie şi 

serigrafie” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată; 

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului a Proiectului 

„Atelier Terapie OcupaŃională - croitorie şi serigrafie”, conform 

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

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.: 466 

Dată: 26.11.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 466/26.11.2009 

PREŞŞŞŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

Proiectul  

„Atelier Terapie OcupaŃională - croitorie şi serigrafie” 

 

Costuri detaliate  
ActivităŃi Materiale Costuri 

Organizarea 
activităŃilor de terapie 
ocupaŃională în cadrul 
atelierului de  croitorie  

Materiale pentru 
croitorie 

4000 lei 

Organizarea 
activităŃilor de trapie 
ocupaŃională în cadrul 
atelierului de serigrafie 

Site, raclete, 
pigmenŃi, bureŃi, axion 
Materiale pentru 
atelierul de creaŃie: 
pensule, vopsea, 
hârtie desen 
Materiale pentru 
igienă personală 

4000lei 
 
 

2000 lei 
 
 
 

2000 lei 
Organizarea 
activităŃilor de 
socializare 

Excursii tematice 
Costuri legate de 
sărbătorirea zilelor de 
naştere 

3000 lei 
4800 lei 

Hrană AchiziŃia de alimente 33.264 lei 
Oferirea de servicii 
specializate 

Consumabile 3000 lei 

Total  56.064 lei/ AN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării de către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a 

Proiectului „ Un zâmbet pentru tine” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În conformitate cu  prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată; 
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 Luând în considerare Proiectul „Un zâmbet pentru tine” 

propus spre implementare de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea de  către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a 

Proiectului „Un zâmbet pentru tine”, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.: 467 

Dată: 26.11.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 467/26.11.2009 

PREŞŞŞŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

Denumire Proiect: Un zâmbet pentru tine 

 

Organizator: DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 

 

Coorganizator: CăsuŃa Alexandra 

 

Perioada:  noiembrie 2009 – martie 2010 

 

Locul de desfăşurare: CăsuŃa Alexandra, şi nu numai 

 

Scopul Proiectului: Dezvoltarea simŃului artistic la copiii 

instituŃionalizaŃi şi cu dizabilităŃi. 

 

Obiective principale:  

- familiarizarea copiilor cu noŃiuni şi tehnici din domeniul 

artelor plastice şi teatrului  
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(încurajarea lor de a crea fragmente de improvizaŃie –spectacol 

cu personaje de poveste, dar şi realizarea unui repertoriu de 

cântece şi poezii); 

- descoperirea şi dezvoltarea inventivităŃii, creativităŃii, şi simŃului 

combinativ la copii; 

- dezvoltarea spiritului de echipă, dar şi simŃul competitiv la 

copii; 

- apropierea educatorilor şi îngrijitorilor de copii prin joc; 

- creearea unei echipe în interiorul căreia copiii cu dizabilităŃi 

primesc ajutor de la copiii sănătoşi fizic 

- înŃelegerea mai profundă de către copiii sănătoşi a nevoilor 

copiilor cu dizabilităŃi; 

- creearea unei punŃi de legătură între copiii şi bătrânii din 

Centrele pentru Bătrâni. 

 

Rezumat: 

Pornind de la următoarea afirmaŃie apărută în Jurnalul de 

Duminică care face referire la intenŃiile Micilor artişti «  nimic nu 

este mai uşor de dăruit precum un zâmbet » ne dorim a continua  

ceea ce am început cu şase luni în urmă, şi anume : cele două 

forme de artă, teatru şi artele plastice care au exprimat cine 

suntem, şi au ajutat să trecem peste bariera vârstei, a educaŃiei, 

şi să ne depăşim limitele învăŃând lucruri noi. La început, am 

pictat macaroane şi plante uscate, după aceea ne-am bucurat 

combinând flori, iar în final am lucrat la propriul decor şi recuzita 
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punând în scena un spectacol de teatru. « Întâlnirea magică a 

Micului artist » a bucurat atât copiii instituŃionalizaŃi cât şi copiii de 

la o grădiniŃă particulară, personalul angajat al direcŃiei, dar şi 

bătrânii din Centrele pentru bătrâni. Pe lângă latura artistică acest 

proiect are o nouă valenŃă : implicarea activă a bătrânilor din 

Centrele pentru bătrâni în dezvoltarea unor activităŃi de arte 

plastice. Astfel, pe de o parte se vor realiza mici daruri care vor fi 

oferite după spectacolul de teatru, dar se va crea şi sentimentul 

utilităŃii pentru aceşti bătrâni.  

 

ActivităŃi preconizate: 

Clubul artelor pentru «Micii artişti» este împărŃit în două etape: 

 - prima etapă de lucru se desfăşoară în perioada noiembrie- 

dececembrie 2009 şi are două secŃiuni de lucru pentru cele două 

categorii implicate în proiect, şi un moment de prezentare :  

 

1. prima secŃiune de lucru numită ‘’Micul artist va spune/ O 

poveste fără nume’’ este legată de construirea spectacolului de 

teatru;  

 

2. a doua secŃiune de lucru numită ‘’Un bătrân vă dăruieşte/ Un 

mic dar şi o poveste/’’ este legată de realizarea unor cadouri 

lucrate manual de către bătrânii din Centrele pentru bătrâni din 

Sectorul 1; 
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3. a treia secŃiune de lucru din prima parte a proiectului va fi 

prezentarea spectacolului de teatru în apropierea bradului de 

Crăciun amplasat în curtea DirecŃiei, iar publicul este format din 

toate persoanele deplasabile care au legătură cu DGASPC 

Sector 1: copiii instituŃionalizaŃi, bătrânii şi angajaŃii DirecŃiei. 

- a doua etapă de lucru se desfăşoară în perioada  ian.- 

martie 2010 şi cuprinde o secŃiune de lucru şi un moment de 

prezentare : 

 

1. prima secŃiune de lucru numită‘’ Doamnă, noi vă dăruim/ Un 

cadou şi un pupic ’’ este legată de realizarea manuală de către 

copiii instituŃionalizaŃi şi bătrânii din Centre a unor daruri care vor 

fi oferite angajatelor DirecŃiei cu ocazia lunii martie, luna femeilor. 

2. a doua secŃiune de lucru consta în prezentarea spectacolului 

de teatru « Întâlnirea magică a micului artist » la care vor fi 

invitate toate doamnele din DirecŃie, iar la finalul reprezentaŃiei, 

acestora li se va oferi un mic dar. 
 

Descrierea activităŃilor pe perioade : 

În prima perioadă de lucru în timpul atelierului de teatru echipa 

care este în mare parte constituita va învăŃa scenariul piesei, va 

repeta piesa de teatru care are ca idee principală Naşterea 

Domnului Isus, iar în paralel, în cadrul atelierului de arte plastice 

bătrânii vor lucra manual diferite cadouri. În perioada  Crăciunului 

se va juca piesa de teatru în cadrul centrelor şi căsuŃelor 

aparŃinând DGASPC sector 1.  
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Partea a doua a proiectului începe în luna ianuarie a anului viitor 

şi se vor lucra manual de către copiii instituŃionalizaŃi şi bătrânii 

din Centre diferite obiecte care vor fi oferite cadou doamnelor 

prezente la vizionarea spectacolului de teatru numit ‘’Întâlnirea 

magică a Micului artist’’ în perioada 8-15 martie 2010.  
 

Schema de funcŃionare:  

Atelierele de lucru, respectiv artele plastice şi teatrul sunt 

dezvoltate pe sistemul piramidal şi conŃin partea de început, de 

lucru propriu-zis şi partea de final (de prezentare). Vor fi 3 şedinŃe 

/arte plastice/săptămână şi 3 şedinŃe teatru/săptămână a câte 2 

ore/şedinŃa. 

Îndrumătorul atelierului de arte plastice stabileşte materialele care 

vor fi cumpărate şi supraveghează lucrul, iar pentru atelierul de 

teatru va creea scenariul, va adăuga la echipa existentă actori 

noi, va participa activ la repetiŃii, va rezolva problema costumelor, 

a recuzitei şi a decorului. Se va ocupa de organizarea 

spectacolelor în locaŃiile prezentate mai sus.                    
 

Autenticitatea Proiectului 

Particularitatea prezentului program constă în aceea că pune 

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

activitate artistică constantă, dezvăluindu-le copiilor din propria 

experienŃă.Totodată, în timpul atelierelor se creează momente vii 

de implicare reciprocă. 
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Arta devine o punte de legătură între echipă şi copii, ajutând pe 

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

capacităŃile. 
 

Diseminare   

Publicul invitat la spectacolul de teatru va fi constituit din 

persoane cunoscute copiilor, directori, şoferi, îngrijitori din 

Centrele de Plasament sau CăsuŃe, persoane angajate în DirecŃia 

pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, dar şi colaboratori ai DirecŃiei. 

Prin aceasta metodă de exprimare înŃeleasă de toŃi am arătat 

situaŃia copiilor instituŃionalizaŃi care au un mare potenŃial creator 

prezentând spectacolul de teatru unde copiii au fost actori. 
 

AcŃiuni complementare 

Echipa « Micilor Artişti » lucrează la un repertoriu cu care se 

poate prezenta la  festivaluri pentru copii, dar şi cu ocazia 

anumitor sărbători în spitalele pentru copii şi în centrele pentru 

bătrâni. De asemenea pot fi prezentate scurte momente artistice 

la evenimente festive organizate de către DirecŃia pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1 cu anumite ocazii. 

 

Impactul Proiectului 

Impact social Impact asupra stării de 
sănătate 

Impact asupra 
societăŃii 

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

aflaŃi în situaŃia de risc  

Reducerea anxietăŃii, 
eliberarea emoŃiilor 

negative, destresarea şi 
mobilizarea 

mecanismelor de 
adaptare ale 

Sensibilizarea 
opiniei publice face 

posibilă implicarea şi 
propagarea acestui 
gen de activităŃi şi în 
alte locuri sau situaŃii 
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(bolnavi psihic). 
Creşterea stimei de 

sine, a propriei valori şi 
a încrederii  copiilor 

instituŃionalizaŃi 
sănătoşi. 

organismului la situaŃia 
actuală va duce la 

îmbunătăŃirea stării de 
sănătate fizice şi psihice 
la copii instituŃionalizaŃi. 

.    
Prezentarea 

spectacolului de 
teatru va menŃine 

atenŃia asupra 
potenŃialului acestor 

copii . 

 

Costuri detaliate pentru echipa de lucru pe fiecare etapă : 

 ETAPA 1 

 (noiembrie-decembrie 2009) 

 
ActivităŃi Descriere Costuri /perioadă 
Costuri cu 
personalul 

  

Îndrumător atelier 
arte plastice şi 
teatru şi artist 

Supraveghează activitatea 
atelierelor, crează scenariul, 

participă activ la repetiŃii, 
rezolvă problema costumelor, 

recuzitei şi a decorului, se 
implică în organizarea 

spectacolelor şi are rol de 
actor în piesa de teatru  

7525 lei 

Personal auxiliar – 
membru echipă 

consultant imagine ateliere 
(fotografiere, prelucrare foto 

şi prezentare video) şi  
tehnician sunet spectacol  
(realizare coloana sonoră)  

1290 lei 

TOTAL   8815 lei 

 

ETAPA 2 

(ianuarie - martie 2010) 
ActivităŃi Descriere Costuri 

/perioada 
Costuri cu 
personalul 
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Îndrumător atelier 
arte plastice şi 
teatru şi artist 

Supraveghează activitateaatelierului, 
participă activ larepetiŃii, se implică în 
organizarea spectacolelor şi are rol 

de actor în piesa de teatru 
 

7525 lei 

 
Personal auxiliar 
– membru echipă 

 
consultant imagine ateliere 

(fotografiere, prelucrare foto şi 
prezentare video) şi tehnician sunet 
spectacol (realizare coloana sonoră)  

 

 
1290 lei 

 
TOTAL  

  
8815 lei 

 

Costurile pentru materialele necesare fiecărei etape 

de lucru: 
 

ETAPA 1 

 (noiembrie-decembrie 2009) 

 
ActivităŃi Materiale Costuri materiale 

 
1 “Micul artist va 
spune/O poveste 

fără nume” 
 

 
Decor, recuzita, costume 

 
3500 lei 

 
2. “Un bătrân va 
dăruieşte/Un mic 
dar şi o poveste” 

 
materiale textile şi naturale, 

burete, cartoane, adeziv, 
sfoară, materiale pictură, 

spray-uri colorate, lemn, pastă 
modelaj, paiete etc 

. 

 
2500 lei 

 
TOTAL  

  
6000 lei 
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ETAPA 2 

(ianuarie-martie 2010) 

 
ActivităŃi Materiale Costuri materiale 

“Doamnă, noi va 
dăruim/Un cadou 

şi un pupic ” 

materiale textile şi naturale,  
burete, cartoane, adeziv, 
sfoară, materiale pictură, 

spray-uri colorate, lemn, pastă 
modelaj paiete, etc. 

2500 lei 

TOTAL   2500 lei 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului Centrului de InserŃie 

Profesională, din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1,  

pentru primul an de sustenabilitate 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 76/2008 privind aprobarea depunerii cererii de finanŃare de 

către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi protecŃia copilului 

Sector 1 a Proiectului “Centrul de InserŃie Profesională” precum şi 

de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 363/2009 privind 

aprobarea modificării şi completării Organigramei, Statului de 

FuncŃii şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, potrivit căreia începând cu data de 1 decembrie 2009, 

Centrul de InserŃie Profesională este inclus în structura 

organizatorică a instituŃiei; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), ale art. 81 alin. (2) 

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul Centrului de InserŃie Profesională 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
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Copilului Sector 1, pentru primul an de sustenabilitate, conform 

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

 Art. 2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:468 

Dată: 26.11.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 468/26.11.2009 

PREŞŞŞŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

Centrul de InserŃie Profesională din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

Buget pentru primul an de sustenabilitate 

 

Costuri detaliate  

 
ActivităŃi Materiale Costuri 

Organizarea 
cursurilor de croitorie  

Materiale pentru croitorie: 
material pentru lenjerie, 
etamină, pânză sac, materiale 
pentru sacoşe, aŃă pentru 
gherghef şi război Ńesut 

4000 lei 

Organizarea 
cursurilor de 
imprimător textil 

Site, raclete, pigmenŃi, bureŃi, 
axion 
Materiale pentru atelierul de 
creaŃie: pensule, vopsea, 
hârtie desen 
Materiale pentru igienă 
personală 

4000 lei 
 
3000 lei 
 
 
 
2000 lei 

Organizarea 
activităŃilor de 
socializare 

Excursii tematice 
Costuri legate de sărbătorirea 
zilelor de naştere 

3000 lei 
4000 lei 

Hrană AchiziŃia de alimente 33.264 lei 
Oferirea de servicii 
specializate 

Consumabile 3000 lei 

Total  56.264/ AN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 369/24.09.2009 privind modificărea Comisiei 

de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulŃi Sector 1  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile:  

Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 
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Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcŃionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

atribuŃiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, 

republicată; 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 14/2003 privind 

înfiinŃarea şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele 

cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 369/24.09.2009 pentru modificărea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 177/31.03.2009 privind 

modificărea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap 

pentru adulŃi Sector 1; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi ale art.115 alin. (1) 

lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificărea art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 369/24.09.2009, Comisia de evaluare a 

persoanelor cu handicap pentru adulŃi Sector 1 având următoarea 

componenŃă: 
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Preşedinte: 

Florica Popescu-medic primar expertiză grad I; 

Membri: 

LuminiŃa Nicoleta Neacşu-medic primar medicină 

internă; 

Guta Florina-psiholog; 

Filip Elena-reprezentant O.N.G.; 

Crîşmaru Mariana-asistent social; 

 

 Art .2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 369/24.09.2009 rămân nemodificate şi se aplică 

întocmai. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru 

adulŃi Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:469 

Dată: 26.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificărea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 416/2008 privind reglementarea 

activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate 

sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special 

amenajate aparŃinând domeniului public său privat  

al Sectorului 1 

 

 Vãzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum  şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de PoliŃie Comunitară Sector 1;  

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind 

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparŃinând domeniului public său privat al statului ori al 
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unităŃilor administrative - teritoriale, cu completările  şi modificările 

ulterioare; 

În considerarea dispoziŃiilor Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României  nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 82/2008; 

 În baza dispoziŃiilor art. 23, alin. (1), lit.” c” şi alin. (2), lit.”a” 

– ”c” din Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României 

nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare 

a OrdonanŃei Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

 În conformitate cu prevederile art. 64, alin. (1), art. 95, alin. 

(1), coroborat cu art. 96, alin. (1) şi art. 128, alin. (1), lit. ”g” din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 195/2002 

privind circulaŃia pe drumurile publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 416/2008 privind reglementarea activităŃii de 

ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor 

categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, 

parcări, locuri special amenajate aparŃinând domeniului public 

său privat al Sectorului 1; 

 Văzând normele Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 238/27.05.2009 privind modificărea art.6 al Anexei nr. 3 din 

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 416/2008 privind 

reglementarea activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau 

aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate 

aparŃinând domeniului public său privat al Sectorului 1; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 375/24.09.2009 pentru modificărea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

416/2008 privind reglementarea activităŃii de ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de 

vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri 

special amenajate aparŃinând domeniului public său privat al 

Sectorului 1; 

 În baza reglementărilor Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 432/29.10.2009 pentru modificărea şi 

completarea Anexei nr. 1 A la Hotărârea Consiliului Local Sector 

1 nr. 375/24.09.2009 pentru modificărea şi completarea hotărârii 
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consiliului local sector 1 nr. 416/2008 privind reglementarea 

activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare 

a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, 

carosabil, parcări, locuri special amenajate aparŃinând domeniului 

public său privat al sectorului 1; 

 În considerarea prevederilor hotărârii consiliului local al 

sectorului 1 nr. 453/29.10.2009 privind modificărea hotărârii 

consiliului local sector 1 nr. 416/2008 privind reglementarea 

activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare 

a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, 

carosabil, parcări, locuri special amenajate aparŃinând domeniului 

public său privat al Sectorului 1; 

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

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

republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 416/2008, după cum urmează: 

 

 (1). Se aprobă un nou capitol, Capitolul IV1, în hotărâre, 

având următorul cuprins: 
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„ CAPITOLUL IV1 

Art. 101. (1). În cazul în care agenŃii economici 

furnizori de utilităŃi (respectiv canalizare, apă, energie 

electrică, gaze naturale, energie termică) indiferent de 

statutul juridic, au de efectuat intervenŃii în subteranul aflat 

deasupra locurilor de parcare, iar aceste spaŃii sunt ocupate 

de vehicule, vor solicita intervenŃia operatorului economic, în 

vederea ridicării acestora.  

 (2). AgenŃii economici de la alin. (1) vor face solicitarea 

de ridicare a vehiculelor în cauză, prin intermediul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1. 

 (3). Cheltuielile legate de ridicarea, transportarea şi 

depozitarea vehiculelor respective vor fi suportate de 

agentul economic care a solicitat intervenŃia. 

 (4). Prevederile art. 3, art. 6, art. 9 şi ale caietului de 

sarcini se aplică în mod corespunzător. ” 

  

(2). Art.12. alin.(3) din Regulamentul privind activităŃile de 

ridicare, transport, depozitare şi eliberare sau valorificare a 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând 

domeniului public său privat al Municipiului Bucureşti sau aflate în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
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“ În situaŃiile în care vehiculele ridicate şi 

nerevendicate vor putea fi calificate ca fiind abandonate sau 

fără stăpân în accepŃiunea Legii nr. 421/2002 privind regimul 

juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparŃinând domeniului public său privat al statului ori al 

unităŃilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare, se va trece la aplicarea procedurilor 

prevăzute de această lege. ” 

(3). Art. 9 din Regulamentul privind reglementarea 

activităŃilor de soluŃionare a conflictelor generate de ocuparea 

abuzivă a locurilor de parcare închiriate legal de AdministraŃiea 

Domeniului Public Sector 1, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 “ În situaŃiile în care vehiculele ridicate şi 

nerevendicate vor putea fi calificate ca fiind abandonate sau 

fără stăpân în accepŃiunea Legii nr. 421/2002 privind regimul 

juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparŃinând domeniului public său privat al statului ori al 

unităŃilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare, se va trece la aplicarea procedurilor 

prevăzute de această lege. ” 

 

(4). Se aprobă includerea şi completarea în Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.416/2008 a unei noi Anexe, 
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Anexa nr. 6, respectiv Regulamentul privind procedura de 

valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără 

stăpân, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

431/2009.  

 (5). Se modifică denumirea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 416/2008, noua denumire fiind Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/2008 privind 

reglementarea activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate 

sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special 

amenajate, spaŃii verzi şi trotuare aparŃinând domeniului 

public său privat al Sectorului 1.  

 

 (6). Se aprobă modificărea şi completarea art.14, alin.(1) 

din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.416/2008, în 

sensul menŃionării că obligaŃia valorificării vehiculelor trecute 

în proprietatea Consiliului Local al Sectorului 1, revine 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 şi comisiei. 

 

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.416/2008, cu toate modificările şi completările ulterioare, se va 

republică, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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 Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinŃă publică 

prin afişare sau prin orice altă formă de publicitate. 

  

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară a Sectorului 1, AdministraŃiea Domeniului Public 

Sector 1, operatorul economic şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe din cadrul Primăriei Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:470 

Dată: 26.11.2009  



39 

 

 Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 470/26.11.2009 

PREŞŞŞŞEDINTE DE ŞŞŞŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

REGULAMENTUL 

privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca 

fiind abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza prezentei 

hotărâri 

 

 Art. 1. (1). În conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, 

după finalizarea tuturor etapelor prevăzute de Legea nr. 421/2002 

privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate 

pe terenuri aparŃinând domeniului public său privat al statului ori 

al unităŃilor administrativ-teritoriale, Primarul Sectorului 1 emite o 

dispoziŃie prin care declară vehiculele ca fiind abandonate sau 

fără stăpân, după caz, şi de trecere în domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti, urmând a se procedă la valorificarea lor şi 

a bunurilor aflate în interiorul acestora.  

(2) Valorificarea se face prin vânzare, în condiŃiile legii, 

sau prin predarea la o unitate de colectare şi valorificare a 

deşeurilor.  

(3). DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1 – 

prin directorul general – convoacă comisia menŃionată la art.15, 
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alin. (2) din prezenta hotărâre, în vederea efectuării recepŃiei cu 

privire la bunurile care vor fi valorificate.  

(4). Comisia va întocmi un proces verbal de recepŃie în 

care se vor preciza în mod expres bunurile ce vor fi valorificate 

prin vânzare şi cele care vor fi predate la o unitate de colectare şi 

valorificare a deşeurilor.  

(5). În cazul valorificării prin vânzare a vehiculelor, se va 

efectua o expertiză de specialitate realizată de către un expert 

tehnic autorizat, care va întocmi un raport şi îl va  comunica 

comisiei constituite conform art.1, alin. (3) al prezentului 

regulament.  

(6). Costurile privind expertiza tehnică se suportă de 

DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1.  

(7). Valorificarea prin vânzare se poate face prin una 

dintre modalităŃile prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare, 

astfel: 

a) vânzare la licitaŃie; 

b) vânzare directă. 

(8). În primă fază toate bunurile se valorifică prin vânzare 

la licitaŃie.  

 

 Art. 2. Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin 

vânzare la licitaŃie, comisia va fixa data, oră şi locul licitaŃiei.  
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 Art. 3. Vânzarea la licitaŃie se va face la locul unde s-au 

depozitat vehiculele declarate ca fiind abandonate sau fără 

stăpân sau, dacă există motive temeinice, în alt loc. 

 

 Art. 4. Prin excepŃie, comisia poate stabili printr-un raport, 

scurtarea sau prelungirea termenului, pentru situaŃii bine 

motivate.  

 Art. 5. Cu cel puŃin 3 zile înainte de data Ńinerii licitaŃiei, 

comisia va întocmi şi va afişa publicaŃia de vânzare la locul 

licitaŃiei, la sediul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară şi al 

Primăriei Sectorului 1, iar atunci când apreciază că este necesar, 

vânzarea la licitaŃie va fi anunŃată şi într-un ziar de largă 

circulaŃie.  

 

 Art. 6. (1). PublicaŃiile şi anunŃurile de vânzare vor cuprinde 

dată, oră şi locul licitaŃiei, nominalizarea bunurilor ce vor fi oferite 

spre vânzare, cu indicarea pentru fiecare a preŃului de începere a 

licitaŃiei, care este preŃul stabilit prin expertiză.  

(2) Costul acestor publicaŃii şi anunŃuri se vor suporta din 

bugetul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1.  

 

 Art. 7. Poate participa la licitaŃie orice persoană care, cel 

mai târziu până la începerea vânzării la licitaŃie publică, a 

consemnat la DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1 sau orice altă instituŃie bancară, la dispoziŃia DirecŃiei 
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Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1, cel puŃin 10% din preŃul 

de începere a licitaŃiei pentru bunurile pe care intenŃionează să le 

cumpere.  

 

 Art. 8. (1). În ziua stabilită pentru vânzare comisia de 

valorificare a bunurilor se va deplasa la locul unde se află 

bunurile, va ridica sigiile şi va primi vehiculele declarate ca fiind 

abandonate sau fără stăpân scoase la licitaŃie.  

(2). Comisia va verifică starea şi numărul obiectelor după 

procesul-verbal întocmit cu ocazia activităŃii de ridicare a 

vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân în 

Sectorul 1, conform prezentei hotărâri. 

 

 Art. 9. Vânzarea la licitaŃie se va face în mod public de 

către comisia de valorificare, care va oferi spre vânzare fiecare 

bun în parte sau mai multe bunuri împreună, în funcŃie de natură 

şi destinaŃia lor.  

 

 Art. 10. (1). PreŃul de la care începe licitaŃia este cel 

prevăzut în publicaŃii sau anunŃuri, potrivit art. 8, alin.(1). Bunul se 

adjudecă celui care, după trei strigări succesive, făcute la 

intervale de timp care să permită opŃiuni şi supralicitări, oferă 

preŃul cel mai mare, chiar şi atunci când, în lipsă de alŃi 

concurenŃi, acesta a fost singurul ofertant. 
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(2). În baza dovezii de plată integrală a preŃului, conform 

art.13, alin.(1), comisia de valorificare va elibera adjudecatarului, 

actul de adjudecare, care constituie titlu de proprietate asupra 

bunului licitat.  

(3). Odată cu actul de adjudecare se va proceda şi la 

predarea efectivă a bunului. 

 

 Art. 11. (1). După adjudecarea bunului adjudecatarul este 

obligat să depună de îndată întregul preŃ, în numerar, filă CEC ori 

cu ordin de plată, în termen de cel mult 5 zile în contul DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1. 

(2). Dacă preŃul nu se va depune potrivit alin. (1), se va 

organiza o nouă  licitaŃie.  

 

 Art. 12. (1). După închiderea licitaŃiei, comisia de 

valorificare va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi 

rezultatul acesteia, care va fi semnat de membrii comisiei de 

valorificare, precum şi de adjudecatar. 

(2). Comisia de valorificare va elibera fiecărui adjudecatar 

în parte, o dovadă care va cuprinde data şi locul licitaŃiei, numele 

adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat şi a preŃului 

adjudecat. 

 

 Art. 13. (1). Dacă în urma aplicării procedurii de  vânzare la 

licitaŃie rămân bunuri nevândute comisia poate proceda la 
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valorificarea vehiculelor precum şi a bunurilor aflate în interiorul 

acestora, prin vânzare directă, cumpărătorului care oferă cel puŃin 

preŃul stabilit potrivit art. 1 alin. (6). 

(2). Termenul pentru vânzarea directă va fi stabilit de 

către comisie.  

(3). La finalul operaŃiunii de vânzare directă, comisia va 

întocmi un proces-verbal în care se va preciza modul de 

desfăşurare al acesteia.  

(4). În ultima etapă, dacă nu există niciun cumpărător în 

urma procedurii de vânzare directă, bunurile în cauză vor fi 

predate la o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor.   

 

 Art. 14. Contestarea licitaŃiei şi a rezultatelor acesteia se 

poate realiza pe calea instanŃelor judecătoreşti de la locul 

desfăşurării licitaŃiei.  

 

 Art. 15. Sumele obŃinute din valorificarea vehiculelor 

abandonate sau a vehiculelor fără stăpân se fac venit la bugetul 

local al Sectorului 1, prin intermediul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificărea Anexelor nr. 1 şşşşi nr. 2 ale Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 376/24.09.2009 şşşşi 

împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze împreună 

cu reprezentanŃii funcŃionarilor publici, respectiv 

reprezentanŃii salariaŃilor contractuali, Actele AdiŃionale la 

Acordul Colectiv de Muncă, respectiv Contractul Colectiv de 

Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

144/31.03.2009  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate comun al DirecŃiei Resurse 

Umane, DirecŃiei Management Economic, DirecŃiei Juridice  din 

cadrul Primăriei Sectorului 1;  

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 – cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii 
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nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor 

cadou şi a tichetelor de creşă, coroborate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului României nr. 1317/2006 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a dispoziŃiilor  Legii nr. 193/2006; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 - privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor Hotărârii Guvernului României nr. 

833/2007 - privind normele de organizare şi funcŃionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective şi ale Legii 

nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 

281/1993 - privind drepturile salariaŃilor din sectorul bugetar;  

 Potrivit dispoziŃiilor OrdonanŃei de UrgenŃă  a Guvernului 

României nr. 41/2009 - privind unele măsuri în domeniul 

salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioadă mai - 

decembrie 2009; 

 Văzând OrdonanŃa Guvernului României nr. 10/2008 - 

privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului 
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bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 

bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 

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

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

sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă 

funcŃii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual salarizat prin legi speciale; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei Guvernului 

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

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici 

până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de 

salarizare şi alte drepturi ale funcŃionarilor publici, precum şi 

creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor publici în anul 

2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 376/24.09.2009 privind împuternicirea 

Primarului sectorului 1 de a semna împreună cu reprezentanŃii 

funcŃionarilor publici, respectiv reprezentanŃii salariaŃilor 

contractuali, Actele AdiŃionale la Acordul Colectiv de Muncă, 

respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al sectorului 

1 nr. 144 din 31.03.2009 privind împuternicirea Primarului 
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Sectorului 1 de a semna împreună cu reprezentanŃii salariaŃilor  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 Contractul 

Colectiv de Muncă; 

 În baza proceselor verbale încheiate în urma negocierii 

părŃilor semnatare, în contextul dat, s-a dispus modificărea 

actelor adiŃionale la acordul/contractul colectiv de muncă 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 376 

din 24.09.2009, în sensul acordării tichetelor cadou în cuantum 

de 713 lei brut pentru toŃi salariaŃii, cu ocazia evenimentului de 1 

decembrie. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică art. 1 din Actul adiŃional la Acordul 

colectiv de muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.376/24.09.2009, în sensul că „se acordă tichete 

– cadou în cuantum de 713 lei brut tuturor funcŃionarilor 

publici, cu ocazia evenimentului de 1 Decembrie”. 

���� Celelalte clauze din Actul adiŃional aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.376/24.09.2009 

rămân nemodificăte. 
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���� Actul adiŃional face parte integrantă din Acordul colectiv 

de muncă nr. 14316/30.04.2009,  începând cu data 

înregistrării la sediul instituŃiei şi se aduce la cunoştinŃă 

publică prin afişare. 

���� Prezentul Act adiŃional s-a încheiat în trei exemplare, 

originale, câte unul pentru fiecare parte, iar unul pentru 

Comisia Paritară. 

 

 Art. 2. Se modifică art. 1 din Actul adiŃional la Contractul 

colectiv de muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.376/24.09.2009, în sensul că „se acordă tichete 

– cadou în cuantum de 713 lei brut tuturor salariaŃilor în 

regim contractual, cu ocazia evenimentului de 1 Decembrie”. 

���� Celelalte clauze din Actul adiŃional aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.376/24.09.2009 

rămân nemodificăte. 

���� Celelalte clauze din Contractul colectiv de muncă  de la 

nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 

rămân nemodificăte . 

���� Actul adiŃional face parte integrantă din Contractul 

colectiv de muncă nr. 2011/30.04.2009, începând cu data 

înregistrării la Ministerul Muncii SolidarităŃii Sociale şi 

Familiei – DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Socială a 

Muncipiului Bucureşti. 
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 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 376/24.09.2009 privind împuternicirea Primarului 

Sectorului 1 de a semna împreună cu reprezentanŃii funcŃionarilor 

publici, respectiv reprezentanŃilor salariaŃilor contractuali, actele 

adiŃionale la Acordul Colectiv de Muncă, respectiv Contractul 

Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului nr. 144/31.03.2009 rămân neschimbate şi se aplică 

întocmai. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare 

originale, un exemplar fiind necesar la DirecŃia de Muncă, Familie 

şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 5. Prevederile actelor adiŃionale menŃionate la art. 1 şi 

art. 2 se vor aplica începând cu 1 decembrie 2009.   

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

DirecŃia Resurse Umane, DirecŃia Management Economic şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:471 

Dată: 26.11.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr.471/26.11.2009  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad  

 

ACT ADIłIONAL LA ACORDUL COLECTIV ÎNCHEIAT LA 

NIVELUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 1 

PENTRU FUNCłIONARII PUBLICI  

 

 În temeiul art. 28 alin, (2), (3) din Hotărârea nr. 833 din 

25.07.2007 privind normele de organizare a comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective coroborate cu prevederile art. 28 

alin (1) din Legea nr. 54/2003 se încheie prezentul Act AdiŃional 

la Acordul Colectiv încheiat la nivelul Primăriei Sectorului 1. 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1), art. 9 şi art. 14 

din Acordul Colectiv  nr. 14316/30.04.2009 încheiat la nivelul 

Primăriei sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144 din 31.03.2009,  

 

PărŃile semnatare au convenit următoarele: 

 

Art. 1 Se modifică art. 1 din Actul adiŃional la acordul colectiv de 

muncă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

376/24.09.2009 în sensul că „se acordă tichete – cadou în 
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cuantum de 713 lei brut tuturor funcŃionarilor publici, cu ocazia 

evenimentului de 1 decembrie”. 

Art. 2 Celelalte clauze din actul adiŃional aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.376/24.09.2009 rămân 

nemodificăte . 

Art. 3 Actul adiŃional face parte integrantă din acordul colectiv de 

muncă nr. 14316/ 30.04.2009,  începând cu data înregistrării la 

sediul instituŃiei şi se aduce la cunoştinŃă publică prin afişare. 

Art. 5 Prezentul act adiŃional s-a încheiat în trei exemplare, 

originale, câte unul pentru fiecare parte, iar unul pentru Comisia 

Paritară. 

    
PRIMAR, 

ANDREI IOAN CHILIMAN 
REPREZENTANłII 
SALARIAłILOR, 

 
 BOGDAN NICOLAE 

GRIGORESCU 
OVIDIU NICOLAE 

FULGEANU 
ADRIAN TOMA 
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Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local 

 nr. 471/26.11.2009  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad  

 

ACT ADIłIONAL LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 

ÎNCHEIAT LA NIVELUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 1 

 

 În temeiul art. 3, alin. (2) şi alin. (4), art. 22 şi ale art. 23 din 

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

modificările şi completările ulterioare, art. 236 din Legea nr. 

53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare se încheie prezentul Act AdiŃional la 

Contractul Colectiv de Munca încheiat la nivelul Primăriei 

Sectorului 1. 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1), art. 9 şi art. 14 

din Contractul Colectiv de Muncă nr. 2011/30.04.2009 încheiat la 

nivelul Primăriei sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144 din 

31.03.2009,  
 

PărŃile semnatare au convenit următoarele: 

 

Art. 1. Se modifică art. 1 din Actul adiŃional la contractul colectiv 

de muncă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 
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nr. 376/24.09.2009 în sensul că „se acordă tichete – cadou în 

cuantum de 713 lei brut tuturor salariaŃilor în regim contractual, cu 

ocazia evenimentului de 1 decembrie”. 

Art. 2 Celelalte clauze din actul adiŃional aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.376/24.09.2009 rămân 

nemodificăte . 

Art. 3 Celelalte clauze din Contractul colectiv de muncă  de la 

nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 rămân 

nemodificăte . 

Art. 4 Actul adiŃional face parte integrantă din contractul colectiv 

de muncă nr. 2011/ 30.04.2009,  începând cu data înregistrării la 

Ministerul Muncii SolidarităŃii Sociale şi Familiei – DirecŃia de 

Muncă şi ProtecŃie Socială a Muncipiului Bucureşti. 

Art. 5. Prezentul act adiŃional s-a încheiat în trei exemplare, 

originale, câte unul pentru fiecare parte iar unul pentru Ministerul 

Muncii SolidarităŃii Sociale şi Familiei – DirecŃia de Muncă şi 

ProtecŃie Socială a Muncipiului Bucureşti. 

 
PRIMAR, REPREZENTANTUL 

SALARIAłILOR 
 

ANDREI IOAN CHILIMAN CĂTĂLIN GHINEA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificărea Anexelor nr.1 şşşşi nr. 2 ale Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 377/24.09.2009 şşşşi 

împuternicirea Directorului Executiv al Complexului 

MultifuncŃional Caraiman de a semna împreună cu 

reprezentanŃii desemnaŃi de funcŃionarii publici respectiv de 

reprezentanŃii salariaŃilor, Actele adiŃionale nr.3 la  Acordul 

Colectiv de muncă, respectiv Contractul Colectiv de  Muncă 

încheiate la nivelul Complexului MultifuncŃional Caraiman  

pană la aprobarea bugetului local de  

venituri şi cheltuieli pe anul 2010 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Complexul 

MultifuncŃional Caraiman; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul art. 22 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind 

contractul colectiv de muncă, republicată şi ale art.72 din Legea 

nr. 188/1999, republicată; 
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 În conformitate cu prevederile  Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 

833/2007 privind normele de organizare şi funcŃionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetara pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar–

fiscale; 

 Văzând OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la 

nivelul administraŃiei publice, aprobată prin Legea nr. 144/2009; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 150/31.03.2009 privind împuternicirea Directorului 

Executiv al Complexului MultifucŃional Caraiman de a semna 

împreună cu reprezentanŃii desemnaŃi de funcŃionarii publici, 

respectiv de reprezentanŃii salariaŃilor, Acordul Colectiv de 

muncă, respectiv Contractul Colectiv de Muncă, încheiate la 

nivelul Complexului MultifuncŃional Caraiman, până la aprobarea 

bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2010; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 377/24.09.2009 privind împuternicirea Directorului 

Executiv al Complexului MultifucŃional Caraiman de a semna 

împreună cu reprezentanŃii desemnaŃi de funcŃionarii publici 

respectiv de reprezentanŃii salariaŃilor, Actele adiŃionale la 

Acordul Colectiv de muncă, respectiv Contractul Colectiv de 
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Muncă, încheiate la nivelul Complexului MultifuncŃional Caraiman, 

până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 

2010. 

 łinând seama de DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 

5598/07.09.2009, modificată prin DispoziŃia nr. 5765/16.09.2009; 

 Văzând Procesul-verbal de negociere nr. 3541/24.11.2009, 

încheiat între Directorul executiv al Complexului MultifuncŃional 

Caraiman şi reprezentanŃii funcŃionarilor publici, respectiv 

Procesul verbal nr. 3540/24.11.2009, încheiat între Directorul 

executiv al Complexului MultifuncŃional Caraiman şi 

reprezentantul salariaŃilor 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), 

lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃiea publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adiŃional nr. 3 la 

Acordul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Complexului 

MultifuncŃional Caraiman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 150/31.03.2009, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenŃa hotărâre, prin care:  

- se modifică art.1 din Actul adiłional nr. 2 la Acordul colectiv 

de muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 377/24.09.2009, în sensul că salariaŃii Complexului 
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MultifuncŃional Caraiman vor beneficia de tichete cadou cu ocazia 

zilei de 1 Decembrie 2009, în valoare de 710 lei brut. 

 

 Art. 2. Se aprobă încheierea Actului adiŃional nr. 3 la 

Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Complexului 

MultifuncŃional Caraiman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 150/31.03.2009, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenŃa hotărâre, prin care:  

- se modifică art. 1 din Actul adiŃional nr. 2 la Contractul 

colectiv de muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 377/24.09.2009, în sensul că salariaŃii 

Complexului MultifuncŃional Caraiman vor beneficia de tichete 

cadou cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2009, în valoare de 710 lei 

brut. 

 

 Art. 3. Se împuterniceşte Directorul Executiv al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman să semneze împreună cu 

reprezentanŃii desemnaŃi de funcŃionarii publici, respectiv de 

reprezentanŃii salariaŃilor, Actele AdiŃionale menŃionate la art.1 şi 

art. 2. 

 

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 377/24.09.2009 rămân neschimbate şi se aplică 

întocmai. 
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 Art. 5. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare 

originale, din care un exemplar pentru DirecŃia de Muncă, Familie 

şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional 

Caraiman şi Serviciul Secretariat General,  AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.:472 

Dată: 26.11.2009  
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 472/26.11.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

ACT ADIłIONAL nr. 3 

la Acordul Colectiv de muncă pentru perioada 2009-2010 la 

nivelul complexului MultifuncŃional Caraiman 

  

Încheiat între: 

1. Complexul MultifuncŃional Caraiman, în calitate de angajator, 

reprezentat prin Director Executiv Angelica Juracopschi 

 

Şi 

 

2. ReprezentanŃii funcŃionarilor publici din cadrul Complexul 

MultifuncŃional Caraiman, respectiv Zidaru Florentina, Dudău 

Ioana, numiŃi în continuare salariaŃi,  

Convin de comun acord, în temeiul dispoziŃiilor art. 29, 

alin.(1), lit.”b” din Hotărârea Guvernului României nr. 

833/2007, următoarele modificări: 

 

 Art. 1. Se modifică art.1 din Actul adiŃional nr.2 la Acordul 

colectiv de muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
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Sectorului 1 nr. 377/24.09.2009, în sensul că salariaŃii 

Complexului MultifuncŃional Caraiman vor beneficia de tichete 

cadou cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2009, în valoare de 710 lei 

brut. 

   

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Acordului colectiv de muncă 

rămân în vigoare. 

 

Angajator, 

Director Executiv 

ReprezentanŃii 

funcŃionarilor, 

Angelica Juracopschi Zidaru Florentina 

Dudău Ioana 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 472/26.11.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

ACT ADIłIONAL nr. 3 

la Contractul colectiv de muncă pentru perioada 2009 - 2010 

Înregistrat la Direcłia de Muncă, Solidaritate Socială şşşşi 

Familie Municipiul Bucureşti cu nr. 1570/02.04.2009  

 

Încheiat între: 

1.Complexul MultifuncŃional Caraiman, în calitate de angajator, 

reprezentat prin Director Executiv Angelica Juracopschi 

 

Şi 

 

2.ReprezentanŃii salariaŃilor din cadrul Complexul MultifuncŃional 

Caraiman, respectiv Balteş Iuliana,  

Convin de comun acord,  în temeiul dispoziŃiilor art.33, 

alin.(3) din Legea nr.130/1996 şşşşi a prevederilor art.246 din 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, următoarele modificări: 

 

 Art. 1 Se modifică art.1 din Actul adiŃional nr. 2 la 

Contractul colectiv de muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
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Local al Sectorului 1 nr. 377/24.09.2009, în sensul că salariaŃii 

Complexului MultifuncŃional Caraiman vor beneficia de tichete 

cadou cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2009, în valoare de 710 lei 

brut. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Contractului colectiv de 

muncă rămân în vigoare. 

 

Angajator, 

Director Executiv 

ReprezentanŃii 

funcŃionarilor, 

Angelica Juracopschi dr. Iuliana Mirela Balteş 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificărea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 379/24.09.2009 privind încetarea aplicării unor prevederi 

din Contractul Colectiv de muncă la nivel de unitate încheiat 

pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, înregistrat la DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Socială 

Bucureşti sub nr. 1556/2.04.2009, precum şi a unor prevederi 

din Acordul Colectiv încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru 

perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
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Luând în considerare prevederile:  

Legii nr. 193/2006 privind acordare tichetelor cadou şi a 

tichetelor de creşă; 

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

modificări şi completări;  

Legii 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările ulterioare; 

Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului României nr. 1317/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziŃiilor Legii nr. 

193/2006 privind acordare tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă; 

 łinând seama de Contractul Colectiv de Muncă la nivel de 

Unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

înregistrat la DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Socială Bucureşti sub 

nr. 1556/2.04.2009, precum şi de Acordul Colectiv încheiat la 

nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

379/24.09.2009 privind încetarea aplicării unor prevederi din 

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Unitate încheiat pentru 
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perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2009 şi până la aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2010 ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, înregistrat la DirecŃia de 

Muncă şi ProtecŃie Socială Bucureşti sub nr. 1556/2.04.2009, 

precum şi a unor prevederi din Acordul Colectiv încheiat la nivelul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli pentru anul 2010 şi Nota de îndreptare a erorii materiale 

strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 379/2009, 

înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr. K/1314/06.10.2009; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificărea prevederilor art. 1 alin. (2) şi 

ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 379/24.09.2009, rectificată prin Nota de îndreptare a erorii 

materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

379/2009, înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr. 

K/1314/06.10.2009, în sensul acordării salariaŃilor din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sector 1, de tichete cadou în cuantum de 700 lei brut/salariat, 

pentru evenimentul din 1 Decembrie 2009, astfel cum este stabilit 

prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Unitate şi respectiv 

Acordul Colectiv. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 379/24.09.2009, rectificată prin Nota de 

îndreptare a erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului 

Local Sector 1 nr. 379/2009, înregistrată la Primăria Sectorului 1 

sub nr. K/1314/06.10.2009 rămân în vigoare şi se aplică întocmai. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare 

originale, din care un exemplar pentru DirecŃia de Muncă, Familie 

şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:    473 

Dată: 26.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificărea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 381/2009 privind  împuternicirea Directorului General al 

DirecŃiei Generale de Impozite şşşşi Taxe Locale a Sectorului 1 

să semneze, în numele şşşşi pentru Consiliul Local al Sectorului 

1, Actul AdiŃional la Acordul Colectiv privind raporturile de 

serviciu încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de Impozite şşşşi 

Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009-2010 şşşşi Actul 

AdiŃional la Contractul Colectiv de muncă al DirecŃiei 

Generale de Impozite şşşşi  Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 

2009-2010 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate nr. 535202/20.11.2009 întocmit 

de DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Luând în considerare  Raportul Comisiei de studii, 

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

Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere dispoziŃiile Legii nr. 53/2003 privind Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
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cele ale Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcłionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

833/2007 privind normele de organizare şi funcŃionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective; 

 łinând seama de adresa nr. 38993/18.11.2009 emisă de 

Primăria Sectorului 1 – DirecŃia Management Economic; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), 

lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃiea publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞŞŞŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr.  381/2009, în sensul acordării tichetelor 

cadou pentru fiecare angajat al DirecŃiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1 pentru un eveniment pe luna 

decembrie – “Crăciunul”, în condiŃiile şi în cuantumul stabilite prin 
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Acordul Colectiv de Muncă şi prin Contractul Colectiv de Muncă, 

încheiate la nivelul instituŃiei pe anii 2009-2010.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 381/2009 a Consiliului Local al Sectorului 1 

rămân nemodificate. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare 

originale, din care un exemplar pentru DirecŃia de Muncă, Familie 

şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:    474 

Dată: 26.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificărea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.384/24.09.2009 privind încetarea aplicării unor prevederi 

din Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Cantinei Centrale 

de Ajutor Social (C.C.A.S.B.) – Bucureşti  pentru perioada 

cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şşşşi cheltuieli 

pentru anul 2009 şi până la aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2010  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Cantina Centrala de Ajutor Social; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 130/1996, 

republicată,  privind contractul colectiv de muncă; 

 În conformitate cu prevederile  Legii 53/2003 – Codul 

Muncii, cu modificările ulterioare 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanłele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate 

încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 al Cantinei 

Centrale de Ajutor Social Bucureşti înregistrat la DirecŃia de 

Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti 

sub nr. 6274/06.11.2008 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi  art. 115 alin. (1), 

lit. ”b” din Legea 215/2001 a administraŃiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.  384/2009, în sensul acordării tichetelor cadou  

salaratilor Cantinei Centrale de Ajutor Social pentru evenimentul 

din 1 Decembrie, în condiŃiile şi cuantumul stabilite prin 

Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul instituŃiei. 
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 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 384/24.09.2009 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare 

originale, din care un exemplar pentru DirecŃia de  Muncă, 

Familie şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Cantina Centrală de Ajutor 

Social şi Serviciul Secretariat General, Audien’e vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    475 

Dată: 26.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Directorului General al AdministraŃiei  

Domeniului Public Sector 1 şi a reprezentanŃilor sindicatelor 

reprezentative din cadrul AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 1 de a semna Actul AdiŃional nr. 3 la Contractul 

Colectiv de Munca aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 116/23.04.2008, modificată prin Hotărârile 

Consiliului Local nr.500/10.12.2008 şi nr.385/24.09.2009 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 şi 

raportul de specialitate  întocmit de către AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare Legea nr. 53/2003 – cu modificările şi 

completările ulterioare coroborate cu cele ale Legii nr. 130/1996 

privind contractul colectiv de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 193/2006 privind 

acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă coroborate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1317/2006 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a dispoziŃiilor  Legii nr. 

193/2006; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 - privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 

281/1993 - privind drepturile salariaŃilor din sectorul bugetar;  

 Potrivit dispoziŃiilor OrdonanŃei de urgentă nr. 41/2009 - 

privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din 

sectorul bugetar pentru perioadă mai - decembrie 2009; 

 Văzând OrdonanŃa Guvernului României nr. 10/2008 - 

privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului 

bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 

24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă funcŃii de demnitate 

publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor 

salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat 

prin legi speciale; 
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 În baza procesului verbal nr. 22735/18.11.2009 încheiat în 

urma negocierii părŃilor semnatare, în contextul dat, s-a dispus 

modificărea contractului colectiv de muncă de la nivelul instituŃiei, 

în sensul acordării tichetelor cadou în cuantum de 713 lei brut 

pentru toŃi salariaŃii, cu ocazia evenimentului de 1 decembrie.   

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), 

lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃiea publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Directorul General al 

AdministraŃiei  Domeniului Public Sector 1 să semneze împreună 

cu reprezentanŃii sindicatelor reprezentative Actul AdiŃional nr. 3 

la Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul AdministraŃiei  

Domeniului Public Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 116/23.04.2008, modificată prin 

Hotărârile Consiliului Local nr. 500/10.12.2008 şi nr. 

385/24.09.2009, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenŃa hotărâre, prin care: 

 Art. 44 se completează cu un nou alineat - nr.(2) care va 

avea următorul cuprins: 

       ” (2) Se acorda tichete cadou în valoare brută de 713 lei 

angajaŃilor instituŃiei cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2009. Nu 
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beneficiază de acordarea tichetelor angajaŃii ale căror 

raporturi de muncă sunt suspendate pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului, precum şi cei detaşaŃi la alte instituŃii din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.” 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

sectorului 1 nr. 116/23.04.2008, nr. 500/10.12.2008 şi nr. 

385/24.09.2009 rămân neschimbate şi se aplică întocmai. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare 

originale, un exemplar fiind necesar la DirecŃia de Muncă, Familie 

şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Prevederile  actului adiŃional la contractul colectiv de 

muncă se vor aplica începând cu data înregistrării la Ministerul 

Muncii SolidarităŃii Sociale şi Familiei – DirecŃia de Muncă şi 

ProtecŃie Socială a Municipiului Bucureşti.   

 Art. 5 Primarul Sectorului 1, Directorul General al 

AdministraŃiei  Domeniului Public Sector 1, Sindicatele 

reprezentative din cadrul AdministraŃiei  Domeniului Public Sector 

1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:    476 

Dată: 26.11.2009  
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                   Anexa nr.1 

             la Hotărârea Consiliului Local 

           nr. 476/26.11.2009 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

       Ion Brad 

 

Nr. înregistrare D.M.S.S.F. Bucureşti _____________ 

 

ACT ADIłIONAL  NR. 3 

  

LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ÎNCHEIAT LA 

NIVELUL ADMINISTRAłIEI   DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 

1 BUCUREŞTI ŞI ÎNREGISTRAT LA D.M.S.S.F. SUB 

NUMĂRUL 3112/ 2008 

 

În temeiul art. 31 din Legea nr.130/1996, privind 

contractul colectiv de muncă,  republicată 

Conform art. 3 din Contract Colectiv de Muncă nr. 3112/ 

2008 : 

Între :  

 

 ADMINISTRAłIEA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, B-dl Poligrafiei nr.4, sector 

1, telefon 021.319.32.63, fax  021.319.32.54, cod fiscal 4602068, 

reprezentată prin Director General Eugen Mâlea, pe de o parte 
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Şi 

 

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT 

„SOLIDARITATEA” A.D.P. Sector 1 Bucureşti, cu sediul în 

localitatea Bucureşti, str. Anghel Saligny, nr. 2, sector 5, 

telefon 0722.69.19.50, reprezentat prin Preşedinte 

Ginghina Zanet,  

 

SINDICATUL LIBER „RĂMURIŞ” cu sediul în localitatea 

Bucureşti, str. Cristian Popisteanu, nr. 1 - 3, sector 1, telefon 

0721.18.18.03,  atribut fiscal 18079210, reprezentat prin 

Preşedinte Muhulica George, pe de altă parte,  

 

s-a încheiat prezentul Act AdiŃional la Contractul 

Colectiv de Muncă nr. 3112/27.05.2008, prin care părŃile convin 

următoarele:  

Art.1. Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de 

unitate pentru AdministraŃiea Domeniului Public Sector 1, se 

modifică după cum urmează : 

 

Art. 44  se completează cu un nou alineat – nr. 2 care 

va avea următorul cuprins : 
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“se acordă  tichete cadou în valoare brută de 713 lei 

angajaŃilor instituŃiei cu ocazia zilei de 1 decembrie 2009. Nu 

beneficiază de acordarea tichetelor angajaŃii ale căror 

raporturi de muncă sunt suspendate pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului, precum şi cei detaşaŃi la alte instituŃii din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 “ 

 

Art. 2. Celelalte clauze ale Contractului Colectiv de 

muncă nr. 3112/ 2008 rămân neschimbate. 

Prezentul Act AdiŃional la Contractul Colectiv de Muncă s-a 

încheiat în patru exemplare (inclusiv anexa) câte unul pentru 

fiecare parte şi unul pentru a fi înregistrat la DirecŃia de Muncă, 

Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti 

 
DIRECTOR GENERAL 

Eugen Milea 
SINDICATUL LIBER 

INDEPENDENT  
SOLIDARITATEA 

Preşedinte Ginghina Zanet 
 

ŞEF SERVICIU RESURSE 
UMANE 

Haidemak Marius 

SINDICATUL LIBER 
RĂMURIŞ 

Preşedinte Muhulica George 
 

ŞEF SERVICIU JURIDIC 
Cons. jur. Daniel Andronie 
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Anexa nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă 

 nr. 3112/2008 

 

CATEGORIILE DE PERSONAL ŞI CUANTUMURILE 

SPORURLOR SALARIALE  ACORDATE  

 

1. SPORURI ACORDATE TUTUROR ANGAJAłILOR A.D.P. 

SECTOR 1 

 

- spor de vechime  : între 3 şi 5 ani      5% 

   între 5 şi 10 ani    10% 

           între 10 şi 15 ani     15% 

           între 15 şi 20 ani    20% 

           peste 20 de ani    25 % 

 

- spor pentru  muncă suplimentară prestata,  în cazul în care nu 

se poate compensa cu ore libere plătite 

- 75 % din salariul de bază pentru primele 2 ore 

- 100% din salariul de bază pentru orele următoare, precum şi 

pentru orele lucrate în zilele de repaus sapatamanal şi sărbători 

legale. 

- prima de vacanŃa egală cu un salariu de bază 

- prima de sărbători (Paste şi Crăciun) echivalentă cu un salariu 

brut 

- premiu de 1 Iunie pentru fiecare copil minor al angajatului 

- premiul anual (cel de-al treisprezecelea salariu) 
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- indemnizaŃia de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de 

bază 

- tichete de creşa în cuantumul prevăzut de lege 

- tichete cadou în valoare bruta lunară de 710 lei/ salariat 

- tichetele de masa se vor acordă numai în situaŃia în care 

reglementările legale în materie o vor permite şi vor avea 

cuantumul stabilit de lege   

 

 2. SPORURI ACORDATE  PERSONALULUI TESA 

 

- spor pentru activităŃi de arhivă        5 % 

- spor pentru depăşirea valorilor maxime admise ale densităŃii  de 

putere ale  

câmpului electromagnetic la sediul din Bd. Poligrafiei nr. 4  

(numai pentru angajaŃii care îşi desfăşoară activitatea în 

acest sediu               10 % 

- spor de reprezentare acordat trimestrial (în prima lună a fiecărui 

trimestru) echivalent cu un salariu de încadrare 

 

3. SPORURI ACORDATE PERSONALULUI CARE ÎŞI 

DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN CONDIłII DE MUNCĂ 

DEOSEBITE 

 

- şef secŃie drumuri       15% 

- maistru drumuri        15% 

- şef echipă drumuri      15% 

- inspectori drumuri      15% 
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- muncitori drumuri       15% 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

- şef secŃie spaŃii verzi                                          10% 

- şef secŃie producŃie material dendro-floricol   10% 

- inspector spaŃii verzi şi sere      10% 

- maistru spaŃii verzi şi sere       10% 

- muncitori spaŃii verzi şi sere       10% 

- şofer şi însoŃitor autovidanje                                          30% 

- şofer macara  20% 

- şofer autobasculantă  20% 

- şofer autogunoieră                                                       20% 

- şofer autocontainer  20% 

- mecanici utilaje  20% 

- tractorişti                                                                       20% 

- şoferi autostropitoare şi autoturisme 10% 

- mecanici reparaŃii, utilaje şi recipiente de colectat şi 

transportat gunoi                                 

10% 

 

- şef secŃie transport mecanizare                           10% 

- personalul care coordonează  activitatea garajului din 

sos. Odăii nr. 3-5 

10% 

- personalul ce asigură desfăşurarea activităŃilor specifice 

secŃiei transport- mecanizare        

10% 

 

- personalul care curăŃă WC-urile şi încasează taxele 

pentru folosirea acestora                      

10% 

- personalul inclus în programul de deszăpezire   30% 
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Notă : sporul pentru condiŃii deosebite sau 

vătămătoare se acordă numai pentru orele efectuate în 

aceste condiŃii 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării tichetelor cadou salariaŃilor 

 DirecŃiei de  AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar  Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcłia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar 

Sector 1 ; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Legii nr. 193/2006 – privind acordarea tichetelor 

cadou, precum şi prevederile art. 1.1, lit.”b” din Hotărârea 

Guvernului României nr. 1317/20.09.2006 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a dispoziŃiilor Legii nr. 

193/2006; 

 Luând în considerare prevederile  Legii ÎnvăŃământului nr. 

84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



86 

 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanłele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Procesul Verbal încheiat în data de 

24.11.2009 privind solicitarea de către salariałII Direcłiei de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1, prin 

reprezentanłII salariałilor, a tichetelor cadou pentru evenimentul 

din 6 decembrie 2009 ;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRAŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea tichetelor cadou, în cuantum 

de 998 lei brut, tuturor salariałilor Direcłiei de AdministraŃie 

pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1, pentru evenimentul 

din 6 Decembrie 2009  

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

Direcłia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar 
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Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienłe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:    477 

Dată: 26.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării tichetelor cadou salariaŃilor 

unităŃilor de ÎnvăŃământ preuniversitar de pe raza  

Sectorului 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcłia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar 

Sector 1 ; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul art. 12 şi art. 20 din Legea nr. 130/1996, 

republicată, privind contractul colectiv de muncă, republicată ; 

 În temeiul Legii nr. 193/2006 – privind acordarea tichetelor 

cadou, precum şi prevederile art. 1.1, lit. ”b” din Hotărârea 

Guvernului României nr. 1317/20.09.2006 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a dispoziŃiilor Legii nr. 

193/2006; 
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 Luând în considerare prevederile Legii ÎnvăŃământului nr. 

84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanłele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare art. 103 din Contractul Colectiv de 

Muncă Unic la nivel de Ramură ÎnvăŃământ, înregistrat la 

Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse cu nr. 

596/15/12.12.2007. 

 łinând seama de dispoziŃiile art. 36, lit.”g” şi lit.”h” din 

Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti pe anul 2008 - 2009, înregistrat la 

DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Socială a Municipiului Bucureşti cu 

nr. 2784/09.05.2008; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRAŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea tichetelor cadou ca ajutor 

social, cu valoarea netă de 350 lei net, tuturor salariaŃilor 
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unităŃilor de ÎnvăŃământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, 

pentru evenimentul din 25 Decembrie 2009.               

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

Direcłia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    478 

Dată: 26.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Soldat Dobre Ioan nr. 21 

 

 Având în vedere : 

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

             - Raportul de specialitate nr. 671/05.11.2009  al 

arhitectului şef al Primăriei sectorului 1 . 

             - Raport nr. 187/05.11.2009 al Comisiei de administrare 

a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  8/10/24.03.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

             - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
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  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

            -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

                -Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificările 

ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi 

conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, 

alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată –  Str. Soldat Dobre 

Ioan nr. 21  

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:   479 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Popasului nr. 8 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 672/05.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 188/05.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 23/2/29.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
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  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

  

 



96 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată –  Str. Popasului nr. 8. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   480 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Robăneşti nr. 50 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 673/05.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 189/05.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 14/8/16.06.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
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  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată –  Str. Robăneşti nr. 50. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   481 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

  PUD  Drumul Muntele Găina nr. 29-37, lot 3/1 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 674/05.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1. 

- Raport nr. 190/05.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  23/18/29.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
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  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată –  Drumul Muntele 

Găina nr. 29 - 37, lot 3/1. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   482 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

  PUD  Drumul Muntele Găina nr. 29 - 37, lot 3/2 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 675/05.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 191/05.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  23/17/29.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB.   

 łinând seama de prevederile:  
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  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată –  Drumul Muntele Găina 

nr. 29 - 37, lot 3/2. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   483 

Dată: 26.11.2009 



106 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Ostaşilor nr.12 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 676/05.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 192/05.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  21/10/07.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
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  -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

  - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată –  Str. Ostaşilor nr. 12. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   484 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD   Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 75 - 91 

 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 677/05.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 193/05.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 21/11/07.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
 -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 
Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, privind 
formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art. 81, alin. 
(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit.” b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       
HOTĂRĂŞTE: 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată – Şos. Gheorghe Ionescu 

Siseşti  nr. 75-91. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   485 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Şos. Odăi, Tarla A114, Parcela A 114/1/6, 

Tarla T 11, Parcela A 114/1/10, 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 516d/25.09.2009  al arhitectului şef 

al Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 194/05.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

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

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
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  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

  - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată – Şos. Odăi, Tarla A 

114, Parcela A 114/1/6, Tarla T 11, Parcela A 114/1/10. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   486 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

  PUD   Drumul Plaiul Muntelui nr. 81 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 720/18.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 195/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  23/11/29.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 
Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

 - Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, privind 
formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art. 81, alin. 
(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit.” b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1  
HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate pe teren proprietate privată – Drumul Plaiul  Muntelui 

nr. 81. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   487 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD B-dul Luptătorilor nr. 72 

 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 721/18.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 196/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  11/3/05.05.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 
Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 
- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

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

(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată – B-dul Luptătorilor nr. 72. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   488 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD   Str. Surorilor nr. 55 

 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 722/18.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 197/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  25/3/13.10.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

  - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 



122 

 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 
Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   
- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

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

(2), lit. “i” şi art. 115, alin. (1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. Surorilor nr. 55. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   489 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Rabat nr. 19  

 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 516h/25.09.2009  al arhitectului şef 

al Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 199/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  21/9/07.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
 -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. Rabat nr. 19. 
Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   490 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Someşului nr. 1A (fostă Str. Caraiman nr. 33A) 

 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 723/18.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1. 

- Raport nr. 200/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  22/6/15.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 
completată; 
 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 
Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   
- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, privind 
formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 
prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr .50/1991 
privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinŃelor.  
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art. 81, alin. 
(2), lit. “i” şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 
HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate pe teren proprietate privată – Str. Someşului nr. 1A 

(fostă Str. Caraiman nr. 33A). 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   491 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD  Parcul  Cpt. Av. Gheorghe Mărăşoiu 

Monumentul Eroilor PiloŃi de Vânătoare 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 724/18.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 201/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  27/3/03.11.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
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  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

  - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată – Parcul Cpt. Av. 

Gheorghe Mărăşoiu (Monumentul Eroilor PiloŃi de 

Vânătoare). 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   492 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Dornei nr. 69 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 725/18.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 202/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  28/2/17.11.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
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  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. Dornei nr. 69 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   493 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD  Str. Fruntaşului nr.6 

 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 726/18.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

-Raport nr. 203/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  28/1/17.11.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB 

 łinând seama de prevederile: 
-  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 
Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 
- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

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

(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. Fruntaşului nr. 6. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   494 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Aristotel Pappia nr. 40 

 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 727/18.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 204/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  27/12/03.11.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 
completată; 
 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 
Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 
 - Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, 
privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  
documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin.(1) din 
Legea nr .50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art. 81, alin. 
(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit.” b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii  
amplasate pe teren proprietate privată – Str. Aristotel Pappia nr. 40. 
Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 
urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 
autorizaŃiilor de construire. 
Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 
proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 
unor alte reglementări urbanistice contrare. 
  

PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

 
Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:   495 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Moldovei nr. 63 

 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 728/18.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 205/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  23/9/29.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  
 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 
Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  
- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificările ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

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

(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

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

amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. Moldovei nr. 63. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

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

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   496 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD modificător Str. Vasile Alecsandri nr. 4/Str. Constantin 

Daniel nr. 11 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 729/18.11.2009  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 206/19.11.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  25/7/13.10.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei  publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele - PMB   

 łinând seama de prevederile:  
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 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1       

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str.  Vasile 

Alecsandri nr. 4/Str. Constantin Daniel nr. 11 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:   497 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a Comisiei socio-economice de examinare şi 

avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

suprafaŃă mare din  Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către Arhitectul Şef al  Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritorului şi urbanismul, cu modificările şi completările şi ale Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaŃă, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În conformitate cu dispoziŃiile art. 6, alin.(1) din Hotărârea 

Guvernului României nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor 

de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă 

mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 265/25.09.2007 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti în Comisia de examinare şi avizare a implementării 

structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare din 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 262/25.06.2009; 

 Văzând DispoziŃia Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti nr. 9228/19.11.2009 privind înfiinŃarea în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti a Comisiei socio-economice de examinare 

şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

suprafaŃă mare; 

 Luând act de adresa înaintată Serviciului Secretariat 

General, AudienŃe de către Comisia socio-economică de 

examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu 

amănuntul cu suprafaŃă mare din Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRAŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcłionare a Comisiei socio-economice de examinare şi avizare 

a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă 

mare din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 6, alin.(3) din 

Hotărârea Guvernului României nr. 1454/2004, componenŃa 

Comisiei şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare al acesteia 

se afişează la sediul Primăriei Sectorului 1. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară Sector 1, DirecŃia InspecŃie din cadrul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1, Serviciul Prevenire 

pentru SituaŃii de UrgenŃă, Serviciul Reglementari Urbanistice, 

Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienłe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:    498 

Dată: 26.11.2009  
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      Anexa nr.1 

             la Hotărârea Consiliului Local 

           nr. 498/26.11.2009 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ , 

       Ion Brad 

 

REGULAMENT 

privind organizarea şi funcŃionarea Comisiei  

socio-economice de avizare a implantării structurilor de 

vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare  

din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIłII GENERALE 

 Art. 1 – Consiliul Local al Sectorului 1, ca autoritate a 

administraŃiei  publice locale, constituită în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215/2001 a administraŃiei  publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, susŃine 

iniŃiativa privată în comerŃ, în condiŃiile unui climat concurenŃial 

liber şi loial şi supraveghează respectarea criteriilor de 

implementare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă 

mare. 

 Art. 2 – Potrivit atribuŃiilor ce îi revin în organizarea şi 

amenajarea teritorului, în dezvoltarea urbanistică generală şi 

administrarea domeniului public şi privat al sectorului, la nivelul 
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Consiliului Local al Sectorului 1 s-a constituit Comisia socio-

economica de examinare şi avizare a implantării structurilor de 

vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare, denumită în cuprinsul 

prezentul Regulament, Comisie. 

 Art. 3 – Comisia funcŃionează potrivit Regulamentului 

propriu de organizare şi funcŃionare elaborat în baza Hotărârii 

Guvernului României nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor 

de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă 

mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare. 

 

CAPITOLUL II 

COMPONENTA ŞI ATRIBUłIILE COMISIEI 

 Art. 4 –  (1) Comisia, constituită prin DispoziŃie a Primarului 

Sectorului 1, are ca preşedinte pe Secretarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti.  

(2) În cazul în care acesta se afla în imposibilitate de a 

conduce şedinŃele Comisiei, înlocuitorul de drept va îndeplini şi 

calitatea de preşedinte al Comisiei. 

 Art. 5 – Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către un 

salariat din cadrul Serviciului Reglementari Urbanistice. 

 Art. 6 – Examinarea şi avizarea implantării structurilor de 

vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare se face Ńinând seama 

de următoarele criterii, repartizate pe categorii, astfel: 

1) Localizarea spaŃială a impactului urbanistic al 

implantării: 
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a) încadrarea în planurile de urbanism general şi zonal; 

b) localizarea în zonele cu destinaŃie comercială redusă, 

de regulă în spaŃii extravilane sau zone restructurabile sau 

deficitare; 

c) suprafaŃa terenului de amplasament şi condiŃiile de 

ocupare şi utilizare; 

d) încadrarea plastic – volumetrica în caracterul zonei; 

e) accesibilitate şi impact al traficului generat şi atras 

asupra circulaŃiei generale şi asupra transportului public: căi de 

acces public şi de deservire, categorii de vehicule, parcaje, 

circulaŃie pietonalş; 

f) racorduri şi solicitări de capacităŃi şi servicii pentru 

reŃele tehnico-edilitare; 

g) suprafeŃe şi utilităŃi suplimentare, necesare unei 

eventuale extinderi; 

2) Protejarea intereselor consumatorilor: 

a) dotarea cu echipamente adecvate care să garanteze 

consumatorilor, pe termen scurt şi mediu o ofertă de produse de 

calitate; 

b) servicii şi tehnici de vânzare diversificate; 

c) accesul consumatorilor, direct şi prin intermdiul 

mijloacelor de transport; 

d) influenta favorabilă asupra nivelurilor de preŃuri cu 

amănuntul; 

e) parcări: număr locuri, cost, distanŃa faŃă de magazin. 
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3) Impactul socio-economic şi crearea de locuri de 

muncă: 

a) ponderea locurilor de munca nou-create prin 

implantarea respectivei structuri; 

b) stabilirea locului de muncă şi posibilităŃi de promovare 

socială; 

c) respectarea prevederilor legislaŃiei muncii; 

4) Impactul asupra comerŃului existent: 

a) numărul şi mărimea concurenŃilor; 

b) protejarea structurilor de vânzare existente; 

c) evitarea disfuncŃionalităŃilor din mediul concurenŃial. 

 

CAPITOLUL III 

MODUL DE LUCRU 

 Art. 7 – Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul 

Primăriei Sectorului 1 din Sos. Bucureşti-Ploiesti nr. 9 - 13, Sector 

1, Bucureşti. 

 Art. 8 – În vederea luării în discuŃie de către Comisie, 

solicitantul depune la sediul Primăriei Sectorului 1 – Serviciul 

Registratura, RelaŃii cu Publicul – cererea-tip, anexa nr. 1 la 

prezentul Regulament. După înregistrare, cererea se transmite 

secretarului Comisiei. 

 Art. 9 – Cererea tip va fi însoŃită de un studiu de piaŃă şi 

impact, care trebuie să cuprindă următoarele elemente necesare 

în vederea examinării şi avizării implantării: 
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a) motivaŃia alegerii locului/zonei de implantare; 

b) harta comercială a zonei de implantare; 

c) descrierea tipologică a structurilor de vânzare existente 

în zonă, ca număr, mărime, amplasare, specializare, conform 

tipologiei stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1454/2004;  

d) caracteristicile demografice ale zonei: populaŃie, 

densitate, structură, evoluŃie şi alte elemente de acelaşi fel; 

e) caracteristicile sociale ale zonei: categorii socio-

economice, venituri, obiceiuri de consum şi altele asemenea; 

f) impactul implementării din punct de vedere urbanistic, 

socio-economic şi comercial; 

g) dovada achitării taxei de avizare stabilită potrivit 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Art. 10 – Secretarul Comisiei verifica dacă documentaŃia 

depusa este completă. În cazul în care documentaŃia este 

incompletă, acesta returnează solicitantului în termen de cel mult 

cinci zile lucrătoare de la înregistrare, cu menŃionarea în scris a 

deficientelor şi elementelor necesare completării acesteia, sub 

semnătură Secretarului şi Preşedintelui Comisiei. 

 Art. 11 – Secretarul Comisiei convoacă membri acesteia la 

şedinŃa de lucru/analiza, cu cel puŃin 10 zile înainte comunicând 

şi ordinea de zi pentru dosarele pregătite şi complete.  

La lucrările şedinŃei pot participa ca invitaŃi şi solicitanŃii. 
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 Art. 12 – Lucrările sunt conduse de către Preşedintele 

Comisiei. Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenŃa majorităŃii 

membrilor săi. 

 Art. 13 – Lucrările Comisiei se consemnează în procesul-

verbal, al cărui model se regăseşte în Anexa nr. 2 la prezentul 

Regulament şi se semnează de către toŃi participanŃii. În caz de 

refuz se va face menŃiune, conform legii. 

 Art. 14 – În baza concluziilor consemnate în procesul-

verbal, se emite Avizul pentru implantarea structurilor de vânzare 

cu amănuntul cu suprafaŃă mare, al cărui model se ragaseste în 

Anexa nr. 3 la prezentul regulament. Avizul se semnează de 

către Preşedintele şi secretarul Comisiei. 

 Art. 15 – Avizul se emite cu votul majorităŃii membrilor 

prezenŃi.  

 Art. 16 – Termenul de emitere a avizului este de cel mult 

15 zile de la primirea documentaŃiei complete. În acelaşi termen 

se emite şi refuzul, dacă este cazul. 

 Art. 17 – Avizul pentru implantarea structurilor de vânzare 

cu amănuntul cu suprafaŃă mare se comunica/transmite: 

a) Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Sectorului 

1 în vederea eliberării autorizaŃiei de construire pentru construcŃii 

noi şi pentru modificări, consolidări şi/sau extinderi, etc; 

b) solicitantului, în vederea autorizării funcŃionării, 

necesare pentru schimbarea unui exerciŃiu comercial sau redarea 
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în circuitul comercial a unor structuri de vânzare neutilizate în 

acel moment. 

 Art. 18 – Solicitările de implantare a structurilor de vânzare 

cu amănuntul cu suprafaŃă mare pot fi respinse, în principiu, 

pentru următoarele motive: 

a) contravin Planului Urbanistic General (PUG) şi 

reglementărilor specifice aprobate prin acte normative în 

domeniu; 

b) aduc prejudicii spatiilor aflate în incinta sau în 

apropierea unor clădiri de valoare arhitecturalĂ sau de patrimoniu 

cultural; 

c) exerciŃiul comercial se desfăşoară în spaŃii improprii 

sau care nu se armonizează cu arhitectură zonala; 

d) încalca prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004, 

ale OrdonanŃei Guvernului  nr. 99/2000 cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale altor acte normative în domeniu. 

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIłII FINALE 

 Art. 19 – Prezentul Regulament se completează cu 

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritorului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

OrdonanŃei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaŃă, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru 



158 

 

aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu 

amănuntul cu suprafaŃă mare şi definirea tipologiei de vânzare. 

 Art. 20 – Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul 

Regulament. 

 Art. 21 – În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din 

Hotărârea Guvernului nr. 1454/2004, componenŃa Comisiei şi 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare a acesteia se afişează 

la sediul consiliului judeŃean, respectiv al primăriei de sector, în 

cazul municipiului Bucureşti. 

 Art. 22 – Orice modificare sau completare a prevederilor 

prezentului Regulament se face numai cu votul majorităŃii 

membrilor prezenŃi. 
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ANEXA nr.1 la 
Regulamentul de organizare şi funcŃionare  a Comisiei  

socio - economice  de examinare şi  
avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

suprafaŃă mare 
din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 
ROMÂNIA 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI 1 

 
Comisia socio-economica de examinare şi 
Avizare a implantării structurilor de vânzare 

cu amănuntul cu suprafaŃă mare 
Nr. ___________data___________ 

 

                          Către, 

PRIMARUL SECTORULUI 1 

 
CERERE 

PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE IMPLANTARE A 
STRUCTURILOR DE VÂNZARE 

CU AMĂNUNTUL CU SUPRAFAłĂ MARE 

 

 Subsemnatul _________________________________ cu 

domiciliul/sediul în judeŃul ________________ 

municipiul/oraşul/comună_______________________satul_____ 
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Sectorul_____cod poştal_________, strada ______________ , 

nr. __________, bl._______, sc._______, 

tel./fax__________________________ ,e-mail ______________; 

 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului României 

nr.1454/2004, pentru aprobarea criteriilor de implantare a 

structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare şi 

definirea tipologiei de vânzare, solicit emiterea unui: 

 

AVIZ DE IMPLANTARE 

A STRUCTURILOR DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL 

CU SUPRAFAłĂ MARE 

 

 Pentru imobilul situat în judeŃul ________, 

municipiul/oraşul/comuna_____________ _______________, 

Satul _____________,  cod poştal______________,  

strada_______________,  nr.___________,bl. _______,  sc. 

______, et._____, ap._____, sau identificat prin 

_________________________, 

 SuprafaŃa terenului pentru care solicit Avizul de implantare 

a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare, este 

de __________m.p. 

 Solicit Avizul de implantare a structurilor de vauzare cu 

amănuntul cu suprafaŃă mare, în 

scopul:______________________________________________
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____________________________________________________

____________________________________________________ 

Anexez:_____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______ 

 

DATĂ,_____________                                                                        

SEMNĂTURA,_____________ 
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ANEXA nr. 2 la 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare  a Comisiei 

 socio - economice  de examinare şi  

avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

suprafaŃă mare 

din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 

ROMÂNIA 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 

 

Comisia socio-economica de examinare şi 

Avizare a implantării structurilor de vânzare 

cu amănuntul cu suprafaŃă mare 

Nr. ___________data___________ 

 

  

PROCES-VERBAL 

 

 Pentru implantarea structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

amănuntul cu suprafaŃă mare încheiat la data de 

___________________ la sediul Primăriei Sectorului 1 

 Membrii Comisiei socio-econimica de examinare şi avizare 

a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă 

mare, desemnaŃi conform dispoziŃiei Primarului Sectorului 1, sunt 

prezenŃi după cum urmează: 
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 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

11. 

Ordinea de zi a şedinŃei: 

 

Hotărârile luate: 

 

ObservaŃii: 

SEMNĂTURILE MEMBRILOR COMISIEI 

PREŞEDINTELE COMISIEI 

 

MEMBRI: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 
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 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

11. 

  

 

 

Secretar comisie: 
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ANEXA nr.3 la 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare  a Comisiei socio 

- economice  de examinare şi  

avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

suprafaŃă mare din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 

ROMÂNIA 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 

 

Comisia socio-economica de examinare şi 

Avizare a implantării structurilor de vânzare 

cu amănuntul cu suprafaŃă mare 

Nr. ___________data___________ 

 

                           

 

AVIZ 

PENTRU IMPLANTAREA STRUCTURILOR DE VÂNZARE 

CU AMĂNUNTUL CU SUPRAFAłĂ MARE 

 

 Urmare a cererii adresate de 

_________________________________  cu domiciliul/sediul în 

judeŃul________________municipiul/oraşul/comună__________

_____________satul___________Sectorul _____ cod 
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poştal_________strada_____________________________, 

nr.__________, bl._______, sc._______, 

tel./fax__________________________, e-mail_____________; 

 În vederea emiterii autorizaŃiei de construire/funcŃionare, 

văzând documentaŃia depusa, se emite: 

 

AVIZ DE IMPLANTARE 

FAVORABIL/NEFAVORABIL 

 

 Pentru:_________________________________________ 

în judeŃul ___________________, municipiul/ oraşul/ 

comună_________________________ satul_____________,  

cod poştal______________,  strada_______________,  

nr.___________, bl. _______, sc. ______, et._____, ap._____. 

 

PREŞEDINTE, 

 SECRETAR, 

 

 

_______________________ 

Taxa de avizare în valoare de ____________conform chitanŃei 

______________din____________. 

Prezentul Aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de 

_______________. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificărea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 218/29.04.2009 privind înfiinŃarea unei societăŃi 

comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic  

Consiliul Local al Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi  Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice din cadrul 

Primăriei Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăŃile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 81, alin. (2), lit. ”h” din 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 218/29.04.2009 privind înfiinŃarea unei societăŃi comerciale 

cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al 

Sectorului 1; 

 Luând în considerare discuŃiile purtate la nivelul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi Prefecturii Municipiului Bucureşti ocazie 

cu care s-a stabilit că societatea pentru care s-a solicitat 

împuternicerea de către Consiliul Local al Sectorului 1 să îmbrace 

forma unei societăŃi pe acŃiuni; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009, care va avea următorul cuprins: 

„Hotărâre privind înfiinŃarea unei societăŃicomerciale pe acŃiuni 

având ca acŃionari Consiliul Local al Sectorului 1 şi DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1”. 

 Art. 2. – Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009, care va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă înfiinŃarea unei societăŃicomerciale pe acŃiuni având 
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ca acŃionari Consiliul Local al Sectorului 1 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, cu obiect 

principal de activitate închirierea şi subînchirierea bunurilor 

imobile proprii sau închiriate – cod CAEN 7020”. 

 Art. 3. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009 rămân nemodificăte. 

 Art. 4. – Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

instituŃiile subordonate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, 

DirecŃia Juridică şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.:    499 

Dată: 27.11.2009  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

Consiliul Local al Sectorului  2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinŃă pentru o perioadă de trei luni;  

Analizând: 

       - Raportul de specialitate prezentat de către DirecŃia 

AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti; 

   - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

În baza prevederilor art. 9 din OrdonanŃa Guvernului 

României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 
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de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată, cu 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Pe data prezentei domnul Beldeanu Augustin 

Lucian, consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinŃă pe o 

perioadă de 3 luni. 

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

Sectorului 2  nr. 79/01.07.2009 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 144 

Bucureşti, 18.11.2009 
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Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului situat în 

Bucureşti, str. GherghiŃei nr. 3, Sector 2, din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 către Arhiepiscopia Bucureştilor 

  

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului situat în Bucureşti, 

str. GherghiŃei nr. 3, Sector 2, din administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 2 către Arhiepiscopia Bucureştilor;  

Analizând: 

- Raportul de Specialitate prezentat de către DirecŃia 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului - Serviciul Cadastru Fond  

Funciar - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

       - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Adresa Parohiei „Sfânta Vineri Colentina”  înregistrată la 

Centrul de RelaŃii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 

59143/05.08.2009, precum şi la Cabinet Primar sub nr. 

2232/19.08.2009, prin care se solicită transmiterea în folosinŃă 

gratuită a terenului în suprafaŃă de 1642,00 m.p. situat în str. 

GherghiŃei nr. 3, Sector 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) precum şi al art. 124 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimatŃ  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită, pe 

termen de 49 de ani, a terenului situat în Bucureşti, str. 

GherghiŃei nr. 3, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 către Arhiepiscopia Bucureştilor, teren pe care se 

află edificată Parohia „Sfânta Vineri Colentina”. 

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se identifică 

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

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Schimbarea destinaŃiei terenului atribuit, fără 

acordul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

atrage de drept revocarea prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Predarea - primirea terenului se face pe baza de 

proces - verbal de predare - primire, încheiat între Consiliul Local 

al  Sectorului 2 în calitate de predător şi Arhiepiscopia 

Bucureştilor în calitate de primitor. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

        (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 145 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unui teren către Arhiepiscopia Bucureştilor  

în scopul realizării unui spaŃiu de incintă pentru noul lăcaş de cult 

„ÎnălŃarea Domnului” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea unui teren către Arhiepiscopia Bucureştilor în scopul 

realizării unui spaŃiu de incintă pentru noul lăcaş de cult „ÎnălŃarea 

Domnului”;  

Analizând: 

- Raportul de Specialitate prezentat de către DirecŃia 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului - Serviciul Cadastru Fond 

Funciar - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

        - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor înregistrată la 

Primăria Sectorului 2 sub nr. 49761/01.07.2009, prin care se 

solicită atribuirea în folosinŃă gratuită unui teren, în vederea 

realizării unui spaŃiu de incintă pentru noul lăcaş de cult „ÎnălŃarea 

Domnului”; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (3) precum şi al art. 124 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită, pe 

termen de 49 ani, a terenului situat în strada MărcuŃa nr. 8 către 

Arhiepiscopia Bucureştilor, în scopul realizării unui spaŃiu de 

incintă pentru noul lăcaş de cult „ÎnălŃarea Domnului”. 

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se identifică 

conform anexelor nr. 1 şi 2 care cuprind un număr de 2 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Schimbarea destinaŃiei terenului atribuit, fără 

acordul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, 

atrage de drept revocarea prezentei hotărâri. 
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Art. 3 Predarea - primirea terenului se face pe baza de 

proces - verbal de predare - primire, încheiat între Consiliul Local 

Sector 2 al Municipiului Bucureşti  în calitate de predător şi 

Arhiepiscopia Bucureştilor în calitate de primitor. 

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

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi 

pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 146 

Bucureşti, 18.11.2009 

                    
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la 

nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2010 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2010;  

 Analizând: 

         - Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

      - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse :  

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

funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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       - Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea InstrucŃiunilor 

pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice; 

 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2010 conform anexei nr. 1.   

Art. 2 Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi din 

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

Art. 3 Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru 

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

 Art. 4 Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru DirecŃia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, conform anexei nr. 1.3. 

 Art. 5 Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru PoliŃia Comunitară Sector 2, conform anexei nr. 1.4. 

Art. 6  Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 7 Planul de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2010 poate fi modificat 

semestrial, cu înştiinŃarea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici.         
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Art. 8 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9 (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  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 147 

Bucureşti, 18.11.2009 

                    
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aplicarea la "Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii 

mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi” şi acordul cu 

privire la contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru 

proiectul “Parcul ecologic Dobroieşti”  

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aplicarea 

la "Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 

realizarea de spaŃii verzi în localităŃi” şi acordul cu privire la 

contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru proiectul 

“Parcul ecologic Dobroieşti”;  

Analizând:  

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sector 2 al Municipiului 

Bucureşti şi Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  

Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

     - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 08.10.2009 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: 

 - Ghidul de finanŃare al Programului naŃional de 

îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în 

localităŃi, aprobat de Guvernul României; 

- Legea nr. 49/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 

108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din O.U.G. nr. 

59/2007 privind instituirea Programului naŃional de îmbunătăŃire a 

calităŃii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităŃi;  
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- O.U.G. nr. 59 din 20/2007 privind instituirea 

Programului naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 

realizarea de spaŃii verzi în localităŃi.  

- Legea nr. 273/2008 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. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă aplicarea la Programul naŃional de 

îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în 

localităŃi cu proiectul “Parc ecologic Dobroieşti”, în valoare 

totală de 2.802.640 lei.  

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de finanŃare 

nerambursabilă, în termenul prevăzut în scrisoarea de aprobare a 

finanŃării, prin Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.  

 Art. 3 Proiectul se realizează pe terenul în suprafaŃa de ≈ 

2,19 ha, situat în estul Bucureştiului, în apropierea intersecŃiei 
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Şoseaua Pantelimon x Şoseaua Dobroeşti, la limita cartierului 

Pantelimon în zona Strada Aurului - strada Soldat Lazăr Florea - 

strada Soldat Zambilă IoniŃă, mărginit la sud de perimetrul a circa 

12 blocuri, de case şi în vecinătatea imediată a GrădiniŃei nr. 23, 

iar la nord de Lacul Dobroeşti, din salba de lacuri din estul 

Capitalei.  

 Art. 4 (1) Terenul se identifică conform anexei nr. 1 ce 

conŃine 1 filă şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                     (2) Terenul face parte din domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului Local 

Sector 2. 

 Art. 5 Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-

economici cuprinşi in anexa nr. 2 ce conŃine un număr de 143 de 

file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru 

obiectivele de investiŃii din cadrul proiectului. 

 Art. 6 Întocmirea documentaŃiei de achiziŃie publică, 

organizarea şi derularea procedurii de achiziŃie publică si 

realizarea lucrărilor vor fi efectuate conform prevederilor legale in 

vigoare privind achiziŃiile publice. 

Art. 7 Se aprobă asigurarea şi susŃinerea unei contribuŃii 

financiare la realizarea proiectului, în valoare de 1.002.640 lei.   

Art. 8 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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Art. 9  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi 

pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

            
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 148 

Bucureşti, 18.11.2009 

                    
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aplicarea la "Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii 

mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localitati” şi acordul cu 

privire la contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru 

proiectul “Regenerare Parc NaŃional - Zona Centrală”  

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aplicarea 

la "Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 

realizarea de spaŃii verzi în localităŃi” şi acordul cu privire la 

contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru proiectul 

“Regenerare Parc NaŃional - Zona Centrală”;  

Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sector 2 al Municipiului 
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Bucureşti şi Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  

Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Referatul de specialitate privind situaŃia juridică a 

terenului din Parcul NaŃional întocmit de DirecŃia Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

     - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 07.10.2009 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: 

- Ghidul de finanŃare al Programului naŃional de 

îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în 

localităŃi, aprobat de Guvernul României; 

      - Legea nr. 49/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 

108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din O.U.G. nr. 

59/2007 privind instituirea Programului naŃional de îmbunătăŃire a 

calităŃii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităŃi;  
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- O.U.G. nr. 59/2007 privind instituirea Programului 

naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de 

spaŃii verzi în localităŃi; 

- Legea nr. 273/2008 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; 

- H.C.G.M.B. nr. 160/2001 privind transmiterea în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 4 a unor 

grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă aplicarea la Programul naŃional de 

îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în 

localităŃi  cu proiectul “Regenerare Parc NaŃional - Zona 

Centrală”, în valoare totală de 1.697.480 lei.  

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de finanŃare 

nerambursabilă, în termenul prevăzut în scrisoarea de aprobare a 

finanŃării, prin Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.  
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 Art. 3 (1) Proiectul se realizează pe terenul  situat în 

Parcul NaŃional „Lia Manoliu”, cu suprafaŃa de ≈ 7.060 mp, 

format din două secŃiuni cu următoarele coordonate: 

- zona centrală, în suprafaŃă de 6300 mp, 

- insula situată în partea de Sud a lacului, în suprafaŃă de 

760 mp.  

          (2) Terenul se identifică conform anexei nr. 1 ce 

conŃine 1 filă şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          (3) Parcul National “Lia Manoliu” este situat în 

Sectorul 2 din Municipiul Bucureşti şi are următoarele vecinătăŃi: 

la Nord str. Maior Coravu; la Sud B-dul Basarabia; la Est str. Arh. 

D. Harjeu; la Vest Parcul sportiv NaŃional. 

           (4) Terenul face parte din domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi se află în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 2. 

 Art. 4 Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii 

tehnico-economici, cuprinşi in anexa nr. 2 ce conŃine un număr 

de 85 de file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

pentru obiectivele de investiŃii din cadrul proiectului. 

 Art. 5 Întocmirea documentaŃiei de achiziŃie publică, 

organizarea şi derularea procedurii de achiziŃie publică precum şi 

realizarea lucrărilor vor fi efectuate conform prevederilor legale in 

vigoare privind achiziŃiile publice. 

Art. 6 Se aprobă asigurarea şi susŃinerea unei contribuŃii 

financiare la realizarea proiectului, în valoare de 697.480 lei.   

Art. 7 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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Art. 8  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

 

(2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 149 

Bucureşti, 18.11.2009 

                    
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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. 

 



195 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind retragerea dreptului de  folosinŃă gratuită asupra unui 

teren atribuit în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

retragerea dreptului de  folosinŃă gratuită asupra unui teren 

atribuit în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

 Analizând: 

        - Raportul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

        - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinŃe proprietate personală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor terenuri 

situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziŃiilor Legii 

nr. 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

          - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti nr. 130/2005 privind atribuirea în folosinŃă gratuită a 

unor terenuri pentru construcŃia de locuinŃe proprietate personală, 

tinerilor domiciliaŃi în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti în 

conformitate cu dispoziŃiile Legii nr.15/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă retragerea dreptului de folosinŃă gratuită 

asupra terenului în suprafaŃă de 288 mp, situat în str. Bârna  nr. 

35, Sector  2, atribuit pentru construcŃia de locuinŃe, în 
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conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, doamnei DorobanŃu Gabriela, domiciliată 

în str. Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, sc. 2, ap. 65, Sector 2 pentru 

nerespectarea termenului legal de începere a construcŃiei.  

  Art. 2 Terenul prevăzut la articolul 1 rămâne în 

administrarea Consiliului Local Sector 2 în vederea atribuirii altei 

persoane îndreptăŃite, în funcŃie de ordinea de prioritate aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2.  

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Comisia  Sectorului 2 de inventariere şi identificare a terenurilor 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 150 

Bucureşti, 18.11.2009 

                    
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

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

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, 

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

modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor de la 

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

51/2006 pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală, actualizată, aprobată 

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

completările ulterioare;  
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Analizând: 

        - Raportul de specialitate întocmit de Comisia pentru 

analizarea cererilor de acordare a subvenŃiei pentru construirea 

unei locuinŃe proprietate personală prin credit ipotecar constituită, 

prin DispoziŃia nr. 787/08.04.2009  a Primarului Sectorului 2; 

        - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în :  

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea tinerilor în 

vederea construirii unei locuinŃe proprietate personală, aprobată 

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

completările ulterioare; 

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

administrative şi al ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi 

locuinŃelor, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În baza art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 Se aprobă lista nominală cu persoanele prevăzute 

în anexa ce cuprinde un număr de 3 poziŃii şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

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

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, aprobată 

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

completările ulterioare.  

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Comisia pentru analizarea cererilor de acordare a subvenŃiei 

pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală prin credit 

ipotecar şi DirecŃia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2  vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 151 
Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     
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L I S T A  N O M I N A L Ă 

cuprinzând propuneri valoare subvenŃii privind sprijinirea de locuinŃe proprietate personală 

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

 
Nr. NUME şi Nr. înregistrare Valoare 

locuinŃă 

Curs EURO la data încheierii Valoare 

locuinŃă 

Valoare credit 

Crt. PRENUME  cf. Deviz 

General 

contractului de construire  în lei ipotecar 

contractat 

    a locuinŃei  (EURO) 

   EURO DATA LEI LEI  

0 A 1 2 3 4 5 6 

1 Bobosea Theodor Cătălin 47735/23.06.09 49.309 05.06.07 3,2560 160.550,10 23.900 

2 Heβ Gina (fostă Pintilie) 63026/19.08.09 49.309 12.07.07 3,1370 154.682,33 36.950 

3 ToderiŃă Delia 57089/28.07.09 48.340 09.05.07 3,2974 159.396,32 19.000 
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Ordin nr. 140/09.03.2009 

Nr. NUME şi Curs EURO la data încheierii Valoare credit 30% din valoarea locuinŃei Propunere valoare 

subvenŃie 

Crt. PRENUME contractului de construire  ipotecar  cf. Ordin nr. 140/09.03.09 

în lei 

Ord. 166/07;OU 

215/08;Ord.140/09.03.09 

  ipotecar LEI LEI EURO LEI EURO 

  DATA LEI      

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

1 Bobosea Theodor Cătălin 24.09.07 3,3839 80.875,21 48.165,03 14.792,70 48.165 14.792,70 

2 Heβ Gina (fostă Pintilie) 11.12.07 3,5163 129.927,29 46.404,70 14.792,70 46.405 14.792,70 

3 ToderiŃă Delia 08.08.07 3,1720 60.268,00 47.818,89 14.502,00 47.819 14.502,00 

         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi impozitului pe 

teren aferente anului 2009,  pentru AsociaŃia Nevăzătorilor din 

România – Filiala InterjudeŃeană Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea 

de la plata impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren aferente 

anului 2009, pentru AsociaŃia Nevăzătorilor din România – 

Filiala InterjudeŃeană Bucureşti;  

Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al 

DirecŃiei Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. 

(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri şi  

impozitului pe teren, aferente anului 2009, în sumă totală de 

22.900 RON,  pentru imobilele situate în: 

- Bulevardul Chişinău nr. 11, bloc A3 bis, scara A, apartament 1, 

sector 2, 

- Bulevardul Chişinău nr. 19, bloc A5, scara 1, apartament 1, 

sector 2, 

- Bulevardul Chişinău nr. 19, bloc A5, scara 2, apartament 46, 

sector 2, 

- Str. Pescăruşului nr. 1, bloc 23, scara A, apartament 4, sector 

2, 

cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei actuale a acestor imobile.                   

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 152 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

119/2006  privind transmiterea din administrarea AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2 în administrarea Centrului Teritorial Veterinar 

Sector 2 a terenului situat în Bucureşti, str. Ion Vlad nr. 3 - 5, 

Sector 2 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 119/2006  

privind transmiterea din administrarea AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 2 în administrarea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 a 

terenului situat în Bucureşti, str. Ion Vlad nr. 3 - 5, Sector 2;  

Analizând: 

- 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 de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 119/2006  privind 

transmiterea din administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în 

administrarea Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 a terenului 

situat în Bucureşti, Aleea Pantelimon nr. 500, Sector 2; 

- Certificatul de nomenclatură urbană nr. 

528533/551706/5849/11480/29.08.2006; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4)  din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Anexele nr. 1, 1.1 şi 1.2 ale Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 119/2006 privind transmiterea din 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în administrarea 

Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 a terenului situat în 

Bucureşti, Aleea Pantelimon nr. 500, Sector 2 se înlocuiesc cu 

anexele nr. 1, 1.1 şi 1.2 la prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 119/2006 

rămân neschimbate. 

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Centrului teritorial Veterinar Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

         (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

          

Hotărârea nr. 153 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 

interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes 

local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii şi 

Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 29.10.2009 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; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind  

aprobarea conŃinutului - cadru al documentaŃiei tehnico-

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi  

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

precum şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

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

devizul general pentru obiectivul de investiŃie “Amenajare 
promenadă în zona pasarelei peste râul Colentina”, potrivit 

anexelor nr. 1 şi 2 ce cuprind un număr de  4 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

            (2) Valoarea totală a lucrărilor este de 1.274,91 

mii lei din care C+M 1.158,41 mii lei.  

               (3) Devizul general se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiei în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând 

valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

         (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  
BELDEANU AUGUSTIN 

LUCIAN 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 154 

Bucureşti, 18.11.2009 
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Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reactualizarea devizului general pentru obiective de 

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

Municipiului Bucureşti  

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii şi 

Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 29.10.2009 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; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind  

aprobarea conŃinutului - cadru al documentaŃiei tehnico-

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi  

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 94 / 

22.09.2008 – privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiŃii “Pasarelă pietonală peste râul 

Colentina, la piaŃa CremeniŃa”. 

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

precum şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă reactualizarea devizului general pentru 

obiectivul de investiŃii “Pasarelă pietonală peste râul Colentina, 

la piaŃa CremeniŃa“, potrivit anexei  ce cuprinde un număr de 3 

file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

           (2) Valoarea totală a lucrărilor este de 2.971,47 mii 

lei din care C+M 2.555,91 mii lei.  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti.  

                     (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 155 

Bucureşti, 18.11.2009 
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Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2009 a cererilor  

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

cererilor ce nu îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege cu 

propunerea motivată de respingere 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2009 a cererilor depuse 

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

îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege cu propunerea motivată 

de respingere;  

Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Comisia de 

inventariere şi identificare a terenurilor constituită prin DispoziŃia 

nr. 637/2005 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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Având în vedere reglementările cuprinse  în: 

- Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinŃe proprietate personală, republicată; 

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

administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

a unor  terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării 

dispoziŃiilor Legii nr.15/2003; 

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

pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinŃe proprietate personală; 

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

2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de 

atribuire în folosinŃă gratuită a terenurilor conform dispoziŃiilor 

Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinŃe proprietate personală; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor 
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formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, de către tinerii 

cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, potrivit anexei nr. 1, cuprinzând un număr de 55 poziŃii. 

                       (2) Se resping cererile depuse de tinerii menŃionaŃi 

în anexa nr.  2 cuprinzând  43 de poziŃii, cu propunerea motivată 

de respingere. 

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

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 SolicitanŃii care nu au reactualizat dosarele la 

nivelul anului 2009 până la data de 30 mai, indiferent dacă au 

survenit sau nu modificări în situaŃia acestora, nu au fost incluşi în 

listele de priorităŃi. 

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

propunerea Comisiei de inventariere şi identificare a terenurilor 

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

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

indiferent dacă se produc sau nu modificări în situaŃia acestora. 

                      (2) SolicitanŃii care nu vor reactualiza dosarele până 

la data de 30 mai, nu vor fi incluşi în listele de priorităŃi pe anul 

respectiv. 

Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Comisia de inventariere şi identificare a terenurilor Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 156 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Raportului privind derularea operaŃiunilor de 

lichidare ale S.C. Economat Sector 2 S.R.L. de la data numirii 

lichidatorului până în prezent 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Raportului privind derularea operaŃiunilor de lichidare 

ale S.C. Economat Sector 2 S.R.L. de la data numirii lichidatorului 

până în prezent;  

Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al 

DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale, din cadrul 

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

- Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

-  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

259/2003 privind reglementarea unor spaŃii cu altă destinaŃie 

decât aceea de locuinŃă ce se transmit în administrarea 

Consiliului Local Sector 2 Bucureşti, precum şi modificarea 

H.C.G.M.B. nr. 179/2002 şi nr. 298/2002;  

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2004 privind 

aprobarea înfiinŃării unor magazine de tip „Economat” pe raza 

Sectorului 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2009 privind 

dizolvarea S.C. Economat Sector 2 SRL; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2009 privind 

desemnarea lichidatorului pentru îndeplinirea procedurii privind 

lichidarea S.C. Economat Sector 2 SRL; 

- Adresa IRECSON – EXPERT S.P.R.L. nr. 

18/03.11.2009 privind desfăşurarea operaŃiunilor de lichidare a 

S.C. Economat Sector 2 S.R.L. înregistrată la Centrul de RelaŃii 

cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 84989 din data 

de 04.11.2009; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  



223 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă Raportul privind derularea operaŃiunilor 

de lichidare ale S.C. Economat Sector 2 S.R.L. de la data 

numirii lichidatorului până în prezent, ce conŃine un număr de 3 

file. 

Art. 2 Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 a imobilelor transmise prin H.C.L. Sector 2 

nr. 10/2004 privind aprobarea înfiinŃării unor magazine de tip 

«Economat» pe raza Sectorului 2, împreună cu mijloacele fixe 

asociate, la valoarea contabilă rămasă la data preluării, în contul 

datoriilor SC Economat Sector 2 S.R.L. – în lichidare, către 

DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, conform anexei nr. 1 ce 

conŃine un număr de 3 file. 

Art. 3 (1) Se aprobă valorificarea mijloacelor fixe prin 

licitaŃie publică, conform legii, astfel cum sunt prevăzute în anexa 

nr. 2 ce conŃine un număr de 6 file. 

           (2) PreŃul de pornire a mijloacelor fixe la licitaŃie 

este preŃul corespunzător valorii rămase evaluate conform anexei 

nr. 2. 

           (3) După organizarea a 3 (trei) licitaŃii consecutive, 

mijloacele fixe rămase vor fi valorificate prin negociere la cel mai 

bun preŃ oferit. 

Art. 4 (1) Se aprobă valorificarea, prin licitaŃie publică, a 

stocurilor de marfă deŃinute, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 ce 

conŃin un număr de 20 file. 
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           (2) PreŃul de pornire a mărfurilor la licitaŃie este 

preŃul corespunzător valorii de achiziŃie a acestora. 

           (3) Prevederile art. 3 alin. (3) se aplică în mod 

corespunzător. 

Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi lichidatorul 

desemnat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.  

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

al Municipiului Bucureşti. 

          (2) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 157 

Bucureşti, 18.11.2009 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului 

„Eficacitate prin perfecŃionare” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului „Eficacitate prin 

perfecŃionare”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în:  
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- Prevederile Ghidului Solicitantului Programul OperaŃional 

„Dezvoltarea CapacităŃii Administrative – Axa prioritară 1, 

Domeniul major de intervenŃie 1.3 ÎmbunătăŃirea eficacităŃii 

organizaŃionale;  

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

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 modificat 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 491/2008;  

       - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, astfel cum a fost 

modificată prin OrdonanŃa Guvernului nr. 19/2009;  

        - Ordinul Ministerului FinanŃelor Publice nr. 2548/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă;     

         - Ordinul comun al ministrului administraŃiei şi internelor şi al 

ministrului finanŃelor publice nr. 712/631/2009 privind aprobarea 

cheltuielilor eligibile pentru Programul OperaŃional „Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative”, în conformitate cu H.G. nr. 759/2007 
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privind regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul proiectelor finanŃate din instrumente structurale. 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă proiectul de interes local „Eficacitate 

prin perfecŃionare”, în valoare totală cu TVA de 967.109,77 lei, 

finanŃat prin Programul OperaŃional „Dezvoltarea CapacităŃii 

Administrative - Domeniul major de intervenŃie 1.3 ÎmbunătăŃirea 

eficacităŃii organizaŃionale. 

(2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu 

suma de 16.711,03 lei, precum şi finanŃarea eventualelor 

cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe perioada de 

implementare a proiectului. CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

16.711,03 lei, reprezentând 2% din valoare; 

- costurile neeligibile, în valoare de 0 lei;  

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului 131.558,20 lei; 
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(3) Se aprobă susŃinerea proiectului, din Bugetul 

general al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, pe perioada implementării acestuia.  

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 „Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative - Domeniul major de intervenŃie 1.3 

ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale. 

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

            
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 158 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, cofinanŃarea şi  susŃinerea proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Colegiului NaŃional 

Iulia Haşdeu” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi  susŃinerea proiectului “Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare a Colegiului NaŃional Iulia Haşdeu”;  

Analizând:  

        - Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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        - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de 

ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de Tineret 

şi RelaŃia cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4- „Reabilitarea 

/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă”; 

- Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a 

fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

- Ordinul nr. 185/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi LocuinŃelor şi nr. 621/2008 al Ministerului Economiei şi 

FinanŃelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie 3.4 pentru aprobarea 
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categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 

intervenŃie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă" în cadrul axei 

prioritare "ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale" din cadrul 

Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă proiectul de interes local 

„“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Colegiului 

NaŃional Iulia Haşdeu”, în valoare totală de 47.162.110,09 lei, 

finanŃat prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 

Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, domeniul 

major de intervenŃie 3.4 - „Reabilitarea /modernizarea/ 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă”. 
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             (2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de 831.667,12 lei, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  

CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 792.965,48 lei, reprezentând 2% din valoare. 

- costurile neeligibile, în valoare de 38.701,64 lei;  

               (3) Se aprobă susŃinerea proiectului, din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  

 Sumele necesare susŃinerii proiectului vor fi rambursate 

ulterior, după depunerea Rapoartelor intermediare de progres şi 

finale, din fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa prioritară 3- „ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4 - „Reabilitarea 

/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă”. 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia Economică şi DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

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

Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 159 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico - economice aferente 

proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare a 

Colegiului NaŃional Iulia Haşdeu” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico - economice aferente 

proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare a 

Colegiului NaŃional Iulia Haşdeu”;  

Analizând:  

 - Raportul de Specialitate comun al  DirecŃiei 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană şi DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 
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- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de 

ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de Tineret 

şi RelaŃia cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 29.07.2009 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului Programului 

OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – 

„ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, domeniul major de 

intervenŃie 3.4- „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare 

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 

- Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico - 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 
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În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. 

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

modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (l) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru obiectivul de investiŃii „ Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare a Colegiului NaŃional Iulia Haşdeu ”, potrivit 

anexei ce cuprinde o filă şi face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

                       (2) Valoarea totală a investiŃiei propuse este de 

47.162.110,09 lei din care C+M 31.504.004,10 lei. 

Art. 2 Lucrările pentru reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea Colegiului NaŃional Iulia Haşdeu, 

inclusiv realizarea proiectelor tehnice, cuprinse in anexă, vor fi 

atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,  

DirecŃia Economică, DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană vor asigura ducerea  la  

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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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  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 160 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, cofinanŃarea şi  susŃinerea proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Colegiului Tehnic 

Dimitrie Leonida” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului “Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare a Colegiului Tehnic Dimitrie 

Leonida”;  

Analizând:  

        - Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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       - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de 

ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de Tineret 

şi RelaŃia cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4- „Reabilitarea 

/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă”; 

- Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a 

fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

- Ordinul nr. 185/2008 al Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor şi nr. 621/2008 al Ministerului 

Economiei şi FinanŃelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli 
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eligibile pentru domeniul major de intervenŃie 3.4 pentru aprobarea 

categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 

intervenŃie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă" în cadrul axei 

prioritare "ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale" din cadrul 

Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă proiectul de interes local 

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Colegiului 

Tehnic Dimitrie Leonida”, în valoare totală de 65.029.963,78 

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

Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, domeniul 

major de intervenŃie 3.4 - „Reabilitarea /modernizarea/ 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă”. 
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(2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de 1.160.221,46 lei, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  

CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 1.093.217,14 lei, reprezentând 2% din valoare. 

- costurile neeligibile, în valoare de 67.004,32 lei;  

(3) Se aprobă susŃinerea proiectului, din bugetul general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.   

(4) 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 3 - „ ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale ”, domeniul major de intervenŃie 3.4 - „ 

Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă ”.    

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia Economică şi DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

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

Municipiului Bucureşti.  

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 161 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico- economice aferente 

proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare a 

Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico- economice aferente proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Colegiului 

Tehnic Dimitrie Leonida”;  

           Analizând:  

 - Raportul de Specialitate comun al  DirecŃiei 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană şi DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 
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- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de 

ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de Tineret 

şi RelaŃia cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

          - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 30.07.2009 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

  - Prevederile Ghidului Solicitantului Programului 

OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – 

„ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, domeniul major de 

intervenŃie 3.4- „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare 

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” 

 - Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico - 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 
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În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. 

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

modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (l) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru obiectivul de investiŃii “Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare a Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida”, potrivit 

anexei ce cuprinde o filă şi face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

                  (2) Valoarea totală a investiŃiei propuse este de 

65.029.963, 78 lei din care C+M 46.343.225,07 lei. 

Art. 2 Lucrările pentru reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida, 

inclusiv realizarea proiectelor tehnice, cuprinse in anexă, vor fi 

atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,  

DirecŃia Economică,  DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană vor asigura ducerea  la  

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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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  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 162 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, cofinanŃarea şi  susŃinerea proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Colegiului 

Economic A.D Xenopol” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi  susŃinerea proiectului “Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare a Colegiului Economic A.D 

Xenopol”;  

Analizând:  

        - Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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        - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de 

ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de Tineret 

şi RelaŃia cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în:  

         - Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4 - „Reabilitarea 

/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă”; 

         - Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

         - Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a 

fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

- Ordinul nr. 185/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi LocuinŃelor şi nr. 621/2008 al Ministerului Economiei şi 

FinanŃelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie 3.4 pentru aprobarea 
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categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 

intervenŃie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă" în cadrul axei 

prioritare "ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale" din cadrul 

Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă proiectul de interes local 

„Reabilitare, modernizare, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Colegiului 

Economic A.D Xenopol”, în valoare totală de 23.296.308, 31 

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

Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, domeniul 

major de intervenŃie 3.4- „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea 

şi echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 

continuă” 

(2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de 544.368,09 lei, precum şi 
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finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  

CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 388.372,55 lei, reprezentând 2% din valoare. 

- costurile neeligibile, în valoare de 155.995,54 lei;  

(3) Se aprobă susŃinerea proiectului, din Bugetul general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.   

(4) 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 3 - „ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4 - 

„Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă” 

  

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia Economică şi DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

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

Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 163 

Bucureşti, 13.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico - economice aferente 

proiectului 

 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Colegiului 

Economic A.D Xenopol” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico - economice aferente proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Colegiului 

Economic A.D Xenopol”;  

Analizând:  

        - Raportul de Specialitate comun al  DirecŃiei Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană şi DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 
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        - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de 

ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de Tineret 

şi RelaŃia cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

        - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 06.08.2009 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

         - Prevederile Ghidului Solicitantului Programului OperaŃional 

Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4- 

„Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă” 

         -  Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

          - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico - 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. (l) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru obiectivul de investiŃii “Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare a Colegiului Economic A.D Xenopol”, potrivit 

anexei ce cuprinde un număr de 2 file şi face parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

                (2) Valoarea totală a investiŃiei propuse este de 

23.296.308,31 lei din care C+M 15.951.708,63 lei. 

Art. 2 Lucrările pentru reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea Colegiului Economic A.D Xenopol, 

inclusiv realizarea proiectelor tehnice, cuprinse in anexă, vor fi 

atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,  

DirecŃia Economică, DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană 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 
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Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 164 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, cofinanŃarea şi   

susŃinerea proiectului  

“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Liceului 

teoretic C.A. Rosetti” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi  susŃinerea proiectului “Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare a Liceului teoretic C.A. Rosetti”;  

Analizând:  

        - Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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         - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de 

ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de Tineret 

şi RelaŃia cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4 - „Reabilitarea 

/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă”; 

- Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a 

fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

- Ordinul nr. 185/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi LocuinŃelor şi nr. 621/2008 al Ministerului Economiei şi 

FinanŃelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie 3.4 pentru aprobarea 
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categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 

intervenŃie " Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă " în cadrul axei 

prioritare " ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale " din cadrul 

Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă proiectul de interes local 

“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Liceului 

teoretic C.A Rosetti”, în valoare totală de 9.435.112,86 lei, 

finanŃat prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 

Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, domeniul 

major de intervenŃie 3.4 - „Reabilitarea /modernizarea/ 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă” 

(2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de 347.543,26 lei, precum şi 
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finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  

CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 154.943,26 lei, reprezentând 2% din valoare. 

- costurile neeligibile, în valoare de 192.600 lei;  

(3) Se aprobă susŃinerea proiectului, din bugetul general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  

   (4) Sumele necesare susŃinerii proiectului vor fi 

rambursate ulterior, după depunerea  Rapoartelor intermediare 

de progres şi finale, din fondurile aferente Programului 

OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- „ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4- „ 

Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă”.     

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia Economică şi DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

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

Municipiului Bucureşti.  

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 165 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico - economice aferente 

proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Liceului 

teoretic C.A. Rosetti” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico - economice aferente proiectului 

“Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Liceului 

teoretic C.A. Rosetti”;  

           Analizând:  

        - Raportul de Specialitate comun al  DirecŃiei Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană şi DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 
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        - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de 

ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de Tineret 

şi RelaŃia cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

        - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 28.10.2009 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

         - Prevederile Ghidului Solicitantului Programului OperaŃional 

Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4- 

„Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă” 

         - Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

         - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico - 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 
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În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. 

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

modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (l) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru obiectivul de investiŃii “Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare a Liceului teoretic C.A Rosetti”, potrivit 

anexei ce cuprinde o filă şi face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

                 (2) Valoarea totală a investiŃiei propuse este de 

9.435.112,86 lei din care C+M = 6. 397.042,27 lei. 

Art. 2 Lucrările pentru reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea Liceului Teoretic C.A Rosetti, inclusiv 

realizarea proiectelor tehnice, cuprinse in anexă, vor fi atribuite 

spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe 

baza licitaŃiilor publice. 

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,  

DirecŃia Economică, DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană vor asigura ducerea  la  

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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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  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 166 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 45/2004 privind 

aprobarea regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor ce 

funcŃionează pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, cu  anexa nr.9 pentru aprobarea „Regulamentului de 

funcŃionare” a PieŃei Morarilor 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 45/2004 privind aprobarea 

regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor ce funcŃionează pe 

domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu  

anexa nr.9 pentru aprobarea „Regulamentului de funcŃionare” a 

PieŃei Morarilor;  

Analizând: 

        - Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 45/2004 privind aprobarea 
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regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor amplasate pe domeniul 

public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu anexa nr. 9 

pentru aprobarea „Regulamentului de funcŃionare” a PieŃei 

Morarilor; 

        - Raportul de specialitate al DirecŃiei AdministraŃie Publică 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

      - Raportul Comisiei de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, 

Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului  precum şi Raportul 

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor 

Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2005 privind 

transmiterea în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 şi a 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local Sector 2, a terenului situat în B-dul Basarabia nr. 

151, Sectorul 2, în vederea realizării unor obiective de interes 

public local; 

          - Protocolul nr. 214038/16.06.2008 încheiat între 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 (1) Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 45/2004 privind aprobarea regulamentelor de 

funcŃionare a pieŃelor amplasate pe domeniul public din Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificata si 

completata prin Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2005, 

140/2007 respectiv 18/2008, conform anexei ce cuprinde un 

număr de 8 file şi care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

            (2) Anexa la prezenta hotărâre devine anexa nr. 9 

la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 45/2004. 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

          
Hotărârea nr. 167 
Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     



268 

 

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 167/2009 

 

REGULAMENT 

pentru funcŃionarea „PieŃei Morarilor” 

 

 CAPITOLUL I 

Prevederi generale 

 

1. Denumirea: PiaŃa Morarilor 

2. Sediul PieŃei Morarilor: B-dul Morarilor nr. 6, sector 2, 

Bucureşti. 

3. PiaŃa Morarilor face parte din domeniul public al Municipiului 

Bucureşti fiind administrată de către AdministraŃia PieŃelor Sector 

2 Bucureşti-instituŃie publică de interes local aflată sub 

coordonarea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti.  

4. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

112/08.09.2005 şi PROCES VERBAL de predare – primire teren 

nr.33779/12.06.2006 prin care terenul din Şoseaua Morarilor nr.6 

este pus la dispoziŃia AdministraŃiei PieŃelor Sector 2. 

 

CAPITOLUL II 

Tipul pieŃei şi categoria de mărfuri comercializate 

 

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

este o piaŃă de tip mixt: agroalimentară şi târg. 
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2. Natura produselor şi serviciilor de piaŃă care se 

comercializează: 

 
Codul CAEN Denumirea activităŃii 

Activitate 
principală: 
6820 

Închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 

Alte activităŃi:  
 I. Produse agroalimentare şi alimentare 
4721 ComerŃ cu amănuntul al fructelor şi legumelor 

proaspete, în magazine specializate 
4722 ComerŃ cu amănuntul al cărnii şi al produselor 

din carne, în magazine specializate 
4723 ComerŃ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor 

şi moluştelor, în magazine specializate 
4724 ComerŃ cu amănuntul al pâinii, produselor de 

patiserie şi produselor zaharoase, în magazine 
specializate  

4725 ComerŃ cu amănuntul al băuturilor, în 
magazine specializate 

4729 
 

ComerŃ cu amănuntul al altor produse 
alimentare, în magazine specializate 

4781 ComerŃ cu amănuntul al produselor 
alimentare, băuturilor şi produselor de tutun 
efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieŃe 

5621 ActivităŃi ( catering ) pentru evenimente  
5630 Baruri, alte activităŃi  de servirea băuturilor 
 II. Produse de uz casnic şi gospodăresc 
475 
 

ComerŃ cu amănuntul al altor produse casnice, 
în magazine specializate 

4752 ComerŃ cu amănuntul al articolelor de fierărie, 
articolelor de sticlă şi acelor pentru vopsit, în 
magazine specializate 

 
4763 

ComerŃ cu amănuntul a discurilor şi benzilor 
magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, 
în magazine specializate 
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477 ComerŃ cu amănuntul al altor bunuri, în 
magazine specializate 

4776 ComerŃ cu amănuntul al florilor, plantelor şi 
seminŃelor; comerŃ cu amănuntul al animalelor 
de companie şi a hranei pentru acestea, în 
magazine specializate 

 III. Produse nealimentare de cerere curentă 
şi produse industriale etc. 

4719 ComerŃ cu amănuntul, în magazine 
nespecializate cu vânzare predominantă a 
produselor nealimentare 

4726 ComerŃ cu amănuntul al produselor din tutun, 
în magazine specializate 

4742 ComerŃ cu amănuntul al echipamentului pentru 
telecomunicaŃii, în magazine specializate 

4761 ComerŃ cu amănuntul al cărŃilor,  în magazine 
specializate 

4762 ComerŃ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor 
de papetărie, în magazine specializate 

4764 ComerŃ cu amănuntul al echipamentelor 
sportive, în magazine specializate 

4765 
 

ComerŃ cu amănuntul a jocurilor şi jucăriilor, în 
magazine specializate 

4782 ComerŃ cu amănuntul al textilelor, 
îmbrăcămintei şi încălŃămintei efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieŃe 

4789 ComerŃ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri 
şi pieŃe al altor produse 

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

4771 ComerŃ cu amănuntul a îmbrăcămintei,  în 
magazine specializate 

4772 ComerŃ cu amănuntul  încălŃămintei şi 
articolelor din piele, în magazine specializate 

4773 ComerŃ cu amănuntul a produselor 
farmaceutice, în magazine specializate 
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4775 
 

ComerŃ cu amănuntul al produselor cosmetice 
şi de parfumerie, în magazine specializate 

4778 ComerŃ cu amănuntul al altor bunuri noi, în 
magazine specializate 

651 ActivităŃi de asigurări  
652 ActivităŃi de reasigurare 

 

Este interzisă vânzarea în piaŃă a următoarelor produse: 

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

foc şi a muniŃiilor 

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

nu respectă condiŃiile de comercializare stabilite prin legea 

vinului 

• a materialelor pornografice 

• a produselor a căror comercializare este interzisă în piaŃă  

 

3. PiaŃa Morarilor funcŃionează sub forma unei pieŃe permanente, 

fiind deschisă pe întreaga perioadă a anului. 

4. PiaŃa Morarilor funcŃionează zilnic între orele 700-2100.  

 

CAPITOLUL III 

Planul pieŃei 

 

Conform planşei anexate şi legendei. 

 

1. SuprafaŃa totală – 3824,74  m2  

2. SuprafaŃa hală piaŃă – 1.308 m2.  
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3. SuprafaŃă carosabil – 665 m2 

4. SuprafaŃă alei pietonale – 244 m2 

5. SuprafaŃă zone verzi – 150 m2. 

 
Nr. 
crt. 

SpaŃii DestinaŃia Dotări Scurtă 
prezentare 

1 Drum acces 
auto  

 

Accesul  
autovehiculelor  la 

platoul pieŃei 

 665 mp 
Beton 

2 Drum acces pietonal Accesul  
persoanelor pe  
platoul pieŃei 

 244 mp 
Beton 

3 Parcare 
 

Parcare  auto 61 locuri SuprafaŃă: 
1457 mp 

Beton 
4 SpaŃii verzi   150 mp 
5 Zonă vânzare 

tarabe  
Vânzare legume 

fructe 
100 tarabe 

poliester armat 
cu fibră de sticlă 

SuprafaŃa: 772 
mp 

6 Magazine Vânzare produse 
alimentare, 

nealimentare, uz 
gospodăresc  

10 buc 
 

SuprafaŃa 332 
mp 

7 Căi principale de 
acces din: 

  
B-dul Basarabia 
Şos. Morarilor 

Accesul pe platoul 
PieŃei a 

autovehiculelor şi 
pietonilor pentru 
aprovizionarea 

pieŃei şi a 
cumpărătorilor 

  

8  SpaŃiu păstrare 
materialelor de 

întreŃinere şi 
curăŃenie 

  SuprafaŃa 20 
mp 

9 SpaŃiu închiriat 
cântare  

SpaŃiu cântar control 

Pentru punerea la 
dispoziŃie contra 
cost a mijloacelor 

de cântărire în 
vederea 

comercializării 
produselor 

Controlul asupra 
corectitudinii 
cântăririlor 

efectuate de către 

 SuprafaŃa 9,6  
mp 
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comercianŃi la 
vânzarea 
mărfurilor 

10 Punct sanitar   SuprafaŃa 6,3  
mp 

 
11 SpaŃiu închiriere 

halate 
  SuprafaŃa 6,3  

mp 
12 Punct control sanitar 

veterinar 
  SuprafaŃa 11,5  

mp 
13 SpaŃiu depozitare 

frig producători 
  SuprafaŃa 23,7  

mp 
14 Vestiar comercianŃi 

femei , bărbaŃi 
 2 buc SuprafaŃa 29,4  

mp 
15 Grupuri sanitare 

femei, bărbaŃi 
Asigură nevoile 
fiziologice ale 

cumpărătorilor şi 
vânzătorilor 

2 buc SuprafaŃa 39,6  
mp 

16 Serviciile : 
a- administrativ 
b- taxe-încasări 

Pentru asigurarea 
bunei desfăşurări 

a activităŃilor 
comerciale pe 
platoul pieŃei şi 

încasarea chiriei 
spaŃiilor destinate 
comercializării de 

produse 

  
SuprafaŃa  
14,3 mp 

17 SpaŃiu centrală 
termică 

Pentru 
producerea apei 
calde şi pentru 

încălzirea spaŃiilor 
administrative  

1 buc boiler 500 l 
1 buc centrală 

termică 

SuprafaŃa 
 10 mp 

18 Punct de colectare a 
deşeurilor rezultate 

din activitatea 
comercială 

Personalul care 
asigură 

salubrizarea 
pieŃei; locul de 

colectare, sortare 
şi evacuare 
deşeurilor 

europubele SuprafaŃa  20 
mp 

19 Bazine 
compartimentate 
pentru spălarea 

legumelor şi 
fructelor 

Asigură  spălarea 
tuturor legumelor 

şi fructelor 

2 buc. Bazinele, sunt 
dotate cu  

coşuri  metalice  
pentru  

reŃinerea  
mecanică  a  

resturilor  
vegetale  

biodegrade 
bile şi a 
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corpurilor  
grele. 

20 Mijloace iniŃiale de 
intervenŃie PSI 

Asigură materialul 
şi mijloacele de 

intervenŃie în caz 
de incendiu 

5 buc. 
stingătoare în 

spaŃiile 
administrative 

Fiecare magazin 
dotat cu câte 1 

stingător 
6 buc hidranŃi 

interiori de 
stingere incendii 

4 buc hidranŃi 
exteriori 

 

21 racord la reŃeaua 
electrică a oraşului 

 Post de 
transformare de 

250 kva 

 

22 racord la reŃeaua de 
apă şi canalizare a 

oraşului 

 ReŃeaua dotată 
cu:  

2 buc 
separatoare de 

grăsimi şi 
deznisipator 

1 buc separator 
de produse 
petroliere şi 
sedimente 

 

 

CAPITOLUL IV 

  Serviciile prestate utilizatorilor pieŃei 

 

1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieŃei: 

 - piaŃă mixtă cu structuri de vânzare destinate comercializării 

produselor şi serviciilor specifice pieŃelor agroalimentare şi 

târgurilor. 

2. PiaŃa Morarilor, în vederea facilitării desfăşurării activităŃii 

utilizatorilor pieŃei în condiŃii optime, asigură următoarele servicii: 
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• SpaŃii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor şi a 

echipamentelor de protecŃie; 

• SpaŃiu de amplasare a cântarelor de control şi un cântar cu 

capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire; 

• Bazine compartimentate pentru spălarea fructelor şi 

legumelor; 

• Sediu administrativ, taxe-încasări şi salubrizare; 

• SpaŃii pentru păstrarea materialelor de întreŃinere şi de 

curăŃenie; 

• SpaŃii de parcare în interiorul şi exteriorul pieŃei; 

• Pubele şi coşuri pentru colectarea gunoiului amplasate pe 

întreaga suprafaŃă a pieŃei; 

• Punct de colectare, sortare şi evacuare a deşeurilor rezultate 

din activitatea comercială; 

• Puncte cu mijloace iniŃiale de intervenŃie pentru PSI; 

• WC-uri publice; 

• Condici de sugestii şi reclamaŃii; 

• Alimentarea cu apă de la reŃeaua oraşului; 

• Canalizare racordată la canalizarea oraşului pentru 

evacuarea apelor uzate; 

• Apă caldă  

• Aer condiŃionat  

• Perdea de aer cald 

• Încălzire în sezonul rece cu centrală termică pe gaze naturale 

• Sistem de supraveghere video cu 12 camere video 
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• Sistem audio cu 7 boxe 

• Grup electrogen S - 44 kva 

• Centrală incendiu adresabilă 

• Rezervor apă incendiu 

• Pază, protecŃie şi prevenirea şi stingerea incendiului pe piaŃă; 

• Iluminat public. 

3. Racordarea pieŃei la reŃeaua electrică, la reŃeaua de apă sau 

la o sursă de apă potabilă, la reŃeaua de canalizare sau fose 

septice, la reŃeaua de gaz (unde este cazul): 

a. Alimentarea cu energie electrică: 

Contract – cadru de racordare nr. 1026-9017831-

1/28.03.2008 cu F.D.F.E.E. - ELECTRICA S.A. 

b. Alimentare cu apă: 

Contract de furnizare apă nr. 129184/19.05.2008 cu S.C. APA 

NOVA S.A. 

c. Acord de acces la sistemul de distribuŃie gaze naturale nr. 

10267631/20.05.2008 

 

CAPITOLUL V 

  Drepturile şi obligaŃiile utilizatorilor pieŃei 

 

Drepturile : 

1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaŃă; 

2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a 

închiria de la administraŃia pieŃei cântare verificate metrologic; 
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3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură 

cântărire; 

4. să poată practica preŃurile pe care le consideră optime pentru 

mărfurile pe care le comercializează; 

5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraŃia pieŃei; 

6. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcŃionare al 

pieŃei; 

7. alte drepturi oferite de administratorul pieŃei. 

ObligaŃiile : 

1. afişarea preŃurilor pentru produsele oferite la vânzare conform 

prevederilor legale; 

2. respectarea legislaŃiei privitoare la desfacerea produselor; 

3. etalarea instrumentelor de măsură; 

4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere 

metrologic; 

5. inscripŃionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice 

autorizate sau asociaŃiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care 

să nu poată fi ştearsă; 

6. menŃinerea permanentă a curăŃeniei la locul de vânzare şi în 

jurul acestuia şi transportarea  gunoiului la locurile special 

amenajate în cadrul pieŃei, ori de câte ori este cazul; 

7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat; 

8. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea 

pieŃei şi după închiderea acesteia; 

9. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers; 
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10.  să nu folosească mijloace de încălzire care prezintă pericol 

de incendiu sau de deteriorare a bunurilor aflate în patrimoniul 

pieŃei; 

11.  să nu aducă modificări de structură a spaŃiului închiriat, fără 

aprobarea administratorului; 

12.  să aibă un comportament corect şi civilizat în relaŃiile cu 

cumpărătorii, salariaŃii AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 Bucureşti şi 

a instituŃiilor cu atribuŃii de control, competente conform legislaŃiei 

în vigoare.  

13.  să ridice de la magazia de cântare ecusoane de culoare 

roşie pentru agenŃii economici şi     verzi pentru producătorii 

particulari şi să le poarte pe timpul cât aceştia se află la vânzare 

la tarabe; 

14.  să folosească, cu economie, apa de la spălătoarele 

destinate clătirii legumelor şi fructelor. 

 

CAPITOLUL VI 

   Drepturile şi obligaŃiile administratorului pieŃei 

 

Administratorul pieŃei are următoarele drepturi şi obligaŃii : 

1. elaborează regulamentul pentru funcŃionarea pieŃei şi îl 

supune spre avizare autorităŃilor publice locale; 

2. verifică dacă utilizatorii pieŃei au calitatea de 

producător/comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite 

accesul altor comercianŃi; 
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3. verifică dacă utilizatorii pieŃei au afişate numele şi sediul 

social; 

4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, 

orarul de funcŃionare, precum şi tarifele practicate în piaŃă; 

5. sprijină organele de control autorizate; 

6. nu admite în piaŃă un număr de utilizatori mai mare decât 

limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaŃă destinat 

desfacerii produselor oferite de aceştia; 

7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea 

acestora; 

8. asigură evidenŃa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură 

atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianŃilor 

produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor; 

9. controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietatea 

utilizatorilor pieŃei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi 

interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale din 

domeniu; 

10.  asigură verificarea periodică, din punct de vedere 

metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor 

pieŃei; 

11.  asigură un număr de cântare în stare de funcŃionare egal cu 

cel al locurilor de vânzare din piaŃă destinate comercializării de 

către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi 

seminŃelor; 
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12.  asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către 

cumpărători a corectitudinii cântăririlor; 

13.  asigură salubrizarea pieŃei zilnic şi ori de câte ori este 

necesar; 

14.  asigură, în mod gratuit, funcŃionarea unor cântare tip balanŃă 

sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, 

necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii 

pieŃei; 

15.  alte drepturi şi obligaŃii cuprinse în prevederile H.G. nr. 

348/2004. 

InstituŃiile cu atribuŃii de control, competente conform 

legislaŃiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi 

obligaŃiilor utilizatorilor pieŃei, aşa cum sunt prevăzute în 

regulamentul de funcŃionare. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2009;  

 Analizând: 

• Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

Bucureşti;   

• Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;   

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

modificările şi completările ulterioare; 

• OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 18/2009 

privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

• Decizia nr. 1257/2009 a Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

• Decizia nr. 1259/2009 a Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate; 

• DispoziŃia Primarului Sectorului 2 Bucureşti nr. 2577/2009 

privind suplimentarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 

2009 cu suma alocată Sectorului 2 prin Decizia Directorului 

Coordonator al D.G.F.P.M.B nr.1259/2009 ca urmare a 

prevederilor H.G. nr.1229/2009; 

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale 

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

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar. 
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În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

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

cheltuieli la suma de 886.929 mii lei, conform  anexei nr. 1. 

 Art. 2 Bugetul local Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

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

sumă de 739.338 mii lei, conform anexei nr. 2. 

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 739.338 mii 

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

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

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

2.1.1.1.1-2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.3;  2.1.2;  2.1.2.1; 

2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.2; ; 2.1.3;  2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 

2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2.a; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.3; 2.1.3.1.4; 

2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1- 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 

2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 

2.1.4.1.2;  2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.6 - 2.1.9   la prezenta hotărâre. 
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Art. 4 Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanŃate din 

împrumuturi externe şi interne în anul 2009  la suma de 70.647 

mii lei, conform  anexelor nr. 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 

3.1.1.1.1.1;  3.1.2; 3.1.2.1;  3.1.3  la prezenta hotărâre, prin 

modificarea următoarelor  programe: 

 

- programe finanŃate din credite externe: 

� 12.464 mii lei – pentru programul de extindere 

reŃele de apă şi canalizare în sectorul 2, din care : 2.444 mii lei – 

alimentări cu apă şi 16.179  mii lei pentru canalizare; 

�   27.849 mii lei – pentru programul de reabilitare 

sistem rutier sector 2; 

 

Celelalte programe rămân nemodificate. 

Art. 5 Se aprobă rectificarea  bugetului  pentru  veniturile 

şi cheltuielile evidenŃiate în afara bugetului local ( fond rulment, 

alte surse) , conform anexelor nr. 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 

4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.2; 4.1.1.1.2; ; 4.1.1.1.2.1 – 4.1.1.1.2.3;  ; 

4.1.1.1.3; -  4.1.1.1.5; 4.1.1.3.   

Art. 6 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli aferent instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral 

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

cât şi la cheltuieli la suma de 32.679 mii lei, conform anexelor nr. 

5; 5.1; 5.1.1; 5.1.1.1; 5.1.1.1.1; 5.1.1.1.2; 5.1.2; 5.1.2.1; 5.1.3; 

5.1.3.1; 5.1.4; 5.1.5.  
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Art. 7 Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru  

programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare conform  anexelor nr. 6; 

6.1 -6.294  la prezenta hotărâre.  

Art. 8 Anexele nr.  2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.3  la prezenta 

hotărâre modifică  anexele  nr. 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.1.1  din Nota 

nr.85360/2009 privind virarea de credite bugetare între 

subdiviziunile unor capitole bugetare pe anul 2009.   

Art. 9 Anexele nr. 1; 2; 2.1.3;  2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 

2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2.a; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.3; 2.1.3.1.4; 

2.1.3.1.5; 2.1.2  la prezenta hotărâre modifică  anexele  nr. 1; 2; 

2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1.1; 

2.1.1.1.1.1.1.a; 2.1.1.1.1.1.2; 2.1.1.1.1.1.2.a; 2.1.1.1.2;  

2.1.1.1.2.1-2.1.1.1.2.3; 2.1.1.1.3; 2.1.1.1.4; 2.1.2 din DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 Bucureşti nr. 2755/2009  privind 

suplimentarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2009 cu 

suma alocată Sectorului 2 prin Decizia Directorului Coordonator 

al D.G.F.P.M.B nr.1259/2009 ca urmare a prevederilor H.G. nr. 

1229/2009. 

Art. 10 Anexele nr.  2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.6 la prezenta 

hotărâre modifică anexele nr. 1.1.1; 1.1.1.1; 1.2 din Nota nr. 

76147/2009 privind virarea de credite bugetare între 

subdiviziunile unor capitole bugetare pe anul 2009. 
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Art. 11 Anexele nr.  2.1.1.1.1; 2.1.1.1.2; 2.1.2; 2.1.2.2; 

2.1.2.2.1; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1- 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 

2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 

2.1.4.1.2;  2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.8; 2.1.9; 3; 3.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 

3.1.3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.3; 5; 5.1; 5.1.2; 5.1.2.1; 5.1.3; 5.1.3.1; 

5.1.5; 6; 6.1; 6.2; 6.11-6.120; 6.125; 6.147; 6.149; 6.150; 6.152-

6.154; 6.159; 6.160; 6.162; 6.163; 6.165; 6.169—6.173; 6.176; 

6.178; 6.189; 6.195-6.203; 6.216; 6.234; 6.250; 6.252; 6.253; 

6.259; 6.279; 6.285; 6.286; 6.294 la prezenta hotărâre modifică  

anexele  nr. 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.2; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.3.2; 

2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1- 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-

2.1.3.4.5;  2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.2;  2.1.5; 

2.1.5.1; 2.1.8; 2.1.9; 3; 3.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.4; 5; 5.1; 5.1.1; 

5.1.1.1; 4; 4.1; 4.1.4; 4.1.4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.2; 6; 6.1; 6.2; 

6.111 ; 6.112; 6.116 - 6.223; 6.225; 6.226; 6.58; 6.61; 6.62; 6.64 

9.67; 6.69: 6.78; 6.74; 6.75; 6.77; 6.80 – 6.86; 6.88 -6.91; 6.93 – 

6.98; 6.79; 6.101 – 6.109  din H.C.L.S. 2 nr.139/2009  privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2009. 

Art. 12 Anexele nr. 6.121; 6.156; 6.247; 6.254; 6.258; 

6.260; 6.262; 6.265; 6.267; 6.269-6.272; 6.275-6.277; 6.283; 

6.284; 6.287-6.293 la prezenta hotărâre modifică  anexele  nr. 

4.11; 4.19; 4.26; 4.30; 4.31; 4.33; 4.34; 4.50; 4.35-4.38; 4.55; 

4.39-4.44; 4.47-4.49; 4.53; 4.54; 4.51; .452  din H.C.L.S. 2 nr. 
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114/2009  privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

Art. 13 Anexa nr. 2.1.1.3 la prezenta hotărâre modifică  

anexa nr. 1.1.1.1.2  din Nota nr. 47121/2009 privind virarea de 

credite bugetare între subdiviziunile unor capitole bugetare pe 

anul 2009. 

Art. 14 Anexele  nr.  3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 

4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2; 6.126-6.139; 

6.141-6.146; 6.151; 6.157; 6.158 la prezenta hotărâre modifică  

anexele  nr. 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 4.1.1.1; 

4.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2; 6.199; 6.201-6.217; 

2.218.1; 6.197; 6.223; 6.226; 6.227 din H.C.L.S. 2 nr.76/2009  

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

Art. 15 Anexa nr. 4.1.1.1.3  la prezenta hotărâre modifică  

anexa nr. 3.1.1.1.1 din H.C.L.S. 2 nr. 67/2009  privind rectificarea 

bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2009. 

Art. 16 Anexele nr. 2.1.2.1; 2.1.2.2.2; 2.1.3.4.5; 

4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.3; 4.1.1.1.4; 4.1.1.1.5; 6.7-6.10; 

6.122 -6.124; 6.155; 6.161; 6.164; 6.166-6.168; 6.174; 6.175; 

6.177; 6.179-6.188; 6.190-6.194; 6.204-6.215; 6.127-6.233; 

6.235-6.246; 6.248; 6.249; 6.251; 6.255-6.257; 6.261; 6.264; 

6.266; 6.268; 6.273; 6.274; 5.278; 6.280-6.282 la prezenta 

hotărâre modifică anexele nr. 2.1.2.1; 2.1.2.2.2; 6.1.3.4.5; 
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5.1.1.1.1.1; 5.1.1.1.1.2; 5.1.1.1.2.3; 5.1.1.1.4; 5.1.1.1.5; 7.15-

7.18; 7.84-7.86; 7.731; 7.187; 7.193; 7.197; 7.198; 7.250; 7.256; 

7.257; 7.259; 7.264; 7.266; 7.265; 7.269-7.273; 7.277; 7.278; 

7.284; 7.288-7.291; 7.209 -.7.211; 7.216; 7.220; 7.224; 7.225; 

7.229; 7.241- 7.243;  7.307; 7.311; 7.313; 7.316; 7.327; 7.338; 

7.344; 7.347; 7.338; 7.348; 7351; 7352; 7.368; 7.372; 7.388; 

7.412; 7.459; 7.473; 7.488; 7.497; 7.499; 7.521; 7.530; 7.551; 

7.555; 7.560; 7.561; 7.562; 7.565; 7.566; 7.568; 7.573 7.575; 

7.579; 7.582; 7.584; 7.586; 7.590; 7.591; 7.596; 7.598-7.600  din 

H.C.L.S. 2 nr.29/2009  privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

Art. 17 Anexele nr.  5.1.1; 5.1.1.1; 5.1.1.1.1; 5.1.1.1.2; 

5.1.4; 6.3; 6.4; 6.244 la prezenta hotărâre vin în completarea 

prevederilor H.C.L.S. 2 nr. 29/2009  privind aprobarea bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 18 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale 

bugetului local a unor sume în completarea sumelor alocate de la 

bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal 

aferente instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 2 şi instituŃiilor de învăŃământ special, inclusiv centrul de 

resurse şi asistenŃă educaŃională pe anul 2009.  Primarul 

Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va 

întreprinde demersurile necesare în vederea recuperării de la 

bugetul de stat a sumelor  alocate din veniturile proprii ale 
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bugetului local al Sectorului 2 pentru finanŃarea cheltuielilor de 

personal prevăzute la capitolul  65.02 „ÎnvăŃământ”. 

Art. 19 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 

principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin 

prezenta hotărâre pe trimestre şi pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2. Sumele aprobate 

pentru unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat vor fi 

repartizate pe trimestre şi pe centrele de execuŃie bugetară de 

către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar 

de credite – directorul DirecŃiei Generale de Administrare a 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2.  

Art. 20  Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1-

2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.3;  2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.2; 

2.1.2.2.1; 2.1.2.2.2; ; 2.1.3;  2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 

2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2.a; 

2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.3; 2.1.3.1.4; 2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 

2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1- 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-

2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.2;  2.1.5; 

2.1.5.1; 2.1.6 - 2.1.9; 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1;  

3.1.2; 3.1.2.1;  3.1.3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 

4.1.1.1.1.2; 4.1.1.1.2; ; 4.1.1.1.2.1 – 4.1.1.1.2.3;  ; 4.1.1.1.3; -  

4.1.1.1.5; 4.1.1.3; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.1.1; 5.1.1.1.1; 5.1.1.1.2; 

5.1.2; 5.1.2.1; 5.1.3; 5.1.3.1; 5.1.4; 5.1.5;  6; 6.1 -6.294    fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 21  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti.  
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         (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi 

pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 168 

Bucureşti, 18.11.2009 
 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe 

terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 18.11.2009; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

        - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - H.C.G.M.B. nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în Municipiul Bucureşti; 
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 - Hotărârea nr. 65/2001 a Consiliului Local Sector 2 de 

constituire a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a acesteia; 

 - DispoziŃia nr. 4040/2007 privind reactualizarea 

ComponenŃei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a  

Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - DispoziŃia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor 

procedurale privind elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2  emisă de Primarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- art. 32 şi art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu 

precum şi Avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 11 poziŃii. 
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    (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

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

hotărâri. 

                (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în 

anexele nr. 1 şi 2  reprezintă regulament de urbanism şi nu dau 

dreptul la construire.             

  Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

                       (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 169 

Bucureşti, 18.11.2009 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 18.11.2009 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 3 

 
HOTĂRÂRE 

privind acceptarea unei sponsorizari pe anul 2009 

 
 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 86541/02.11.2009 al DirecŃiei 

Generale de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului  Sector 3; 

- nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Sector 3 inregistrata cu 

nr. 86435/02.11.2009; 

- contractul de sponsorizare nr. 25612/02.12.2003 încheiat între 

S.C. Asimed Impex SRL şi DirecŃia Generală de ProtecŃie Socială 

Sector 3; 

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

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 prin reorganizarea DirecŃiei pentru ProtecŃia 

Drepturilor Copilului Sector 3 şi a DirecŃiei Generale de ProtecŃie 

Socială Sector 3; 

- prevederile art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale; 

- raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanŃe ; 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media. 
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 În temeiul art. 81 alin. 4 şi 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 acceptă sponsorizarea primită de DirecŃia 

Generală de ProtecŃie Socială Sector 3 prin contractul de 

sponsorizare nr. 25612/02.12.2003. 

 Art. 2. Suma de 7.884,58 lei va fi cuprinsă în bugetul local 

de venituri şi cheltuieli. 

 Art. 3. Suma prevăzută va fi utilizată în vederea susŃinerii 

persoanelor vârstnice aflate în evidenŃa DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3. 

 Art. 4. Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 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. 131 

DIN. 09.11.2009 
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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 finalizării lucrării de iluminat de la Biserica 

Sfântul Dumitru – Poştă, paraclis universitar, din strada 

Franceză nr. 3, sector 3, Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 63/04.11.2009, al Serviciului 

Cultură EducaŃie Sport, 

� Cererea Bisericii Sfântul Dumitru – Poştă, Paraclis 

Universitar, cu sediul în strada Franceză nr. 3, sector 3, 

Bucureşti, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.  

9615/03.11.2009, prin care se solicită sprijin în vederea finalizării 

lucrărilor de iluminat decorativ,  

� OrdonanŃa Guvernului României nr. 82/2001, privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult 

aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, 

completată, modificată şi aprobată prin Legea nr. 125/2002 şi 

� Legea nr. 128/2009 pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei Guvernului nr. 82/2001, pentru stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor 

religioase recunoscute în România, articolul I, punctul 4, 
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� Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 

82/2001, 

� Hotărârea Guvernului României nr. 313/2006, privind 

modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare 

ale OrdonanŃei Guvernului nr. 82/2001, articolul 4, alin. 2, litera a 

şi articolul 5, 

� Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe 

� Raportul Comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, 

cultură, culte, sport şi tineret 

� Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 81, alin. 2, lit. s 

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

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 32.000 RON în 

vederea finalizării lucrărilor de iluminat decorativ la Biserica 

Sfântul Dumitru-Poştă, paraclis universitar, din str. Franceză nr. 3, 

sector 3, Bucureşti. 
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 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. 132 

DIN. 09.11.200 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului pe anul 2009 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice, privind 

rectificarea Bugetului Consiliului Local Sector 3 pe anul 2009. 

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe.  

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

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

Publică Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Bugetul local al Consiliului Local Sector 3 pe anul 

2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 130 

/2009, se rectifică prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu 

suma de 18.714 mii lei. 

 Art. 2 Veniturile Bugetului local al Consiliului Local sector 3 

se stabilesc în sumă de 737.321,38 mii lei, în structură conform 

anexei nr. 11/01 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
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 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local Sector 3 în sumă de 737.321,38 mii lei cu desfăşurarea pe 

capitolele prevăzute, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac 

parte din prezenta hotărâre.  

 Art. 4 Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în suma de 

37.072,00 mii lei urmare majorării acestuia cu suma de 60,00 mii 

lei, conform anexelor nr. 11/02  şi 11/06, care fac parte integrantă 

din prezenta . 

 Art. 5 Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 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. 133 

DIN  09.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 
 

 Avand in vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 1667/25.11.2009 al Secretarului 

Sectorului 3; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 10 din O.G. nr. 

35/2002 referitoare la Regulamentul – cadru de organizare şi 

funcŃionare a consiliilor locale, modificată şi aprobată de Legea 

nr. 673/2002. 

 În baza prevederilor art. 35  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. Unic Se alege în funcŃia de preşedinte de şedinŃă d-na 

consilier DINU MARIA MIRELA pe o perioadă de cel mult 3 luni, 

care va conduce şedinŃele consiliului şi va semna hotărârile 

adoptate de acesta. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 NR. 134 

DIN 30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 69/2008  

referitoare la aprobarea organigramei  

şi statului de funcŃii ale Creşei TITAN IV 

 

 Având în vedere : 

� Raportul de specialitate nr. 10224/25.11.2009 al Creşei 

Titan IV; 

 

 În baza prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 263/2007 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea creşelor. 

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

215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi  statului de funcŃii 

ale Creşei Titan IV, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Directorul Creşei Titan IV va lua măsuri de ducere la 
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îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 135 

DIN. 30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind transformarea unor posturi de execuŃie din cadrul 

instituŃiei ca urmare a obŃinerii unei diplome de studii 

superioare, posturi de execuŃie cuprinse în anexa nr. 2 la 

H.C.L.S. 3 nr. 42/2009 privind organigrama, R.O.F-ul şi statul 

de funcŃii al PoliŃiei Comunitare Sector 3 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 9750/10.11.2009 al PoliŃiei 

Comunitare Sector 3; 

� Rezultatele concursului pentru promovarea în clasă din 

data de 05.10.2009 şi prevederile  art. 14 din Ordinul A.N.F.P. nr. 

10280/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

organizarea şi desfăşurarea  examenului 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; 

� Adresa nr. 10118/0710.2009 a PoliŃie Comunitare sector 3; 

� Avizul favorabil al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici nr. 1910143/ 05.11.2009; 

� Prevederile art. 9 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 6/2007 privind 

unele măsuri de  reglementare a  drepturilor salariale şi a altor 

drepturi ale funcŃionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii 
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privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale 

funcŃionarilor publici, aprobată prin Legea nr. 232/2007 modificată 

prin O.G. nr. 9/2008; 

� Prevederile Legi nr. 188/1999 republicată, privind Statutul 

funcŃionarilor publici; 

 

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

“h” 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 Modificarea statului de funcŃii - anexa nr. 2 la   H.C.L.S. 3 

nr. 42/2009  privind organigrama, R.O.F-ul şi statul de funcŃii al 

PoliŃiei Comunitare Sector 3. 

Art. 2  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.  136 

DIN  30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei nr. 2 din H.C.L.S.3 nr. 13/2009 

referitoare la organigrama, statul de funcŃii şi ROF –ul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

• Raportul de specialitate nr. 10215/25.11.2009 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane; 

• Adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 9019/14.10.2009 prin care 

se solicită avizul A.N.F.P;  

• prevederile O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale ale funcŃionarilor publici până 

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

alte drepturi ale funcŃionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul 

funcŃionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) litera “e” din 

Legea nr. 215/2001 (r1) privind administraŃia publică locală, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S.3 nr. 

13/2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Şefii compartimentelor: Economic, Organizare Resurse 

Umane vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  137 

DIN  30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării proiectului în vederea 

începerii derulării acestuia, „Platforma E-educaŃie în  

sectorul 3 Bucureşti” 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 10355/30.11.2009 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Programului OperaŃional Sectorial „Creşterea 

CompetitivităŃii Economice” 2007 – 2013; 

� Ghidul solicitantului pentru Axa III „Tehnologia InformaŃiei şi 

ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public” Domeniul Major 

de IntervenŃie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor 

publice electronice” OperaŃiunea 3 „SusŃinerea implementării de 

aplicaŃii de E-EducaŃie şi asigurarea conexiunii la broadband, 

acolo unde este necesar”; 

 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 demararea proiectului în vederea 

începerii derulării platformei E-educaŃie în sectorul 3 Bucureşti, 

proiect dedicat unităŃilor de învăŃământ din sectorul 3; 

 

 Art. 2. Se aprobă iniŃierea de către Biroul Proiecte cu 

FinanŃare InternaŃională a procedurii de achiziŃie publică în 

vederea realizării studiului de fezabilitate precum şi a proiectului 

tehnic, în vederea întocmirii şi depunerii proiectului privind 

implementarea platformei E-educaŃie în sectorul 3 Bucureşti 

pentru unităŃile de învăŃământ din sectorul 3. 

 

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

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

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

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

NR.  138 

DIN  30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

Eficientizarea procesului administrativ din Sectorul 3 –  

E – PAS 3 şi a cheltuielilor legate de implementare 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 10356/30.11.2009 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 

nr. 210 din 31 iulie 2006; 

� Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social 

European, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 

nr. 210 din 31 iulie 2006; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Documentul Cadru de Implementare a Programului 

OperaŃional pentru Dezvoltarea CapacităŃii Administrative” 

aprobat prin ordinul comun al ministrului internelor şi reformei 
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administrative şi ministrul economiei şi finanŃelor nr. 494/1875 

publicat în Monitorul Oficial nr. 517 din 09.07.2008 ; 

� Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei 

administrative şi ministrul economiei şi finanŃelor nr. 453/1407 

publicat în Monitorul Oficial nr. 370 din 15/05/2008 de aprobare a 

cheltuielilor eligibile pentru Programul OperaŃional Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative (PODCA) 2007 – 2013 ; 

 

 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 proiectul „Eficientizarea procesului 

administrativ din Sectorul 3 -E – PAS 3. 

 

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

local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi 

implementarea corespunzătoare a proiectului „ Eficientizarea 

procesului administrativ din Sectorul 3 - E – PAS 3 ”. 

 (2) CofinanŃarea proiectului constă în : 

- ContribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile ale 

proiectului în valoare de 24.000 lei; 
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- Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 120.000 lei 

la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA) în 

valoare de 68.400 lei. 

 

 Art. 3. Se numeşte Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională din cadrul Primăriei Sectorului 3, ca structură de 

management a proiectului, cu următoarea componenŃă: 

• Anna Maria Vasile – consilier manager de proiect, Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃionala; 

• Dumitru Voevozeanu – consilier juridic, Biroul Proiecte cu 

FinanŃare InternaŃionala; 

• Pompiliu Ioan Wan Buzduga – consilier expert, Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃionala; 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte domnul Liviu NegoiŃă - Primarul 

Sectorului 3 să semneze cererea de finanŃare şi anexele aferente 

acesteia, precum şi contractul de finanŃare în vederea derulării şi 

implementării proiectului „Eficientizarea procesului administrativ 

din Sectorul 3 - E – PAS 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. 

 



315 

 

 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.  139 

DIN  30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Registrul de Riscuri al 

Sectorului 3” şi a cheltuielilor legate de implementare 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 10353/30.11.2009 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 

nr. 210 din 31 iulie 2006; 

� Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social 

European, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 

nr. 210 din 31 iulie 2006; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Documentul Cadru de Implementare a Programului 

OperaŃional pentru Dezvoltarea CapacităŃii Administrative” 
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aprobat prin ordinul comun al ministrului internelor şi reformei 

administrative şi ministrul economiei şi finanŃelor nr. 494/1875 

publicat în Monitorul Oficial nr. 517 din 09.07.2008 ; 

� Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei 

administrative şi ministrul economiei şi finanŃelor nr. 453/1407 

publicat în Monitorul Oficial nr. 370 din 15/05/2008 de aprobare a 

cheltuielilor eligibile pentru Programul OperaŃional Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative (PODCA) 2007 – 2013 ; 

 

 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 proiectul „Registrul de Riscuri al 

Sectorul 3 ”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, în valoare 

totală de 1.388.837, 28 lei. 

 

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

bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru 

pregătirea şi implementarea corespunzătoare a proiectului 

„Registrul de Riscuri al Sectorul 3 ”. 
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 (2) CofinanŃarea proiectului constă în : 

- ContribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile ale 

proiectului în valoare de 23.494,24 lei; 

- Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 0,00 lei,  la 

care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA) în valoare 

de 214.125,28 lei. 

 

 Art. 3. Se numeşte Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională din cadrul Primăriei Sectorului 3, ca structură de 

management a proiectului, cu următoarea componenŃă: 

• Anna Maria Vasile – consilier manager de proiect, Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃionala; 

• Dumitru Voevozeanu – consilier juridic, Biroul Proiecte cu 

FinanŃare InternaŃionala; 

• Pompiliu Ioan Wan Buzduga – consilier expert, Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃionala; 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte domnul Liviu NegoiŃă  - Primarul 

Sectorului 3 să semneze cererea de finanŃare şi anexele aferente 

acesteia, precum şi contractul de finanŃare în vederea derulării şi 

implementării proiectului „Registrul de Riscuri al 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. 140 

DIN 30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contribuŃiei de 2 % în baza Fişei de 

fundamentare pentru proiectul „Calificarea, şansa unei vieŃi 

mai bune” depus de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 

şi deschiderii conturilor de venituri necesare derulării 

activităŃilor prevăzute în proiect 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 10357/30.11.2009 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

� Nota de fundamentare a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” 

nr. 3324/29.09.2009 ; 

� Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 (POS DRU), adoptat prin Decizia Comisiei 

Europene C (2007) 5811/22.11.2007; 

� Ghidul solicitantului „Continuă să te califici!” Axa prioritară 2 

„Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii” 

Domeniul major de intervenŃie 2.3 „Acces şi participare la formare 

profesională continuă” 

� Contractul de finanŃare nr. POSDRU/24/2.3/G/22094; 

� Formularul 1 – Fişa de fundamentare a proiectului propus 

la finanŃare; 
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� O.M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă ; 

 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.  (1) Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din 

bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru 

pregătirea şi implementarea proiectului „Calificarea, şansa unei 

vieŃi mai bune” de către Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”. 

 (2)  CofinanŃarea proiectului constă în : 

ContribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile de 23.765,06 lei 

reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă estimată de 

1.188.253,00 lei ; 

 Art. 2.  Se aprobă deschiderea conturilor de venituri 

necesare derulării activităŃilor prevăzute în contractul de finanŃare 

nr. POSDRU/24/2.3/G/22094. 

 Art. 3.  DirecŃia Economică din cadrul Primăriei 

sectorului 3 va lua măsurile de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 4.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 

data afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului, nr. 

2-4, sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  141 

DIN 30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului “Descentralizare prin 

optimizare, eficienŃă şi profesionalism” cu finanŃare 

nerambursabilă în cadrul Programului OperaŃional 

„Dezvoltarea capacităŃii administrative” 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 94720/25.11.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3;  

- Programul OperaŃional - Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, 

Axa prioritară 2 – ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizării 

serviciilor publice cu accent pus pe procesul de descentralizare, 

Domeniul de IntervenŃie 2.1 – Sprijin pentru Procesul de 

Descentralizare sectorială a serviciilor, OperaŃiunea - Optimizarea 

structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din 

cele 3 sectoare prioritare. 

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

de gestionare a instrumentelor structurale; 

 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea Proiectului 

“Descentralizare prin optimizare, eficienŃă şi profesionalism 

cu finanŃare nerambursabilă în cadrul Programului OperaŃional - 

Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, Axa prioritară 2 – 

ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei furnizarii serviciilor publice cu 

accent pus pe procesul de descentralizare, Domeniul de 

IntervenŃie 2.1 – Sprijin pentru Procesul de Descentralizare 

sectorială a serviciilor, OperaŃiunea - Optimizarea structurilor 

pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din cele 3 

sectoare prioritare. 

Art. 2. Pentru implementarea Proiectului Consiliul Local Sector 3 

va asigura finanŃarea sumelor reprezentând contribuŃia ce îi 

revine D.G.A.S.P.C. Sector 3, în valoare de 22.641,59 RON, 

reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului. Valoarea totală 

a proiectului este de 1.132.079,32 RON, fara TVA. 

Art. 3. Consiliul Local Sector 3 va asigura finanŃarea costurilor 

neeligibile necesare implementării optime a Proiectului. 

Art. 4. Consiliul Local Sector 3 împuterniceşte pe Directorul 

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

finanŃare şi semnării contractul de finanŃare. 

Art. 5. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  
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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. 142 

DIN 30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului “PerfecŃionarea personalului în 

vederea eficientizării activităŃii” cu finanŃare nerambursabilă 

în cadrul Programului OperaŃional  „Dezvoltarea capacităŃii 

administrative” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 94721/25.11.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Programul OperaŃional - Dezvoltarea CapacităŃii 

Administrative, Axa prioritară 1 – ÎmbunătăŃiri de structură şi 

proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul 

major de IntervenŃie 1.3 – ÎmbunătăŃirea eficacităŃii 

organizaŃionale, OperaŃiunea – Module de pregătire în domenii ca 

achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, 

licitarea şi managementul de proiecte, etc.. 

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

de gestionare a instrumentelor structurale; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea Proiectului 

“PerfecŃionarea personalului în vederea eficientizării 

activităŃii” cu finanŃare nerambursabilă în cadrul Programului 

OperaŃional - Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, Axa 

prioritară 1 – ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de 

IntervenŃie 1.3 – ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale, 

OperaŃiunea – Module de pregătire în domenii ca achiziŃiile 

publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi 

managementul de proiecte, etc.; 

 Art. 2. Pentru implementarea Proiectului Consiliul Local 

Sector 3 va asigura finanŃarea sumelor reprezentând contribuŃia 

ce îi revine D.G.A.S.P.C. Sector 3, în valoare de 18927,20 RON, 

reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului. Valoarea totală 

a proiectului este de 946.360 RON, fără TVA. 

 Art. 3. Consiliul Local Sector 3 va asigura finanŃarea 

costurilor neeligibile necesare implementării optime a Proiectului. 

 Art. 4. Consiliul Local Sector 3 împuterniceşte pe Directorul 

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

finanŃare şi semnării contractul de finanŃare. 

 Art. 5. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  
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 Art. 6. 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. 143 

DIN 30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unui spor de 75% personalului 
din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 3 implicat în managementul 

proiectelor cu finanŃare nerambursabilă 
 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10222/25.11.2009 a Primarului 

sectorului 3; 

- Referatul de specialitate nr. 94714/25.11.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării 

strategiilor de management de proiect la nivelul unităŃilor 

administrativ – teritoriale judeŃene şi locale; 

 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă acordarea sporului de 75% personalului 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 implicat în managementul proiectelor cu 

finanŃare nerambursabilă, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 şi Primăria sectorului 3 va 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. 144 

DIN 30.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor ajutoare sociale veteranilor de razboi 

si vaduvelor acestora 

 

 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 10221/25.11.2009 a Primarului 

sectorului 3; 

- Hotărârea Guvernului nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei 

naŃionale de dezvoltare a sistemului de asistenŃă socială pentru 

persoanele vârstnice în perioada 2005-2008; 

- art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a 

persoanelor vârstnice; 

 

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unor ajutoare sociale 

veteranilor de război şi văduvelor acestora, domiciliaŃi pe raza 

sectorului 3, conform Anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Costurile necesare pentru acordarea acestei 

prestaŃii sunt asigurate din bugetul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  145 

DIN  30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor prestaŃii sociale cuplurilor de 

persoane vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3 care 

aniversează cel puŃin 50 de ani de căsătorie 

 

 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 10220/25.11.2009 a Primarului 

sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 94717/25.11.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a 

persoanelor vârstnice; 

 

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unei prestaŃii sociale în 

cuantum de 500 lei/familie cuplurilor de persoane vârstnice 

domiciliate pe raza sectorului 3, care aniversează cel puŃin 50 de 

ani de căsătorie, prevăzute în Anexă la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Sumele necesare acordării prestaŃiilor sociale sunt 

transferate de Consiliul Local al sectorului 3 în bugetul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 146 

DIN  30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 94745/25.11.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Avizul ANPH nr. 16472/12.11.2009;  

- prevederile art. 51 din Legea nr. 448/2006, republicată, privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- Contractul de finanŃare nerambursabilă PHARE 2006/018-

147.04.02.03.02.01.802, încheiat între MMFES –AM POS DRU şi 

DGASPC Sector 3, având ca obiect implementarea Proiectului 

Centrul de zi pentru copii autişti „Brânduşa”; 

- art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.434/2004, republicată 

privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcŃii 

ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. Se aprobă completarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al D.G.A.S.P.C. Sector 3, conform 

Anexei 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Începnâd cu data de 01.12.2009 se înfiinŃează Centrul de 

îngrijire şi asistenŃă “Casa Soarelui”, ca instituŃie fără 

personalitate juridică, în subordinea DGASPC Sector 3, prin 

transformarea Complexului de Servicii pentru copii seropozitivi 

“Casa Soarelui” . Centrul va oferi servicii sociale rezidenŃiale unui 

numar de 12 persoane adulte cu handicap HIV+ şi va funcŃiona în 

imobilul situat în str. Marin Pazon nr. 2A, aflat in proprietatea 

DGASPC Sector 3, pe un teren aflat în administrarea Consiliului 

Local al sectorului 3 şi în folosinŃa gratuită a DGASPC Sector 3. 

Art. 3. Începănd cu data de 01.12.2009 se înfiinŃează Centrul de 

zi pentru copii cu autism „Brânduşa” ca instituŃie fără 

personalitate juridică, în subordinea DGASPC Sector 3. Centrul 

va oferi servicii sociale de zi şi va funcŃiona în imobilul situat în 

str. Marin Pazon nr. 2B, aflat în administrarea Consiliului Local al 

sectorului 3 si folosinŃa gratuită a DGASPC Sector 3. Capacitatea 

centrului este de 32 de locuri. 
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Art. 4. La data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local al sectorului 3 nr. 47/2008 aşa cum a fost 

modificată prin Hotărârea nr. 88/2009. 

Art.5. Compartimentele de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Hotărârea intră în vigoare începând cu data afişării la 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 147 

DIN  30.11.2009 



338 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unei deplasări în străinătate 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 87425/04.11.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic 

al adopŃiei; 

- SentinŃa Civilă nr. 815/10.06.2009 prin care Tribunalul Bucureşti 

a dispus încredinŃarea în vederea adopŃiei copilului Sicu Marian la 

familia Iordan Dumitru şi Iordan Florentina;  

 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă deplasarea copilului Sicu Marian în 

Austria în perioada 20.12.2009 – 10.01.2010, împreună cu familia 

Iordan Dumitru şi Iordan Florentina. 
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 Art. 2. Se împuterniceşte familia Iordan Dumitru şi Iordan 

Florentina în vederea întocmirii şi ridicării paşaportului simplu 

pentru copilul Sicu Marian, având datele de identificare prevăzute 

în Anexa 1 la prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Se împuterniceşte familia Iordan Dumitru şi Iordan 

Florentina în vederea întocmirii şi ridicării certificatului de naştere 

pentru copilul Sicu Marian. 

 Art. 4. Prezenta împuternicire este valabilă în faŃa 

serviciilor de stare civilă şi a tuturor instituŃiilor statului 

competente în eliberarea paşaportului, persoana împuternicită 

putând semna acte şi depune declaraŃii în limita prezentului 

mandat. 

 Art. 5. Consiliul Local Sector 3, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 şi persoana 

împuternicită, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotarari. 

 Art. 6. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data 

afisarii la sediul Primariei sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  148 

DIN  30.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării anexei 1 la H.C.L.S 3 nr. 

22/24.02.2005  astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 3 nr. 106/25.10.2007 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 94716/25.11.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3 

- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 22/24.02.2005 privind 

aprobarea înfiinŃării Centrelor de Zi pentru copii de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 în 

parteneriat cu Şcolile Generale de pe raza sectorului 3; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/25.10.2007 privind 

modificarea şi completarea Anexei I la H.C.L.S.3 cu privire la 

aprobarea înfiinŃării Centrelor de Zi pentru copii de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 în 

parteneriat cu Şcolile Generale de pe raza sectorului 3; 

 - prevederile art. 107-108 si art. 111 din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; 

- prevederile Anexei 2 la H.G. nr. 1438/2004 privind aprobarea 

regulamentelor – cadru de organizare şi funcŃionare a serviciilor 

de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor 

de protecŃie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de 

ocrotirea părinŃilor săi ; 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3; 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă completarea Anexei 1 la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 3 nr. 22/24.02.2005 astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L.S.3 nr. 106/25.10.2007 conform Anexei 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri, încheind în acest sens convenŃie de colaborare cu Liceul 

Bilingv „Decebal”, cu încadrare în sumele bugetare alocate anual. 

 

 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. 149 

DIN.30.11.2009  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de 

investiŃii propuse a se realiza în anul 2009 de către 
 Primăria Sectorului 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană nr. 1862./20.11.2009. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

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

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale şi 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiŃii şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Dezvoltare Urbană 

şi DirecŃia Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 101/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

Studiului de Fezabilitate ai investiŃiei „Extindere servicii 

comunitare în cadrul Centrului de zi şi recuperare copil cu 
handicap – Harap Alb”, precum şi aprobarea analizei cost 

beneficiu aferentă acestui proiect 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 

DE/68/20.11.2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a Studiului de Fezabilitate a investiŃiei „Extindere 

servicii comunitare în cadrul Centrului de zi şi recuperare copil cu 

handicap – Harap Alb” ”, precum şi aprobarea analizei cost-

beneficiu aferentă acestui proiect  

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 289/13.11.2001 privind delegarea atribuŃiilor 

consiliilor locale pentru avizarea studiilor, prognozelor şi 

programelor de dezvoltare economico-socială, de organizare şi 

amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la 

programe de dezvoltare regională şi zonală; 



347 

 

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

(2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, studiul de 

fezabilitate, precum şi analiza cost-beneficiu ai investiŃiei 

„Extindere servicii comunitare în cadrul Centrului de zi şi 

recuperare copil cu handicap - Harap Alb”, conform Anexei ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea proiectului de investiŃii se va asigura din 

bugetul local al Sectorului 4 şi alte surse atrase conform legii. 

 Art.3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 împreună cu Serviciul Tehnic 

Consiliul Local, Documente-Electoral vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 102/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Art. 8 alin 2 din contractele de asociere 

în participaŃiune cu societăŃile care administrează pieŃele 

agroalimentare şi remăsurarea topo-cadastrală a acestora 

 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi 

Raportul de Specialitate al directorului DirecŃiei de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 nr. 6889/09.11.2009; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 łinând seama de prevederile H.C.G.M.B. 239/2001 privind 

unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 Potrivit H.G. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu 

produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice ; 

 În temeiul H.C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind 

reglementarea raporturilor contractuale privind spaŃiile cu altă 

destinaŃie decât cea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti ; 

 În baza art. 17 din contractele de asociere în participaŃiune; 
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 În conformitate cu dispoziŃiile art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. 

(2) lit. f), o) si r) din Legea nr. 215/2001 republicată privind 

administraŃia publică locală; 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 8 alin 2 din contractul de 

asociere în participaŃiune urmând a avea următorul cuprins: 

“Asociatul se obligă să exploateze întreaga PiaŃă 

Agroalimentară şi să plătească lunar DirecŃiei de Administrare a 

PieŃelor Sector 4, începând cu data de 01.01.2010, procentul de 

.........% din profitul net realizat din exploatarea pieŃei 

agroalimentare, dar nu mai puŃin de…..Euro” (contravaloarea în 

lei a suprafeŃei pieŃei înmulŃită cu 3,5 – 5 Euro/mp/luna). 

Art. 2. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la adoptarea 

prezentei, societăŃile care administrează pieŃele agroalimentare în 

baza contractelor de asociere în participaŃiune nu se prezintă să 

încheie acte adiŃionale, sau refuză semnarea acestora, DirecŃia 

de Administrare a PieŃelor Sector 4 va demara acŃiunile legale în 

vederea preluării în administrare directă a pieŃelor respective. 

Art. 3. Se aprobă remăsurarea topo-cadastrală a suprafeŃelor 

pieŃelor administrate de DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 

4 în baza contractelor de asociere în participaŃiune. Dacă după 

remăsurare va rezulta diferenŃa în plus între suprafaŃa menŃionată 
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în contract şi cea ocupată de piaŃă, excedentul va fi administrat 

direct de DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4. 

Art. 4. Directorul DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 şi 

Secretarul Primăriei Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 103/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30  Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 1 din H.C.L.S 4 nr. 62/25.09.2008 

pentru reglementarea raporturilor contractuale privind 

spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în 

administrarea DirecŃiei de Administrare 

 a PieŃelor Sector 4 

 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi 

Raportul de Specialitate al directorului DirecŃiei de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 nr. 6952/12.11.2009 ; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Potrivit O.G. 14/1998 privind utilizarea veniturilor solicitate 

de instituŃiile publice finanŃate integral din venituri extrabugetare 

aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999; 

 łinând seama de prevederile H.C.G.M.B. 239/2001 şi 

H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a 

activităŃii în pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti şi art. 

15 din H.C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 pentru reglementarea 

raporturilor contractuale privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât 
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aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul H.C.L.Sector 4 nr. 58/2004 privind înfiinŃarea 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 

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

(2) lit. f) şi r) din Legea nr. 215/2001 republicată privind 

administraŃia publică locală; 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 alin 1) din H.C.L.S 4 nr. 

62/25.09.2008, urmând a avea următorul cuprins: “Se 

împuterniceşte DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 să 

prelungească, începând cu data de 01.01.2010, contractele de 

închiriere sau locaŃiune încheiate cu persoanele fizice sau juridice 

pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă care au 

fost preluate în temeiul H.C.L.S 4 nr. 58/2004, până la data de 

31.12.2012. 

Art. 2. Art. 1 alin (2) din H.C.L.S 4 nr. 62/25.09.2008 se abrogă. 

Art. 3 .Restul prevederilor din H.C.L.S 4 nr. 62/25.09.2008 rămân 

neschimbate. 
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Art. 4. Secretarul Sectorului 4 şi Directorul DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 104/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma 

susŃinerii examenului de atestare din luna noiembrie 2009, în 

baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului 

Sectorului 4 şi "Referatul" nr. V.15./ 2906 / 09.11.2009 al DirecŃiei 

RelaŃii cu Comunitatea Locală – Serviciul RelaŃii cu AsociaŃiile de 

Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local ; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

230/2007; 

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

215 / 2001 - privind administraŃia publică locală, republicată; 



355 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susŃinerii 

examenului de atestare desfăşurat la data de: 07.11.2009, 

conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităŃilor 

profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea 

de administrare a imobilelor la asociaŃiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru 

o perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de 

către autoritatea administraŃiei publice locale care l-a eliberat, dacă nu 

mai sunt îndeplinite condiŃiile pentru exercitarea acestei activităŃi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic 

Consiliul Local Documente - Electoral vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 105/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 
Sector 4 şi doi reprezentanŃi ai Primăriei Sectorului 4 în 

Comisia socio-economică de examinare şi avizare a 
implementării structurilor de vânzare cu amănuntul  

cu suprafaŃa mare, conform H.G.nr. 1454/2004 
 

Consiliul Local al Sectorului 4, 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Raportul de specialitate întocmit de Secretarul 
Sectorului 4 nr. 449/10.11.2009; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Sector 4; 

 În conformitare cu dispoziŃiile art. 5 alin. (3) alin. ,,b’’ şi ,,c’’ 

din Hotărârea Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea 
criteriilor de implementare a structurilor de vânzare cu amănuntul 

cu suprafaŃa mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din 

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

modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se desemnează pentru a reprezenta Consiliul Local 

Sector 4 în Comisia socio-economică de examinare şi avizare a 
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implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃa 

mare, conform H.G.nr. 1454/2004 un reprezentant al Consiliului 

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

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 2 Se desemnează doi reprezentanŃi ai Primăriei 

Sectorului 4 în Comisia socio-economică de examinare şi avizare 

a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃa 

mare, conform H.G.nr. 1454/2004, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 3 Prin prezenta se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

Sector 4 Nr. 68/23.12.2004; 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 4 împreună cu Secretarul 

Sectorului 4 şi persoanele nominalizate 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 26.11.2009. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 106/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea PROIECTULUI „Copaci sănătoşi un Climat 

de ViaŃă Sănătos”, privind evidenŃa spaŃiilor verzi Sector 4 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate al DirecŃiei de Mediu – 

Serviciul de Proiecte şi Programe de Mediu 

nr.IX.B.31/277/04.11.2009; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

C.L.S.4; 

 Luând act de art. 11, alin. (1); art. 16, alin. (1) şi (2); art. 17, 

alin. 2 şi art. 18, alin. (2) din Legea nr. 24/2007 republicată, 

privind reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din zonele 

urbane, Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

LocuinŃei, privind Normele Tehnice, pentru elaborarea Registrul 

Local al spaŃiilor verzi din zonele urbane, de aplicare a Legii nr. 

24/2007 republicată, privind reglementarea şi administrarea 

spaŃiilor verzi din zonele urbane şi art. 72, art. 90, lit. g şi art. 6 din 

OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 195/2005 actualizată, privind protecŃia 

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

215/2001, modificată şi completată, privind administraŃia publică 

locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Proiectul „Copaci sănătoşi un Climat de 

ViaŃă Sănătos”, privind evidenŃa spaŃiilor verzi Sector 4, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 2 Primarul Sectorului 4, prin serviciile de specialitate, 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  

 
 
 

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr. 107/26.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind majorarea sumelor băneşti aferente baremelor de 

dotare cu echipament şi cazarmament pentru copiii 

încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃii maternali 

profesionişti 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

16548/17.11.2009 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Văzând Hotărârea Colegiului Director al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4 cu nr. 

02/18.11.2009; 

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 

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 
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încredinŃaŃi sau aŃi în plasament la asistenŃi maternali 

profesionişti, modificată de Legea nr. 111/2004, prevederile HGr. 

nr. 1128/2007 de indexare a limitelor minime de cheltuieli 

prevăzute de Legea nr. 326/2003, 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Începând cu 01.01.2010 se majorează sumele 

băneşti aferente drepturilor la cazarmament, echipament pentru 

dotare iniŃială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-

sanitare, rechizite, materiale cultural sportive pentru copiii daŃi în 

plasament la asistenŃi maternali din cadrul DGASPC Sector 4 

după cum urmează: 

 - de la 0 la 3 ani inclusiv – 546 lei/an/copil; 

 - de la 3 ani la 7 ani inclusiv – 744 lei/an/copil; 

 - de la 7 ani la 14 ani inclusiv – 914 lei/an/copil 

 - de la 14 la 18 ani inclusiv – 1127 lei/an/copil; 

 - de la 18 ani la 26 ani – 1261 lei/tânăr. 

 

 Art. 2. Se aprobă alocarea unei sume anuale de 100 lei 

/copil/tânăr aflat în plasament la asistent maternal, pentru 

sărbătorirea zilei de naştere. 
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 Art. 3. Se înfiinŃează un fond anual de 50.000 lei în cadrul 

bugetului DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, destinat asigurării unor servicii medicale sau 

dispozitive medicale recomandate de medic, medicamente ce nu 

au gratuitate sau compensare integrală, tratament balnear, 

deplasări pentru intervenŃii chirurgicale deosebite, pentru copiii 

încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistentul maternal. 

 

 Art. 4. Se aprobă decontarea suplimentara a cheltuielilor 

efectuate de asistenŃii maternali pentru achiziŃionarea uniformei 

şcolare până la valoarea de 200 lei/an/ şcolar. 

 

 Art. 5. Se aprobă decontarea sumei de 100 lei/an/copil – 

aferente achiziŃionării caietelor speciale impuse de fiecare cadru 

didactic, pentru copiii încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la 

asistenŃii maternali profesionişti aflaŃi în primul ciclu şcolar 

(clasele I-IV ). 

 

 Art. 6. Sumele majorate conform art. 1 şi art. 2 precum şi 

cele prezentate la art. 3-5 din prezenta, se vor încadra în limita 

creditelor bugetare alocate şi aprobate cu această destinaŃie. 

 

 Art. 7. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

26/31.07.2008 se va completa şi modifica în mod corespunzător, 

conform prevederilor din prezenta. 
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 Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  

 
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 108/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind majorarea alocaŃiei de hrană pentru copiii/tinerii din 

sistemul de protecŃie al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, care beneficiază de 

măsuri de protecŃie specială 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

  

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

16549/17.11.2009 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Văzând Hotarârea Colegiului Director al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4 cu nr. 

04/18.11.2009; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din HGR nr. 421/2008 

privind stabilirea nivelului minim al alocaŃiei zilnice de hrană 
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pentru consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă 

socială, precum şi prevederile Legii nr. 272/2004 privind pretecŃia 

şi promovare drepturilor  copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Cu data de 01.01.2010, se majorează cu 30% 

alocaŃia zilnică de hrană destinată copiilor/tinerilor din sistemul de 

protecŃie al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, care beneficiază de măsuri de protecŃie 

specială, după cum urmează: 

� Copii fără handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani            7,8 lei/zi; 

� Beneficiari fără handicp, cu vărsta cuprinsă între 4-26 ani   10,8 lei/zi; 

� Beneficiari cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-26 ani   10,8 lei/zi; 

� Copii, tineri infectaŃi HIV/bolnavi SIDA                 21,4 lei/zi.  

 Art. 2. Sumele majorate conform art. 1 din prezenta, se vor 

încadra în limita creditelor bugetare alocate şi aprobate cu 

această destinaŃie. 

 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
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ProtecŃia Copilului Sector 4, conform competenŃelor legale. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 109/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente întreŃinerii 

persoanelor cu handicap aflate în unităŃile de îngrijire 

specializate din alte localităŃi sau sectoare 
 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 

16595/17.11.2009 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4, precum şi expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Văzând Hotărârea Colegiului Director al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 cu nr. 

03/18.11.2009; 

 Luând în considerare prevederile art. 54 din Legea nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, ale art. 19, alin. 3 din HGR. nr. 268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

448/2006, privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, precum şi prevederile Ordinului ANPH nr. 468/2009 

privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) 

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

persoanelor cu handicap 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) 

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

republicată;   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de îngrijire în 

unităŃi de asistenŃă socială (Centru de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică, Centru de Integrare prin Terapie OcupaŃională 

şi Centru de Ingrijire şi AsistenŃă) pentru persoanele cu handicap 

din sectorul 4 şi care necesită servicii de specialitate în unităŃi de 

ocrotire aflate în alte judeŃe sau sectoare.  

 Art. 2. 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 26.11.2009. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 110/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei din H.C.L. Sector 4  

Nr. 41/30.04.2009, pentru aprobarea documentaŃiei 

cuprinzând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investiŃii privind „extinderea, consolidarea şi supraetajarea 

sediului DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale  

Sector 4”, din Str. NiŃu Vasile nr. 50-54 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Raportul de specialitate nr. 6114/23.10.2009 

întocmit de DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

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

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale. 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

modificată şi completată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei din H.C.L.Sector 4 Nr. 

41/30.04.2009 cuprinzând indicatorii tehnico-economici ai 
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obiectivului de investiŃii privind „extinderea, consolidarea şi 

supraetajarea sediului DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 4’’, din Str. NiŃu Vasile nr. 50-54, conform Anexei 

ce face parte integrantă din această hotărâre. 

 

 Art. 2 Prin prezenta se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

Sector 4 Nr. 41/30.04.2009. 

 

 Art. 3 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  

 
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 111/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind adoptarea ,,Criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe sociale sau din 

fondul locativ de stat,, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului 

SpaŃiu locativ nr. 43/I.139/23.11.2009 precum şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4, 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4, 

 În conformitate cu art. 43 din Legea locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată precum şi art. 21,art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinŃei nr. 114/1996,; 

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

alin. (2) lit. n, şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă “Criteriile pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe sociale sau din 
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fondul locativ de stat,, ,conform Anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.Criteriile  adoptate prin această 

hotărâre vor fi aplicate cererilor depuse/actualizate în anul 2009, 

în vederea stabilirii Listei cu ordinea de prioritate a anului 2010. 

 Art. 2 - Se adoptă ,,formularul cu CEREREA TIP,, şi 

,,formularul cu ACTE ÎN COMPLETAREA DOSARULUI,, conform 

anexei 2 respectiv anexei 3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 - Se adoptă ,,formularul cu ACTE NECESARE 

PENTRU SOLICITAREA UNEI LOCUINłE SOCIALE SAU DIN 

FONDUL LOCATIV DE STAT,, conform anexei 4 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 - Cererea însoŃită de setul complet de acte vor fi 

verificate şi avizate de un inspector din cadrul Serviciului SpaŃiu 

Locativ, apoi depuse la Registratura Primăriei Sectorului 4. 

 Art. 5 - Cererile depuse în vederea atribuirii unei locuinŃe 

sociale care nu au fost actualizate anual, vor ieşi din evidenŃa 

Serviciului SpaŃiu Locativ.  

 Art. 6 - Prezenta Hotărîre înlocuieşte Hotărîrea nr. 

90/30.09.2009 a Consiliului Local al Sectorului 4. 

 Art. 7 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local , 

Documente - Electoral, vor aduce la îndeplinirea prevederilor 

prezentei, conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  

 
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 112/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului 

“Spre o instituŃie publică de rang european –  

program de formare profesională a personalului din Primăria 

Sectorului 4 Bucureşti” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În conformitate cu: 

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul Comun Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi al 

Ministerului FinanŃelor Publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 

03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor 

1, 2 şi 3 ale Programului operaŃional “Dezvoltarea capacităŃii 

administrative”; 
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- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenŃă; 

- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul 
instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008; 
- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidul solicitantului - Axa prioritară 1 „ÎmbunătăŃiri de structură 
şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, 

Domeniul Major de IntervenŃie 1.3 „ÎmbunătăŃirea eficacităŃii 
organizaŃionale” OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca 

achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, 
licitarea şi managementul proiectelor etc.”; 

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale;  
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „j”, 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 Sector 4, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea Proiectului “Spre o instituŃie 
publică de rang european – program de formare profesională 
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a personalului din Primăria Sectorului 4 Bucureşti” iniŃiat de 

Directia Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 4. 

Art. 2. (1). Se aprobă contribuŃia proprie în cuantum de 2% din 

bugetul total eligibil de 1.035.652 lei fără TVA ce revine Primăriei 

Sectorului 4 aferentă proiectului “Spre o instituŃie publică de 

rang european – program de formare profesională a 

personalului din Primăria Sectorului 4 Bucureşti”, respectiv 

contribuŃia proprie de 20.713,04 lei.  

(2). Se aprobă toate costurile în cuantum de 94.739,15 lei 

reprezentând TVA aferent activităŃilor desfăşurate în cadrul 

Proiectului “Spre o instituŃie publică de rang european – 

program de formare profesională a personalului din Primăria 

Sectorului 4 Bucureşti”, inclusiv suportarea de către Consiliul 

Local al sectorului 4 al tuturor cheltuielilor neprevăzute 

(neeligibile) apărute pe parcursul implementării proiectului. 

Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 4 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 4 se angajează să respecte, 

pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 

prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în domeniul 

egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, eficienŃei 

energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 

Art. 5. Se împuterniceşte instituŃia primarului Sectorului 4 pentru 

semnarea DeclaraŃiei de conformitate şi angajament, precum şi a 
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documentelor ce se anexează în mod obligatoriu la Cererea de 

FinanŃare, în conformitate cu cerinŃele Ghidurilor solicitantului 

pentru Axa prioritară 1 „ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de 

IntervenŃie 1.3 „ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale” 

OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziŃiile 

publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi 

managementul proiectelor etc.”. 

Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 să reprezinte 

Consiliul Local al Sectorului 4 până la finalizarea implementării 

proiectului. 

Art. 7. Primarul Sectorului 4 şi echipa proprie de proiecte vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
 
 

 

 Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 113/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului “Creşterea 

performanŃelor angajaŃilor prin asigurarea formării 

profesionale la standarde europene ” 

a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În conformitate cu: 

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul Comun Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi al 

Ministerului FinanŃelor Publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 

03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor 

1, 2 şi 3 ale Programului operaŃional “Dezvoltarea capacităŃii 

administrative”; 
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- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă; 

- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidul solicitantului - Axa prioritara 1 „ÎmbunătăŃiri de structură 

şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, 

Domeniul Major de IntervenŃie 1.3 „Îmbunatatirea eficacităŃii 

organizaŃionale” OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca 

achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, 

licitarea şi managementul proiectelor etc.”; 

 În conformitate cu prevederile art. 53  din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „j”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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Consiliul Local Sector 4, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea Proiectului “Cresterea 

performanŃelor angajaŃilor prin asigurarea formării profesionale la 

standarde europene” iniŃiat de D.G.A.S.P.C. Sector 4. 

Art. 2. (1). Se aprobă contribuŃia proprie în cuantum de 2% din 

bugetul total eligibil de 1.002.625 lei fără TVA ce revine 

D.G.A.S.P.C. Sector 4 aferentă proiectului “Creşterea 

performanŃelor angajaŃilor prin asigurarea formării 

profesionale la standarde europene ” respectiv contribuŃia 

proprie de 20.052,5 lei. 

(2). Se aprobă toate costurile în cuantum de 93.872,5 lei , 

repezentând TVA aferentă activităŃilor desfăşurate în cadrul 

proiectului, Creşterea performanŃelor angajaŃilor prin 

asigurarea formării profesionale la standarde europene” 

inclusiv suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a 

tuturor cheltuielilor neprevăzute (neeligibile) apărute pe parcursul 

implementării proiectului neeligibile ale Proiectului. 

Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 4 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 4 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. 
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Art. 5. Se împuterniceşte Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. 

Sector 4 pentru semnarea DeclaraŃiei de conformitate şi 

angajament, precum şi a documentelor ce se anexează în mod 

obligatoriu la Cererea de FinanŃare, în conformitate cu cerinŃele 

Ghidurilor solicitantului pentru Axa prioritara 1 „ÎmbunătăŃiri de 

structură şi proces ale managementului ciclului de politici 

publice”, Domeniul Major de IntervenŃie 1.3 „ÎmbunătăŃirea 

eficacităŃii organizaŃionale” OperaŃiunea „Module de pregătire în 

domenii ca achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de 

proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”. 

Art. 6. Se împuterniceşte Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. 

Sector 4 să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 4 până la 

finalizarea implementării proiectului. 

Art. 7. Secretarul Sectorului 4, Directorul Executiv al 

D.G.A.S.P.C. Sector 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local 

,Documente-Electoral şi echipa proprie de proiecte vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 114/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cofinanŃării proiectului “Creşterea nivelului de 

pregătire profesională a angajaŃilor DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 prin asigurarea unui 
pachet complex de training ” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În conformitate cu: 

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul Comun al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi al 

Ministerului FinanŃelor Publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 

03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor 

1, 2 şi 3 ale Programului operaŃional “Dezvoltarea capacităŃii 

administrative”; 

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidul solicitantului - Axa prioritară 1 „ÎmbunătăŃiri de structură 

şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, 

Domeniul Major de IntervenŃie 1.3 „ÎmbunătăŃirea eficacităŃii 

organizaŃionale” OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca 

achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, 

licitarea şi managementul proiectelor etc.”; 

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „j”, 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 Sector 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea proiectului “Creşterea nivelului 

de pregătire profesională a angajaŃilor DirecŃiei Generale de 
Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 prin asigurarea unui 

pachet complex de training” iniŃiat de D.G.I.T.L. Sector 4. 
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Art. 2. (1). Se aprobă contribuŃia proprie ce revine D.G.I.T.L. 

Sector 4 din costurile eligibile aferente proiectului “Creşterea 

nivelului de pregătire profesională a angajaŃilor DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 prin 

asigurarea unui pachet complex de training ” şi având un 

cuantum total de 2% din valoarea totală a finanŃării necesare, 

respectiv un buget total eligibil de 1.014.836,00 lei fără TVA şi o 

contribuŃie proprie de 20.296,72 lei fără TVA. 

(2). Se aprobă toate costurile în cuantum de 85.357,34 lei, 

reprezentând TVA aferent activităŃilor desfăşurate prin proiectul 

“Creşterea nivelului de pregătire profesională a angajaŃilor 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

prin asigurarea unui pachet complex de training ” inclusiv 

suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a tuturor 

cheltuielilor neprevăzute (neeligibile) apărute pe parcursul 

implementării proiectului. 

Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 4 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 4 se angajează să respecte, 

pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 

prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în domeniul 

egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, eficienŃei 

energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 

Art. 5. Se împuterniceşte Directorul General al D.G.I.T.L. Sector 

4 pentru semnarea DeclaraŃiei de conformitate si angajament, 
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precum şi a documentelor ce se anexează în mod obligatoriu la 

Cererea de FinanŃare, în conformitate cu cerinŃele Ghidurilor 

solicitantului pentru Axa prioritara 1 „ÎmbunătăŃiri de structură şi 

proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 

Major de IntervenŃie 1.3 „ÎmbunătăŃirea eficacităŃii 

organizaŃionale” OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca 

achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, 

licitarea şi managementul proiectelor etc.”. 

Art. 6. Se împuterniceşte Directorul General al D.G.I.T.L. Sector 

4 să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 4 până la finalizarea 

implementării proiectului. 

Art. 7. Directorul General al D.G.I.T.L. Sector 4 şi echipa proprie 

de proiecte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  

 Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 115/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului “InvestiŃie durabilă şi 

eficienŃă în capitalul uman instituŃional ” a DirecŃiei Generale 

de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor 

Sector 4, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 4 şi Referatul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi 

Creşelor Sector 4, Bucureşti; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În conformitate cu: 

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul Comun Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi al 

Ministerului FinanŃelor Publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 

03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor 

1, 2 si 3 ale Programului operaŃional “Dezvoltarea capacităŃii 

administrative”; 
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- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă; 

- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidul solicitantului - Axa prioritară 1 „ÎmbunătăŃiri de structură 

şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, 

Domeniul Major de IntervenŃie 1.3 „ÎmbunătăŃirea eficacităŃii 

organizaŃionale” OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca 

achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, 

licitarea şi managementul proiectelor etc.”; 

În conformitate cu prevederile art. 53  din Legea nr. 273/2006 

privind FinanŃele Publice Locale;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „j”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Consiliul Local Sector 4, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea proiectului “InvestiŃie 

durabilă şi eficientă în capitalul uman instituŃional ” iniŃiat de 

D.G.A.U.I.S.C. Sector 4. 

 Art. 2. (1). Se aprobă contribuŃia proprie în cuantum de 2% 

din bugetul total eligibil de 955.212,20 lei fără TVA ce revine 

D.G.A.U.I.S.C. Sector 4 aferentă proiectului “InvestiŃie durabilă 

şi eficientă în capitalul uman instituŃional” respectiv 

contribuŃia proprie de 19.104,24 lei 

(2). Se aprobă toate costurile în cuantum 97.750,25 lei 

reprezentând TVA aferentă activităŃilor desfăşurate în cadrul 

proiectului “InvestiŃie durabilă şi eficientă în capitalul uman 

instituŃional” inclusiv suportarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 4 a tuturor cheltuielilor neprevăzute neeligibile apărute 

pe parcursul implementării proiectului. 

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 4 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 4 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. 
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 Art. 5. Se împuterniceşte Directorul General al 

D.G.A.U.I.S.C. Sector 4 pentru semnarea DeclaraŃiei de 

conformitate si angajament, precum şi a documentelor ce se 

anexează în mod obligatoriu la Cererea de FinanŃare, în 

conformitate cu cerinŃele Ghidurilor solicitantului pentru Axa 

prioritară 1 „ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de 

IntervenŃie 1.3 „ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale” 

OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziŃiile 

publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi 

managementul proiectelor etc.”. 

 Art. 6. Se împuterniceşte Directorul General al 

D.G.A.U.I.S.C. Sector 4 să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 

4 până la finalizarea implementării proiectului. 

 Art. 7. Directorul General al D.G.A.U.I.S.C. Sector 4 şi 

echipa proprie de proiecte vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 116/26.11.2009 



390 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii 

Consiliului Local Sector 4 nr. 87/13.11.2008 privind 

„Dezvoltarea Centrului de zi şi recuperare copil cu handicap 

Harap Alb” 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti precum şi Raportul de specialitate nr. 

DE/69/20.11.2009 privind modificarea şi completarea HCL Sector 

4 nr. 87/13.11.2009; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 289/13.11.2001 privind delegarea atribuŃiilor 

consiliilor locale pentru avizarea studiilor, prognozelor şi 

programelor de dezvoltare economico-socială, de organizare şi 

amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la 

programe de dezvoltare regională şi zonală; 

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

(2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Local nr. 87/13.11.2008, care va avea 

următorul conŃinut : 

(1) Se aprobă proiectul de investiŃii „Extindere servicii 

comunitare în cadrul Centrului de zi – Harap Alb” şi a 

cheltuielilor aferente acestuia, finanŃat din Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională accesat prin Programul OperaŃional 

Regional (POR), Axa 3 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, 

Domeniul de intervenŃie 3.2 „ Reabilitarea / modernizarea / 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale ”, conform 

Fişei proiect ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta; bugetul 

proiectului este stabilit covorm Anexei nr. 2 - Valoare proiect. 

(2) FinanŃarea obiectivului de investiŃie  se va asigura din 

bugetul local al Sectorului 4 precum şi din alte surse atrase 

conform legii. 

(3) Anexa nr. 1 – Fişa proiect şi Anexa nr. 2 – Valoare 

proiect fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se abrogă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local 

Sector 4 nr. 87/13.11.2008, anexele iniŃiale, respectiv Anexa 1 şi 

Anexa 2 fiind înlocuite de Anexa nr. 1 – Fişa proiect şi Anexa nr. 

2 – Valoare proiect, adoptate conform art.1 alin. (3) de mai sus. 

 Art. 3. Primarul şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu 

Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 117/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTÃRÂRE 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2009 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al sectorului 4 pe anul 2009, nr. 

II.4/ 944 /26.11.2009 al DirecŃiei Economice – în care sunt 

explicitate virările de credite efectuate în cadrul prezentei 

rectificări bugetare; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

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

273/2006, privind finanŃele publice locale;  

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

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

republicată: 
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Hotărăşte : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 

Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea 

de cheltuieli, după cum urmează: 

• Bugetul local în sumă de 571.842,00 mii lei, conform 

anexei nr. 1   

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate parŃial din venituri proprii în sumă de 19.500,86 mii lei, 

conform anexei nr. 2; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli cu finantatare din fondul de 

rulment, în sumă de 48.718,89 mii lei, conform anexei nr. 3; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate integral din venituri proprii în sumă de 13.004,00 mii lei, 

conform anexei nr. 4; 

 

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

4, la valoarea de 571.842,00 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: 571.842,00 mii lei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice şi 

acŃiuni externe  
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- Anexa 1.3 – capitol bugetar 54.02 – Alte servicii publice 

generale 

- Anexa 1.4 – capitol bugetar  55.02 – Dobânzi  

- Anexa 1.5 – capitol bugetar 56.02 – Transferuri cu 

character general între diferite nivele ale administraŃiei 

- Anexa 1.6 – capitol bugetar 61.02 – Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională  

- Anexa 1.7 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ  

- Anexa 1.8 – capitol bugetar 66.02 – Sănătate  

- Anexa 1.9 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi 

religie  

- Anexa 1.10 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială  

- Anexa 1.11– capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică  

- Anexa 1.12 – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului; 

- Anexa 1.13 – capitol bugetar  84.02 – Transporturi  

 

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

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii, la valoarea de 

19.500,86 mii lei, conform anexelor: 2.1, 2.2, 2.3, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 4. Se aprobă bugetul D.G.I.T.L. cap 51.02.01.03D, în 

valoare de: 11.523,09 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

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

în valoare de: 5.292,05 mii lei, conform anexei nr. 1.2.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4. cap 

51.02.01.03P, în valoare de: 27.384,73 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4.- EvidenŃa 

populaŃiei cap 54.02.10, în valoare de: 4.177,28 mii lei, conform 

anexei nr. 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 8 Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4- Alte servicii 

publice generale, cap 54.02.50, în valoare de: 707,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.3.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4 – Dobânzi, 

cap. 55.02, în valoare de: 33.114,40 mii lei, conform anexei nr.: 

1.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 10. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4 – Transferuri 

cu character general între diferite nivele ale administraŃiei, cap. 

56.02, în valoare de: 20,00 mii lei, conform anexei nr: 1.5, 1.5.1 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul PoliŃie Comunitară, subcapitolul 

61.02.03.04, în valoare de: 17.169,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.6., 1.6.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. – capitolul 65.02 

- derulat prin Ordonatorul secundar de credite, în valoare de: 

197.269,61 mii lei, din care:  

• Anexa nr. 1.7.1 – cap 65.02.01 – învăŃământ derulat din 

UnităŃile Şcolare  

• Anexa nr. 1.7.2. – cap 65.02.02 – învăŃământ derulat 

direcŃie  

• Anexa nr. 1.7.3. – cap 65.02.03 – învăŃământ preşcolar şi 

primar 

• Anexa nr. 1.7.4. – cap 65.02.03.DR – învăŃământ preşcolar 

+ primar derulat prin direcŃie  

• Anexa nr. 1.7.5. – cap 65.02.03. US – învăŃământ preşcolar 

+ primar - UnităŃi şcolare 

• Anexa nr. 1.7.6. – cap 65.02.04 – Total învăŃământ 

secundar  
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• Anexa nr. 1.7.7. – cap 65.02.04 US – învăŃământ secundar 

derulat prin UnităŃi Şcolare 

• Anexa nr. 1.7.8.– cap 65.02.07.04 DR – învăŃământ special 

derulat prin direcŃie 

• Anexa nr. 1.7.9.– cap 65.02.07.04 US– învăŃământ special 

unităŃi şcolare  

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

66.02.06.03 – UnităŃi medico - sociale, în valoare de: 443,00 mii 

lei, conform anexei nr. 1.8.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 14. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

66.02.50 – Sănătate, în valoare de: 21,00 mii lei, conform anexei 

nr. 1.8.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugetul Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu, subcapitolul 67.02.03.30 – Servicii Culturale, în valoare 

de: 1.523,00 mii lei, conform anexei nr. 1.9.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 16. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.05.03 – ÎntreŃinere Grădini Publice, în valoare de: 

87.530,96 mii lei, conform anexei nr. 1.9.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 17. Se aprobă bugetul CIA - capitolul 68.02.04.01 - 

AsistenŃă socială, în valoare de: 4.613,00 mii lei, conform anexei 

nr. 1.10.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 18. Se aprobă bugetul -capitolul 68.02 AS - AsistenŃă 

socială, în valoare de: 73.314,19 mii lei, conform anexelor nr. 

1.10.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 19. Se aprobă bugetul -capitolul 68.02.11 - Creşe - în 

valoare de: 8.903,66 mii lei, conform anexelor nr. 1.10.3, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 20. Se aprobă bugetul -capitolul 68.02.12 – UnităŃi de 

asistenŃă medico socială - în valoare de: 1.808,00 mii lei, conform 

anexelor nr. 1.10.4, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

 

 Art 21. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02.03.30, în valoare de: 8.764,09 mii lei, conform anexelor : 

1.11.1, 1.11.1.1, 1.11.1.2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art 22. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02.05.01, în valoare de: 3.994,91 mii lei, conform anexi: 

1.11.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 



400 

 

 Art 23. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02.50, în valoare de: 5.195,66 mii lei, conform anexei :1.11.3. 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 24. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

74.02.05.01 - Salubritate, în valoare de: 55.729,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.12.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art 25. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

84.02.03.03 – Transporturi- Străzi, în valoare de: 17.786,18 mii 

lei, conform anexei nr. 1.13.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 26. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finantatare din fondul de rulment, în sumă de 48.718,89 mii lei, 

conform anexelor: nr. 3,1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.4.1, 

3.1.4.2, 3.1.5, 3.1.6 ;  

 

 Art. 27. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al 

instituŃiilor publice finanŃate integral din venituri proprii - DirecŃia 

de Administrare a PieŃelor Sector 4 - în sumă de 13.004,00 mii 

lei, conform anexei nr. 4; 
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 Art. 28. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate 

în subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre: 

 

- Anexa nr. 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 - Lista de 

investiŃii a Primăriei Sectorului 4 în valoare de 93.932,98 mii lei; 

 

- anexa nr. 6, 6.1 - Lista de investiŃii pe anul 2009, cu 

finanŃare din buget local a D.G.A.U.I.S.C., în valoare de 

12.218,40 mii lei; 

- Anexa nr. 6.6.2 - Lista de investiŃii (anexa 1.b) pe anul 

2009, cu finanŃare din buget local a D.G.A.U.I.S.C.- Colegiul 

NaŃional Mihai Eminescu, în valoare de 568,30 mii lei; 

- Anexa nr. 6.6.3- Lista de investiŃii a D.G.A.U.I.S.C. Sector 4 

– Colegiul NaŃional Gheorghe Şincai în valoare de 88,00 mii lei; 

 

- Anexa nr. 7 ,7.1- Lista de investiŃii a D.G.A.S.PC. Sector 4 - 

în valoare de 188,50 mii lei; 

 

- Anexa nr. 8 ,8.1- Lista de investiŃii a DirecŃia de 

Administrare a pieŃelor Sector 4 - în valoare de 5.384,00 mii lei; 
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 Art. 29. 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 26.11.2009. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 118/26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor nominale în vederea acordarii 

subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, 

conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea 

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 

proprietate personală 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Serviciului Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2006 - 

actualizată pentru aprobarea Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală şi ale 

Ordinului nr. 166/216/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative şi al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

LocuinŃelor, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală, modificate şi 

completate prin Ordinul nr. 140/27/2009;  

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista nominală cu persoanele prevăzute 

în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, în 

vederea acordarii  subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru 

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

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală. 

 Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va 

face de Primarul Sectorului 6, Comisia stabilită în urma H.C.L.S. 

6 nr. 355/2006 prin DispoziŃia Primarului Sectorului 6 nr. 

1378/2006, modificată prin H.C.L.S. 6 nr. 11/2008, Serviciul 

Patrimoniu şi DirecŃia Economică. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 238 

Data: 12.11.2009 
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ANEXA 

la H.C.L.S. 6 nr. 238/12.11.2009 

 

Lista nominală 

cuprinzând propuneri acordare subvenŃii privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală prin 

credit ipotecar conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2006-actualizată 

NOIEMBRIE 2009 
Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume 

Nr. inreg./data Valoare locuinta cf. Deviz 
General 

Valoare credit  ipotecar 
 

Curs 
lei/euro 
la data 

incheierii 
contractu

lui de 
credit 

ipotecar 

Curs 
lei/euro 
la data 

incheierii 
contractu

lui de 
constru-

ire  

Valoare 
subventie  

(15000 
euro)  cf. 
O.U.G. 

nr.215/200
8   

30%  din  valoarea locuintei 
cf. O.U.G. nr. 215/2008  

Propunere 
acordare 

subventie  cf. 
O.U.G.  nr. 
215/2008 

col (11) pt.  
col (11)  £ col 

(10), 
col (11)  £ col 

(6); 
col (10) pt. 

col (11)  > col 
(10), 

col (11) < col 
(6); 

col (6)  pt. 
col (11)  ³ col (6) 

      (lei) (euro) (lei) (euro) (lei) (lei) (lei) (lei) (euro) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Gligor Mirela 31552/14.10.2009 114487,48 36690,00 67088,60 21500,00 3,1204 3,2723 49084,50 36018,21 11007,00 36018,00 

2 Miricescu 
Ana-Maria 

31592/14.10.2009 262787,17 74734,00 214336,07 60955,00 3,5163 3,5352 53028,00 79259,89 22420,20 53028,00 

3 Georgescu 
Adriana 

31811/15.10.2009 210904,17 63777,00 166006,38 50200,00 3,3069 3,2785 49177,50 62727,87 19133,10 49178,00 
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4 Georgescu 
Paula 

Despina 

31983/19.10.2009 314760,77 89724,00 228026,50 65000,00 3,5081 3,5361 53041,50 95181,91 26917,20 53042,00 

5 Agafitei 
Diana 

Teodora 

32140/20.10.2009 206513,74 65208,00 166267,50 52500,00 3,1670 3,2605 48907,50 63783,21 19562,40 48908,00 

6 Petrescu 
Razvan 

32185/20.10.2009 214743,54 63777,00 175762,62 52200,00 3,3671 3,1112 46668,00 59526,90 19133,10 46668,00 

7 Ouatu 
Raluca Elena 

32207/20.10.2009 204322,74 65208,00 166007,53 52980,00 3,1334 3,2605 48907,50 63783,21 19562,40 48908,00 

8 Agafitei 
Cristiana 

Alexandra 

32768/26.10.2009 240148,02 65208,00 193347,00 52500,00 3,6828 3,6059 54088,50 70540,06 19562,40 54089,00 

9 Draica Florin 32783/26.10.2009 188677,18 59742,00 154435,98 48900,00 3,1582 3,2705 49057,50 58615,86 17922,60 49058,00 

10 Florea 
Adrian 

32856/27.10.2009 118728,16 37596,00 94740,00 30000,00 3,1580 3,2721 49081,50 36905,36 11278,80 36905,00 

11 Dobre 
Gabriela 
Monica 

33150/29.10.2009 315927,18 89724,00 257040,30 73000,00 3,5211 3,5352 53028,00 95157,69 26917,20 53028,00 

12 Olaru Lidia 
Elena 

33244/29.10.2009 191657,64 61254,00 157052,01 50194,00 3,1289 3,2785 49177,50 60246,37 18376,20 49178,00 

           TOTAL 578008,00 

 

PREŞEDINTE COMISIE: STELA TOMOEA – Şef  Serviciu  -  Serviciul EvidenŃă Patrimoniu 

MEMBRII, MIRCEA PAVEL - Referent - Serviciul AutorizaŃii ConstrucŃii 

 CĂTĂLIN TIMOFTE  – Consilier – Serviciul Economic 

 GABOR DORU VASILE – Consilier – Consiliul Local sector 6 

 CURSARU PAUL GABRIEL - Consilier - Consiliul Local sector 6 

 VĂDUVA SILVIU – Consilier – Consiliul Local sector 6 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea susŃinerii financiare de către 

 Consiliul Local al Sectorului 6 a copilului Moraru Maria,  

născut la data de 02.02.2001, aflat în plasament  

la doamna Linoiu Alis 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul 

naŃional de asistenŃă socială, a Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, O.G. nr. 68/2003 

privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare, 

Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap şi H.G. 268/2007- Norme metodologice 

de aplicare a Legii nr. 448/2006; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. „a” şi ale art. 81 alin. 

2 lit. „n” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;  
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Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă susŃinerea financiară de către Consiliul 

Local al Sectorului 6, în cuantum mediu lunar de 740 lei până la 

data de 31.12.2010, a copilului Moraru Maria, născut la data de 

02.02.2001, aflat în plasament la doamna Linoiu Alis, conform 

Hotărârii Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 nr. 

1028/12.09.2003. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 239 

Data: 12.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea, pentru anul 2009, a criteriilor restrictive şi 

criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de 

prioritate şi repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, locuinŃelor din 

fondul locativ de stat, locuinŃelor sociale 

şi locuinŃelor de necesitate 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

SpaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii locuinŃei nr. 

114/1996, republicată în decembrie 1997, modificată şi 

completată prin Legea nr. 145/1999, ale OrdonanŃei de UrgenŃă 

nr. 40/1999 republicată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

241/2001, completată şi modificată prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 

68/2006, aprobată prin Legea nr. 515/2006, precum şi ale 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, pentru anul 2009, criteriile restrictive şi 

criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de 

prioritate şi repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, a locuinŃelor 

din fondul locativ de stat, locuinŃelor sociale şi locuinŃelor de 

necesitate, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul SpaŃiu locativ şi cu 

altă destinaŃie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 240 

Data: 12.11.2009 
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      ANEXA NR. 1 

la H.C.L.S. 6 nr. 240/12.11.2009 

 

A. CRITERII RESTRICTIVE PENTRU ATRIBUIREA 

DE LOCUINłE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT 

 

 De atribuirea locuinŃelor cu chirie, din fondul locativ de stat 

pot beneficia persoanele/familiile care se încadrează una/unele 

dintre situaŃiile de mai jos: 

 1. Au domiciliul cu neîndeplinirea/îndeplinirea normei 

locative prevăzută de Anexa nr. 1, punctul B din Legea nr. 

114/1996 în locuinŃă aflată în proprietatea părinŃilor (tolerat de 

părinŃi) sau, după caz, a copiilor (tolerat la copii); 

 2. La adresa de domiciliu au pierdut drepturile locative ca 

urmare a divorŃului, vânzării locuinŃei de către părinŃi/copii sau 

evacuarea părinŃilor/copiilor pentru neplata cotelor de întreŃinere 

sau chiriei; 

 3. Au domiciliul şi locuiesc având/neavând forme legale 

(contract de închiriere) în locuinŃă aflată în proprietate privată 

aparŃinând unor persoane fizice (altele decât cele prevăzute la 

punctul 1) sau juridice (se exceptează locuinŃele de serviciu); 

 4. Au domiciliul la proprietar, cămin sau locuinŃă de 

serviciu, de unde s-a dispus evacuarea, prin hotărâre 

judecătorească, din motive neimputabile solicitantului; 

 6. Sunt salariaŃi ai Primăriei Sectorului 6 sau serviciilor 

publice subordonate/descentralizate ale acesteia, indiferent de 

domiciliul stabil avut la data depunerii cererii. 
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 NOTĂ. De prevederile legii, beneficiază doar familiile 

constituite din membrii-persoane cu cetăŃenie română şi în 

condiŃiile în care solicitantul şi, după caz, membrii familiei 

acestuia (soŃ/soŃie, copii), după 01.01.1990 nu au deŃinut şi nu 

deŃin locuinŃă în proprietate sau din fondul locativ  de stat. Nu li se 

aplică dispoziŃiile legale menŃionate nici persoanelor care, după 

01.01.1990 au deŃinut o locuinŃă din fondul locativ de stat şi au 

pierdut drepturile locative din propria culpă, ca urmare a neplăŃii 

chiriei şi/sau cotelor de întreŃinere. 

 

B.CRITERII RESTRICTIVE 

PENTRU ATRIBUIREA DE LOCUINłE SOCIALE 

 

 Criteriile restrictive aplicabile pentru atribuirea de locuinŃe 

sociale sunt cele prevăzute la litera „A” din prezenta. Persoanele 

sau familiile care au solicitat/solicită atribuirea unei locuinŃe 

sociale trebuie, de asemenea, să îndeplinească, obligatoriu 

condiŃia ca venitul mediu net lunar pe persoanã, realizat în 

ultimele 12 luni, să se situeze sub nivelul câştigului salarial mediu 

net lunar pe total economie, comunicat de Institutul NaŃional de 

Statisticã în ultimul Buletin statistic, anterior lunii în care se 

analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se 

repartizează locuinŃa. 
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C. CRITERII RESTRICTIVE PENTRU 

ATRIBUIREA DE LOCUINłE DE NECESITATE 

 

 De atribuirea locuinŃelor de necesitate pot beneficia 

persoanele/familiile care se încadrează în una/unele dintre 

situaŃiile de mai jos: 

 1. DeŃin o locuinŃă ce a devenit inutilizabilă în urma unei 

catastrofe naturale sau accident, locuinŃa de necesitate putând fi 

atribuită pe o durată de maximum 2 ani; 

 2. DeŃin o locuinŃă supusă unor lucrări de reabilitare ce nu 

se pot efectua în cazul în care cladirea este ocupată de locatari, 

locuinŃa de necesitate fiind atribuită pe durata derulării lucrărilor, 

până la finalizarea acestora. 

 

D. SITUAłII SPECIALE 

 

 Vor beneficia cu prioritate de repartizarea unei locuinŃe, 

solicitanŃii care fac dovada îndeplinirii criteriilor restrictive şi care 

au rezultate deosebite în domeniul artistic, ştiinŃific sau sportiv. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Sorin Dina 
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ANEXA NR. 2 

la H.C.L.S. 6 nr. 240/12.11.2009 

 

PUNCTAJE 

PENTRU STABILIREA LISTEI CU ORDINEA DE PRIORITATE 

A SOLICITANłILOR ÎNDREPTĂłIłI LA REPARTIZAREA DE 

LOCUINłE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, 

LOCUINłE SOCIALE SAU LOCUINłE DE NECESITATE 

 

 1. SITUAłIA LOCATIVĂ ACTUALĂ: 

 a) Norma locativă, conform Anexei 1, punctul B 

  - 1 persoană/1 cameră; 

  - 2 persoane/2 camere; 

  - 3 sau 4 persoane/3 camere; 

  - 5 sau 6 persoane/4 camere; 

  - 7 sau 8 persoane/5 camere. 

 Punctaj:  2 puncte  

Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei 

solicitantului care nu are asigurată norma locativă, familia fiind 

definită prin “art.17” din Legea nr.114/1996; 

 

 b)SiguranŃa construcŃiei - dacă nu prezintă siguranŃă în 

exploatare şi are un grad înaintat de risc. 

 Punctaj: 3 puncte  

Notă: Îndeplinirea acestui criteriu trebuie dovedită cu raport de 

expertiză de către organele abilitate. 
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 c)Calitatea în care solicitantul locuieşte cu domiciliul 

stabil: 

- chiriaş la particular, în locuinŃă de serviciu, în cămin  - 2 puncte 

- tolerat la părinŃi/copii/alte persoane            - 1 punct 

 

 d) Persoane care figurează cu domiciliul stabil într-o 

locuinŃă unde au pierdut drepturile locative ca urmare a 

divorŃului 

 Punctaj:   1punct 

 

 e) Data la care solicitantul şi-a stabilit domiciliul în 

Bucureşti: 

 Punctaj:    1 punct – de la 1 la 3 ani; 

          3 puncte – de la 3 la 10 ani 

          7 puncte – peste 10 ani. 

 

2. NUMĂRUL DE COPII : 

 Punctaj: 1punct  – pentru fiecare copil. 

    

       3. STAREA SĂNĂTĂłII – (boala de care suferă solicitantul, 

soŃul/soŃia,copiii şi părinŃii cu care gospodăresc): 

 a) Invaliditate(handicap): 

Punctaj:   5 puncte – invaliditate gr.I(handicap grav); 

        3 puncte – invaliditate gr.II(handicap accentuat); 

                1 punct -  invaliditate gr.III(handicap mediu); 
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 b) Certificat medical de boală, avizat de medicul de 

familie, cu drept la o cameră în plus (conform O.U.G. nr. 40/1999, 

Anexa nr. 2) 

 Punctaj: 1 punct  

 

Notă: Pentru fiecare act medical (certificat handicap/invaliditate, 

certificat medical) prezentat pentru membrii familiei (solicitant, 

soŃ/soŃie, copii) se acordă punctaj, urmând ca acestea să se 

cumuleze. Se iau în calcul certificatele medicale, certificatele de 

handicap/invaliditate pentru părinŃii solicitanŃilor numai în cazul în 

care aceştia urmează să locuiască efectiv împreună cu titularul 

cererii de locuinŃă. 

 

 4.VENIT MEDIU NET LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE: 

Punctaj:    0 puncte      - cei ce nu realizează venituri  

                 0 puncte  - venitul mediu net lunar pe persoanã, 

realizat în ultimele 12 luni, se situează peste nivelul câştigului 

salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 

NaŃional de Statistică în ultimul Buletin statistic, anterior lunii în 

care se analizeazã cererea  

    6 puncte – cei ce nu depăşesc venitul mediu 

net/membru de familie de 150 RON 

       5 puncte – pentru venit mediu net între 150,01 RON – 

500 RON 
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       4 puncte – pentru venit mediu net între 500,01 RON – 

800 RON 

       3 puncte – pentru venit mediu net între 800,01 RON – 

venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, 

se situează sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total 

economie, comunicat de Institutul NaŃional de Statisticã în ultimul 

Buletin statistic, anterior lunii în care se analizează cererea 

 5.VECHIMEA CERERII : 

 Punctaj:  8 puncte – peste 10 ani; 

        6 puncte – între 7 şi 10 ani; 

        4 puncte – între 4 şi 7 ani; 

        2 puncte – între 2 şi 4 ani; 

        1 punct   – între 1 şi 2 ani; 

        0 puncte – până într-un an  

Notă: - 1 an = 12 luni  

 

 6.VÂRSTA SOLICITANTULUI 

 Punctaj:  1 punct    – între 18 ani-35 ani; 

       5 puncte  – între 35 ani şi 60 ani; 

       10 puncte - peste 60 ani 

 

 7.STUDII ABSOLVITE 

 Punctaj:   8 puncte  – studii superioare 

         5 puncte  – studii medii, postliceale 

         1 punct    -  alte studii 

         Fără studii – nu se punctează  
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 8.CRITERII SPECIALE 

 8.1. TINERI CU VÂRSTA PÂNĂ ÎN 25 ANI, PROVENIłI DIN 

INSTITUłII DE OCROTIRE SOCIALĂ  

 Punctaj: 5 puncte 

 

 8.2. EVACUAłI DIN LOCUINłĂ ÎN VIRTUTEA UNOR 

PREVEDERI CONTRACTUALE LEGALE, CARE NU DEPIND 

DE VOINłA ŞI COMPORTAMENUL ACESTORA (locuinŃe de 
serviciu, înstrăinarea locuinŃei unde au locuit în calitate de 

toleraŃi sau chiriaşi şi alte situaŃii similare),  

 Punctaj: 5 puncte  
 

 8.3. BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004, BENEFICIARII 

DECRETULUI - LEGE NR. 118/1990, republicat în 1998, 
VETERANII ŞI VĂDUVELE DE RĂZBOI CONFORM LEGII NR. 

44/1994, 

 Punctaj: 2 puncte 
 8.5. FUNCłIONARI PUBLICI  

 Punctaj: 2 puncte 

Notă: FuncŃionarul public este definit prin Legea nr. 188/1999. 

NOTĂ 1:  

- la egalitate de puncte, prioritatea se stabileşte în ordinea 

numărului de înregistrare a cererii; 

- în cazul îndeplinirii a două sau mai multe dintre condiŃiile 

prevăzute la criteriile speciale, punctajul se cumulează. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Sorin Dina 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea, pentru anul 2009, a criteriilor restrictive şi 

criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de 

prioritate în soluŃionarea cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la 

repartizarea de locuinŃe, conform OrdonanŃei 

de UrgenŃă a Guvernului nr. 74/2007 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

SpaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii locuinŃei nr. 

114/1996, republicată în decembrie 1997, modificată şi 

completată prin Legea nr. 145/1999, ale OrdonanŃei de UrgenŃă 

nr. 40/1999 republicată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

241/2001, completată şi modificată prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 

68/2006, aprobată prin Legea nr. 515/2006, precum şi ale 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000; 

 łinând cont de prevederile art. 2 din OrdonanŃa de UrgenŃă 

nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din 

locuinŃele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 84/2008, modificată prin OrdonanŃa 

de UrgenŃă nr. 57/2008; 
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Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al Sectorului 6; 
 În temeiul art. 45 alin. (1), şi art. 81 alin. „2” lit. “n” din 
Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  
Consiliul Local al Sectorului 6, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă, pentru anul 2009, criteriile restrictive şi 
criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de 
prioritate în soluŃionarea cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la 
repartizarea de locuinŃe, conform OrdonanŃei de UrgenŃă a 
Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi 
evacuaŃi din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari, conform 
Anexelor nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
 Art. 2. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 
evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul SpaŃiu locativ şi cu 
altă destinaŃie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competenŃelor. 
 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 
conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

Nr.: 241 

Data: 12.11.2009 
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ANEXA NR. 1 

la H.C.L.S. 6 nr. 241/12.11.2009  

 

A. CRITERII RESTRICTIVE 

 

 De atribuirea locuinŃelor cu chirie, în condiŃiile prevăzute de 

OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 74/2007 pot beneficia 

persoanele/familiile care se încadrează una/unele dintre situaŃiile 

de mai jos: 

1. La adresa de domiciliu au pierdut drepturile locative 

urmare a evacuarii din locuinŃă retrocedată fostului proprietar; 

2. La adresa de domiciliu au avut calitatea de chiriaşi în 

locuinŃă din fondul locativ de stat, doveditã prin acte, ori li s-a 

anulat prin hotãrâre judecătorească definitivã şi irevocabilã 

contractul de vânzare-cumpărare a locuinŃei, la data retrocedării 

pe cale administrativã sau judecătorească a locuinŃelor către foştii 

proprietari sau moştenitorii acestora, fiind notificate de aceştia din 

urmă în vederea evacuării; 

3. La adresa de domiciliu au avut calitatea de chiriaşi în 

locuinŃă din fondul locativ de stat, doveditã prin acte, ori li s-a 

anulat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã 

contractul de vânzare-cumpãrare a locuinŃei, la data retrocedãrii 

pe cale administrativã sau judecãtoreascã a locuinŃelor cãtre foştii 

proprietari sau moştenitorii acestora şi, la data luării în evidenŃă, 

la Primăria sectorului 6, în vederea atribuirii unei locuinŃe 
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proprietate a municipiului Bucureşti, au calitatea de chiriaşi în 

baza unor contracte de închiriere încheiate cu proprietarii 

imobilului restituit.  

4. Au domiciliul şi locuiesc neavând forme legale (contract 

de închiriere) în locuinŃă unde au avut calitatea de chiriaşi, 

doveditã prin acte, ori li s-a anulat prin hotãrâre judecãtoreascã 

definitivã şi irevocabilã contractul de vânzare-cumpãrare a 

locuinŃei, la data retrocedãrii pe cale administrativã sau 

judecãtoreascã a locuinŃelor cãtre foştii proprietari sau 

moştenitorii acestora, actualii titulari ai dreptului de proprietate 

refuzând, din motive neimputabile solicitanŃilor, încheierea unor 

contracte de închiriere în condiŃiile O.U.G. nr. 40/1999. 

 

 NOTĂ. De prevederile legii, beneficiază doar familiile 

constituite din membrii-persoane cu cetăŃenie română şi în 

condiŃiile în care solicitantul şi, după caz, membrii familiei 

acestuia (soŃ/soŃie, copii), după 01.01.1990 nu au deŃinut şi nu 

deŃin locuinŃă în proprietate sau din fondul locativ  de stat, altele 

decât cele ce au facut obiectul măsurilor de restituire către foştii 

proprietari.  

 Pot beneficia de prevederile O.U.G. nr. 74/2007 numai 

persoanele/familiile faŃă de care măsura evacuării/notificarea în 

vederea evacuării sau refuzul de încheiere/prelungire a 

contractului de închiriere nu s-a datorat unor împrejurări ce cad 

sub incidenŃa art. 13 lit. F)-i) şi art. 14 lit. C) – d) din OrdonanŃa de 
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UrgenŃă a Guvernului nr. 40/1999 cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 Pot beneficia de dispoziŃiile legii persoanele/familiile care 

au avut calitatea de chiriaşi în locuinŃă din fondul locativ de stat, 

doveditã prin acte, ori li s-a anulat prin hotãrâre judecãtoreascã 

definitivã şi irevocabilã contractul de vânzare-cumpãrare a 

locuinŃei, la data retrocedãrii pe cale administrativã sau 

judecãtoreascã a locuinŃelor cãtre foştii proprietari sau 

moştenitorii acestora şi au fost obligate, în condiŃiile O.U.G. nr. 

40/1999, să preia în folosinŃă o altă locuinŃă pusã la dispoziŃie de 

fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Sorin Dina 
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ANEXA NR. 2 

la H.C.L.S. 6 nr. 241/12.11.2009 

 

PUNCTAJE 

PENTRU STABILIREA LISTEI CU ORDINEA DE PRIORITATE 

A SOLICITANłILOR ÎNDREPTĂłIłI LA REPARTIZAREA DE 

LOCUINłE ÎN BAZA ORDONANłEI DE URGENłĂ A 

GUVERNULUI NR. 74/2007 PRIVIND ASIGURAREA 

FONDULUI DE LOCUINłE SOCIALE DESTINATE 

CHIRIAŞILOR EVACUAłI SAU CARE URMEAZĂ A FI 

EVACUAłI DIN LOCUINTELE RETROCEDATE  

FOŞTILOR PROPRIETARI 

 

 1. SITUAłIA LOCATIVĂ ACTUALĂ: 

 a) Norma locativă, conform Anexei 1, punctul B 

  -1 persoană/1 cameră; 

  -2 persoane/2 camere; 

  -3 sau 4 persoane/3 camere; 

  -5 sau 6 persoane/4 camere; 

  -7 sau 8 persoane/5 camere. 

 Punctaj:  2 puncte  

 

Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei 

solicitantului care nu are asigurată norma locativă, familia fiind 

definită prin “art.17” din Legea nr. 114/1996; 

 b)SituaŃia solicitantului la adresa unde figurează cu 

domiciliul: 
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 - notificat/evacuat din locuinŃă retrocedată fostului  

proprietar, locuinŃă aflată pe raza sectorului 6 - 25 puncte 

- chiriaş în locuinŃă situată pe raza sectorului 6, retrocedată 

fostului proprietar                                       - 15 puncte 

- evacuat din locuinŃă retrocedată fostului proprietar,  

situată pe raza altui sector, având domiciliul actual pe raza 

sectorului 6                        - 10 puncte 

 

Nota: în cazul prevazut la lit. (b), alin. 1, sunt incluse şi 

persoanele cu privire la care nu s-a dispus evacuarea sau nu au 

fost notificate cu privire la evacuare dar, din motive neimputabile 

lor, nu beneficiază de un contract de închiriere valabil încheiat cu 

proprietarul căruia i s-a restituit imobilul (proprietarul a refuzat 

prelungirea sau reînoirea contractului). 

 

 2. NUMĂRUL DE COPII : 

 Punctaj: 1 punct  – pentru fiecare copil. 

 

 3. STAREA SĂNĂTĂłII – (boala de care suferă 

solicitantul, soŃul/soŃia,copiii şi părinŃii cu care gospodăresc): 

 a) Invaliditate(handicap): 

Punctaj:   5 puncte – invaliditate gr.I(handicap grav); 

        3 puncte – invaliditate gr.II(handicap accentuat); 

        1 punct -  invaliditate gr.III (handicap mediu); 

b) Certificat medical de boală, avizat de medicul de familie, cu 

drept la o cameră în plus (conform O.U.G. nr. 40/1999, Anexa nr. 2) 

Punctaj:   1 punct  
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Notă: Pentru fiecare act medical (certificat handicap/invaliditate, 

certificat medical) prezentat pentru membrii familiei (solicitant, 

soŃ/soŃie, copii) se acordă punctaj, urmând ca acestea să se 

cumuleze. Se iau în calcul certificatele medicale, certificatele de 

handicap/invaliditate pentru părinŃii solicitanŃilor numai în cazul in 

care aceştia urmează să locuiască efectiv împreună cu titularul 

cererii de locuinŃă. 

 

 4. VENIT MEDIU NET LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE: 

Punctaj:  0 puncte – cei ce nu realizează venituri  

               0 puncte - venitul mediu net lunar pe persoanã, 

realizat în ultimele 12 luni, se situează peste nivelul câştigului 

salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 

NaŃional de Statisticã în ultimul Buletin statistic, anterior lunii în 

care se analizeazã cererea pentru venit mediu net pe economie, 

comunicat de INS pentru luna anterioară analizării cererii; 

 6 puncte –  venitul mediu net/membru de familie de 

până la150 RON inclusiv 

5 puncte – pentru venit mediu net/membru de familie 

între 150,01 RON – 500 RON 

4 puncte – pentru venit mediu net/membru de familie 

între 500,01 RON – 800 RON 

 2 puncte – pentru venit mediu net/membru de familie 

între 800,01 RON – nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe 

total economie, comunicat de Institutul NaŃional de Statisticã în 

ultimul Buletin statistic, anterior lunii în care se analizeazã 

cererea venitul mediu net pe economie 
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5. VECHIMEA CERERII : 

 Punctaj:    8 puncte – peste 10 ani; 

          6 puncte – între 7 şi 10 ani; 

          4 puncte – între 3 şi 7 ani; 

          2 puncte – între 1 şi 3 ani; 

          0 puncte – până într-un an  

Notă: - 1 an = 12 luni  

 

6. VÂRSTA SOLICITANTULUI 

 Punctaj:    1 punct    – între 18 ani-35 ani; 

           5 puncte – între 35 ani şi 60 ani; 

          10 puncte  - peste 60 ani 

 

7. STUDII ABSOLVITE 

 Punctaj:   8 puncte  – studii superioare 

         5 puncte  – studii medii, postliceale 

         2 puncte  -  alte studii 

         Fără studii – nu se punctează  

 

 8. CRITERII SPECIALE 

 8.1. BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004, BENEFICIARII 

DECRETULUI - LEGE NR. 118/1990, republicat în 1998, 

VETERANII ŞI VĂDUVELE DE RĂZBOI CONFORM LEGII NR. 

44/1994, 

 Punctaj: 2 puncte 

 8.2.FUNCłIONARI PUBLICI  

 Punctaj: 2 puncte 
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Notă: FuncŃionarul public este definit prin Legea nr.188/1999. 

 

 NOTĂ:  

 - La egalitate de puncte, prioritatea se stabileşte în ordinea 

numărului de înregistrare a cererii; 

 - În cazul îndeplinirii a două sau mai multe dintre condiŃiile 

prevăzute la criteriile speciale,punctajul se cumulează. 

 - SolicitanŃii, evacuaŃi din locuinŃe retrocedate foştilor 

proprietari, precum şi solicitanŃii chiriaşi în locuinŃe retrocedate 

foştilor proprietari, care au fost notificaŃi sau împotriva cărora s-a 

pronunŃat o hotărâre judecătorească de evacuare în favoarea 

fostului proprietar, vor beneficia de prioritate la atribuirea unei 

locuinŃe stabilita de art. 15 din O.U.G. nr. 40/1999 modificată şi 

aprobată prin Legea nr. 241/2001, modificată prin O.U.G. nr. 

68/2006, aprobată prin Legea nr. 515/2006 dacă hotărârea / 

notificarea privind evacuarea sau evacuarea efectivă nu se 

datoreze unor motive imputabile chiriaşului (ex. neplata cotelor de 

întreŃinere, neplata cu rea credinŃă a chiriei ş.a.). 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Sorin Dina 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de 220 locuinŃe, 

realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe pentru 

tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

SpaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, modificată şi 

completată,  ale art. 15 alin. 5, 6, 7 şi 8 din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 modificată şi 

completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

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

modificările şi completările ulterioare;  
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Consiliul Local al sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, lista de repartizare a unui lot de 220 

locuinŃe, realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe 

pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin 

Brâncuşi”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre .  

 Art. 2. ContestaŃiile cu privire la repartizarea locuinŃelor se 

vor adresa Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la 

afişarea listei. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul SpaŃiu locativ şi cu 

altă destinaŃie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 242 

Data: 12.11.2009 
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ANEXA  

 la H.C.L.S. 6 nr. 242/12.11.2009  

 

LISTA DE REPARTIZARE A 220 LOCUINłE CONSTRUITE DE 

ANL 

 
Nr. 
crt. 

Nume şi Prenume Nr. şi data 
registratură 

Punctaj
ul 

total 

Punctaj
ul SL 

Data 
naşterii 

Nr. camere 
repartizate 

1. BOTICA MARIANA 57601/16.09.2003 62 17 19.03.1974 GARSONIERA 
2. CORNEL CONSTANTIN 

EUGEN 
56211/08.08.2006 61 17 31.03.1977 3 CAMERE 

3. DRĂGOI MIHAELA 
NICOLETA 

56422/09.08.2006 58 20 07.08.1978 2 CAMERE 

4. DULAMEA ANDI DAN 361/20.09.2006 58 20 14.07.1979 2 CAMERE 
5. TEODORESCU 

(FOSTA GOLUB)  
BETTINA 

35730/10.05.2007 58 20 24.07.1982 3 CAMERE 

6. TEODORESCU 
DANIELA ELENA 

62229/21.10.2003 57 20 16.09.1974 3 CAMERE 

7. DRĂGAN IULIANA 39567/17.03.2005 56 20 28.10.1974 3 CAMERE 
8. NIłĂ DAN CĂTĂLIN 54728/28.07.2006 55 19 07.06.1980 2 CAMERE 
9. ŞERBAN GHEORGHE 

ŞTEFAN 
49388/22.06.2004 54 20 27.12.1978 3 CAMERE 

10. FILIMON ALEXANDRU 41323/05.04.2005 54 20 09.06.1982 3 CAMERE 
11. MIHALCEA EMANUEL 

CRISTIAN 
50785/03.07.2003 54 17 02.02.1976 3 CAMERE 

12. NICA ALEXANDRU 
DAN 

52283/17.07.2003 54 16 15.10.1980 3 CAMERE 

13. ILIE ELENA 40643/25.03.2005 54 16 15.07.1978 2 CAMERE 
14. ŞERBAN MARIUS 55588/25.08.2004 53 20 17.09.1976 3 CAMERE 
15. NICU GRETIANA 42399/19.04.2004 53 17 20.09.1973 3 CAMERE 
16. ERUSENCU 

ALEXANDRU 
44141/29.04.2004 53 17 12.03.1981 3 CAMERE 

17. POPA LAURA 2681/01.02.2007 53 17 15.03.1979 3 CAMERE 
18. STAVRE DELIA EMILIA 45866/16.05.2005 52 20 22.10.1979 3 CAMERE 
19. VULPOIU MARINA 61977/16.10.2003 52 17 14.02.1976 3 CAMERE 
20. PORUMBITA CĂTĂLIN 

FLORIAN 
44844/05.05.2005 52 17 09.09.1979 3 CAMERE 

21. RADU ADRIAN 48275/10.06.2003 51 20 28.07.1979 3 CAMERE 
22. VISAN MARIAN 38579/10.03.2005 51 20 13.02.1979 3 CAMERE 
23. HABUC ALEXANDRU 

CĂTĂLIN 
41332/05.04.2005 51 20 15.05.1984 GARSONIERA 

24. VOICU PETRUłA 
MIHAELA 

54460/26.07.2006 51 20 10.03.1974 3 CAMERE 

25. BONDOC OCTAVIAN 55080/01.08.2006 51 20 15.07.1975 3 CAMERE 
26. COSMA GELU 55676/03.08.2006 51 20 11.06.1974 3 CAMERE 
27. ZIDĂRESCU SIMONA 55794/04.08.2006 51 20 30.10.1976 3 CAMERE 
28. MARIN CAMELIA 58876/29.08.2006 51 20 27.08.1974 3 CAMERE 
29. DINU GABRIELA 

DIANA 
281/19.09.2006 51 20 17.03.1974 3 CAMERE 

30. NICOLAE MONICA 
LUIZA 

49760/25.06.2003 51 17 14.07.1977 3 CAMERE 

31. MIHAI FLORENTINA 50282/01.07.2003 51 17 03.11.1979 3 CAMERE 
32. MOCANU VALENTIN 51889/15.07.2003 51 17 27.11.1978 3 CAMERE 
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33. GURGUTA IOANA 
MIHAELA 

52081/16.07.2003 51 17 07.11.1977 3 CAMERE 

34. CONOV PETRE 52274/17.07.2003 51 17 08.09.1978 3 CAMERE 
35. NOROCEL GELU 52332/18.07.2003 51 17 11.04.1980 3 CAMERE 
36. NASTEA (FOSTA 

BILEA) MARIA MONICA 
52970/24.07.2003 51 17 09.07.1980 3 CAMERE 

37. CIOBĂNESCU 
MARIANA 

57329/02.09.2003 51 17 24.05.1981 3 CAMERE 

38. MARINA CLAUDIA 
MARIA 

57765/04.09.2003 51 17 06.07.1979 2 CAMERE 

39. BANU MARIA 
MARINELA 

44469/23.10.2003 51 17 13.05.1974 3 CAMERE 

40. GRADILA ŞTEFANIA 44190/30.04.2004 51 17 07.12.1975 3 CAMERE 
41. BURLACU GINA 55137/19.08.2004 51 16 05.03.1974 3 CAMERE 
42. DUMITRESCU DANA 

MIHAELA 
47297/26.05.2005 50 20 27.12.1979 3 CAMERE 

43. ANDREI (FOSTA 
ŞTEFĂNESCU) 

NICOLETA CRINUłA 

53970/24.07.2006 50 20 01.03.1982 3 CAMERE 

44. TUCA BIBAC CĂTĂLIN 53987/24.07.2006 50 20 28.02.1979 3 CAMERE 
45. ALEXANDRESCU 

MARIAN 
54239/25.07.2006 50 20 22.05.1976 3 CAMERE 

46. MIRON (FOSTA 
GRĂDINARU) DANA 

GABRIELA 

54714/28.07.2006 50 20 24.09.1978 3 CAMERE 

47. ION RUXANDRA 
MIHAELA 

54996/31.07.2006 50 20 07.09.1978 3 CAMERE 

48. ILAS CRISTIAN 55013/31.07.2006 50 20 14.10.1979 3 CAMERE 
49. GILBEA VASILE 55441/02.08.2006 50 20 21.07.1974 3 CAMERE 
50. MUSAT GIORGIANA 

SIMONA 
55466/02.08.2006 50 20 10.01.1978 3 CAMERE 

51. GRIGORE MIHAELA 55509/03.08.2006 50 20 08.06.1976 3 CAMERE 
52. ENACHESCU MIHAELA 55515/03.08.2006 50 20 25.04.1977 3 CAMERE 
53. GRIGORESCU ALINA 

FLORENTINA 
61605/19.09.2006 50 20 16.04.1979 2 CAMERE 

54. DRĂGHICI ELENA 
RALUCA 

1041/02.10.2006 50 20 08.08.1979 2 CAMERE 

55. GRIGORE CATALIN 
MARIUS 

1395/05.10.2006 50 20 13.10.1977 2 CAMERE 

56. TURCAN TIBERIU 
DRAGOŞ 

1778/10.10.2006 50 20 03.02.1974 2 CAMERE 

57. CHIRAN NICOLETA 3134/06.02.2007 50 20 12.05.1978 2 CAMERE 
58. STANA SEVER 

ROMULUS 
8329/29.03.2007 50 20 03.11.1975 2 CAMERE 

59. ILIESCU MARIUS 8950/05.04.2007 50 20 16.09.1976 2 CAMERE 
60. CRETU BOGDAN 40732/28.03.2005 50 19 13.06.1983 GARSONIERA 
61. LETH ALEXANDRU 

ROLAND 
43008/15.04.2005 50 19 19.02.1986 GARSONIERA 

62. OANCEA DANIEL 
STEFAN 

971/02.10.2006 50 19 10.03.1977 2 CAMERE 

63. IVANICA LARISA 
ELENA 

57307/02.09.2003 50 17 11.11.1979 2 CAMERE 

64. DIMA RIVERA 35891/17.02.2005 50 17 04.05.1975 2 CAMERE 
65. RADUT ANA RALUCA 36847/24.02.2005 50 17 19.01.1977 2 CAMERE 
66. SFETCU IOANA 

CAMELIA 
41681/06.04.2005 50 17 28.06.1979 2 CAMERE 

67. COSMA GEORGE 
CRISTIAN 

60646/03.10.2003 50 16 10.07.1974 2 CAMERE 

68. BURLACU MIHAI 55058/01.08.2006 49 20 15.09.1980 2 CAMERE 
69. DIMA LUMINIłA 

DANIELA 
55268/01.08.2006 49 20 09.08.1976 2 CAMERE 

70. ENASTESCU C-TIN 
MIRCEA MUGUREL  

56916/14.08.2006 49 20 03.04.1976 2 CAMERE 

71. HALEAN GRATIELA 57179/15.08.2006 49 20 21.04.1973 2 CAMERE 
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72. POPA ELENA FLORINA 59540/04.09.2006 49 20 16.04.1979 2 CAMERE 
73. IOSIF (FOSTA 

LAUTARU) MARIA 
ANTOANETA 

1754/10.10.2006 49 20 11.01.1975 2 CAMERE 

74. VOINESCU GERARD 
SCARLAT 

2271/16.10.2006 49 20 16.07.1975 2 CAMERE 

75. MIREA DARIA 
GRATIELA 

2354/17.10.2006 49 20 20.03.1976 2 CAMERE 

76. NECULA GABRIEL 1856/24.01.2007 49 20 10.11.1974 2 CAMERE 
77. VOLINTIRU ELENA 

CORINA 
2029/26.01.2007 49 20 19.05.1977 2 CAMERE 

78. NICOLAU BOGDAN 10472/26.04.2007 49 20 30.05.1980 2 CAMERE 
79. ANDREI MONICA 46672/20.05.2004 49 17 11.01.1977 2 CAMERE 
80. MORCOV CATALIN 52104/20.07.2004 49 17 06.03.1977 2 CAMERE 
81. NEAGU IONELA ADA 

CLAUDIA 
56572/02.09.2004 49 17 24.09.1976 2 CAMERE 

82. CHIRIAC CRISTIAN 61762/21.10.2004 49 17 10.07.1976 2 CAMERE 
83. CIOBANU RODICA 61836/21.10.2004 49 17 02.12.1977 2 CAMERE 
84. CANA GEORGEL 

MARIAN 
39701/18.03.2005 49 17 14.06.1975 2 CAMERE 

85. RANACIU LIVIU 
ANDREI 

41610/06.04.2005 49 16 28.03.1978 2 CAMERE 

86. ALBOIU EMANUEL 
SEBASTIAN 

41940/07.04.2005 49 16 21.12.1980 2 CAMERE 

87. ILE GELU GABRIEL 43042/15.04.2005 49 16 04.10.1974 2 CAMERE 
88. BANUTA LAURA 37249/28.02.2005 48 20 31.07.1980 2 CAMERE 
89. ORODEL ILIE 40259/23.03.2005 48 20 15.09.1978 2 CAMERE 
90. GEORGESCU IONUT 

EUGEN 
48379/03.06.2005 48 20 15.12.1979 2 CAMERE 

91. NICHITELEA RĂZVAN 
IONUł 

53990/24.07.2006 48 20 07.06.1978 2 CAMERE 

92. DRAGOMIR (FOSTA 
ANDRIESCU) IOANA 

ANDREEA 

54054/25.07.2006 48 20 20.02.1980 2 CAMERE 

93. APREUTESEI (FOSTA 
STANESCU) BIANCA 

54229/25.07.2006 48 20 03.09.1979 2 CAMERE 

94. PERCEA STEFAN 54258/26.07.2006 48 20 26.07.1977 2 CAMERE 
95. FIRINCA VALENTIN 54269/26.07.2006 48 20 29.06.1980 2 CAMERE 
96. DABU MARIUS 54699/28.07.2006 48 20 02.06.1976 2 CAMERE 
97. BRATIAN (FOSTA 

GHE. POP) ANDREEA 
55114/01.08.2006 48 20 13.11.1979 2 CAMERE 

98. GHENARIE NICOLAE 
SORIN 

55465/02.08.2006 48 20 27.06.1980 2 CAMERE 

99. GEORGESCU 
TEODOR SILVIU 

55468/02.08.2006 48 20 20.09.1980 2 CAMERE 

100. CUZUBAN ADRIAN 
COSTEL 

55588/03.08.2006 48 20 25.09.1975 2 CAMERE 

101. TATARU DRAGOS 
ROBERT 

55667/03.08.2006 48 20 25.06.1974 2 CAMERE 

102. COZMA GEANI MIHAI  55848/04.08.2006 48 20 26.12.1975 2 CAMERE 
103. DOBRIN PETRONELA 56242/08.08.2006 48 20 07.06.1979 2 CAMERE 
104. IVAN BOGDAN 57451/16.08.2006 48 20 21.01.1978 2 CAMERE 
105. COJOCARU CIPRIAN 

PAVEL 
57614/17.08.2006 48 20 01.07.1980 2 CAMERE 

106. DORACHE CARMEN 
ADELINA 

58871/29.08.2006 48 20 26.11.1975 2 CAMERE 

107. PETREA STELICA 60748/12.09.2006 48 20 31.08.1976 2 CAMERE 
108. ISTRATE GEORGETA 

ALINA 
60985/13.09.2006 48 20 05.02.1977 2 CAMERE 

109. SANDULESCU NINA 
MIHAELA 

876/26.09.2006 48 20 16.10.1973 2 CAMERE 

110. CRACIUN GEORGE 
RAZVAN 

4073/06.11.2006 48 20 05.05.1981 2 CAMERE 

111. TOMA MIRELA 5008/16.11.2006 48 20 17.04.1979 2 CAMERE 
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112. BOTEA MARIA 6315/30.11.2006 48 20 13.07.1977 2 CAMERE 
113. HASEGAN (FOSTA 

ION) GEORGIANA 
6602/06.12.2006 48 20 04.01.1979 2 CAMERE 

114. MIRON (FOSTA 
PANAETE) MIRELA 

ELENA 

1217/18.01.2007 48 20 11.07.1977 2 CAMERE 

115. TOPOLNISKI MARIUS 
AURELIAN 

7020/15.03.2007 48 20 13.09.1975 2 CAMERE 

116. SIMION CATALIN 
STEFAN 

7393/20.03.2007 48 20 27.04.1981 2 CAMERE 

117. SIRBU CRISTIAN 
DANIEL 

8145/28.03.2007 48 20 02.10.1974 2 CAMERE 

118. POTRA (FOSTA 
VASCAN) BIANCA 

FLORICA 

8261/29.03.2007 48 20 25.05.1982 2 CAMERE 

119. TUDOR MARIANA 8589/02.04.2007 48 20 17.05.1979 2 CAMERE 
120. BOGDAN SILVIU 

CONSTANTIN 
9809/19.04.2007 48 20 14.03.1976 2 CAMERE 

121. GEORGIAN (FOSTA 
STEFAN) VALENTINA 

11198/08.05.2007 48 20 03.11.1978 2 CAMERE 

122. MATEI CRISTINA 
DANIELA 

11302/09.05.2007 48 20 24.09.1981 2 CAMERE 

123. CHIVU DANIEL MIHAI 11439/10.05.2007 48 20 27.11.1982 2 CAMERE 
124. MANGLUTESCU 

FLORIN ADRIAN 
41466/03.04.2003 48 17 06.07.1973 2 CAMERE 

125. SAVA C-TIN ION 48000/04.06.2004 48 17 11.03.1977 2 CAMERE 
126. CONSTANTI- 

NESCU ELENA 
59512/30.09.2004 48 17 12.04.1977 2 CAMERE 

127. COSOFRET ALINA 44515/03.05.2005 48 17 05.08.1981 2 CAMERE 
128. MARINESCU 

FLORICEL 
4226/07.11.2006 47 20 13.03.1978 2 CAMERE 

129. DANESCU MIHAELA 48446/04.06.2005 47 19 17.06.1983 GARSONIERA 
130. ALDEA ADRIAN 50086/27.06.2003 47 17 06.11.1977 GARSONIERA 
131. LIXANDRA IONUT 54697/28.07.2006 46 20 24.10.1981 GARSONIERA 
132. STAN GABRIELA 

LUCIA 
54754/28.07.2006 46 20 21.03.1979 GARSONIERA 

133. MITRACHE CRISTIAN 
ADRIAN 

55021/01.08.2006 46 20 09.06.1980 GARSONIERA 

134. ANGLITOIU GEORGE 
CLAUDIU 

55456/02.08.2006 46 20 24.06.1975 2 CAMERE 

135. TALAPANESCU 
ANDREEA DOMNITA 

55852/04.08.2006 46 20 11.10.1977 GARSONIERA 

136. BAE IONUT 55892/04.08.2006 46 20 05.10.1978 2 CAMERE 
137. REBEDEA 

CONSTANTIN 
60258/07.09.2006 46 20 27.11.1977 GARSONIERA 

138. MARINICA AURELIANA 
RUXANDRA 

60262/07.09.2006 46 20 04.10.1978 GARSONIERA 

139. NITA VALENTINA 61015/13.09.2006 46 20 28.05.1976 GARSONIERA 
140. VELICU GABRIEL 1751/10.10.2006 46 20 16.12.1979 2 CAMERE 
141. BOCU IULIAN 

STEFANEL 
1982/12.10.2006 46 20 20.07.1978 GARSONIERA 

142. RADULESCU 
ALEXANDRU 

6259/30.11.2006 46 20 22.01.1980 GARSONIERA 

143. DOBRE AURA 
NICOLETA 

1800/24.01.2007 46 20 06.10.1985 2 CAMERE 

144. GRIGORIU DANUT 
CONSTANTIN 

6547/12.03.2007 46 20 25.04.1982 GARSONIERA 

145. DINU CRISTINA ANA 44281/27.04.2005 46 17 17.12.1978 GARSONIERA 
146. MIHAI IOANA 

CRISTINA 
45002/06.05.2005 46 17 07.01.1977 GARSONIERA 

147. POPA ANDRA ELENA 46482/19.05.2005 45 19 27.06.1978 GARSONIERA 
148. PARVULESCU 

CIPRIAN 
48032/01.06.2005 45 19 13.02.1977 GARSONIERA 

149. GRADINA SIMONA 54753/28.07.2006 45 19 19.04.1977 GARSONIERA 
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MARIA 
150. MARINESCU TIBERIUS 

VASILICA 
54771/28.07.2006 45 19 12.04.1975 GARSONIERA 

151. VLADOIANU 
FLORENTINA 

ADRIANA 

54879/31.07.2006 45 19 30.11.1975 GARSONIERA 

152. SAIN RALUCA ELENA 55282/02.08.2006 45 19 27.05.1979 GARSONIERA 
 

153. PATRACIOC 
CONSTANTIN EUGEN 

55843/04.08.2006 45 19 18.10.1974 GARSONIERA 

154. RADU MONICA IOANA 56318/08.08.2006 45 19 23.02.1981 GARSONIERA 
155. POPESCU AMALIA 

DANIELA 
56336/08.08.2006 45 19 12.10.1976 GARSONIERA 

156. BARBULESCU ANDREI 
ROGER 

56490/09.08.2006 45 19 30.11.1974 GARSONIERA 

157. SLANINOIU MIHAELA 
ADINA 

57922/21.08.2006 45 19 30.01.1981 GARSONIERA 

158. MOIA IOANA 
ANDREEA 

57986/21.08.2006 45 19 01.12.1976 GARSONIERA 

159. GEORGESCU 
SANZIANA 

58188/22.08.2006 45 19 31.07.1979 GARSONIERA 

160. STAVARACHE 
NICOLETA 

58800/28.08.2006 45 19 22.01.1976 GARSONIERA 

161. COVRIG LUCIAN 
CONSTANTIN 

59474/01.09.2006 45 19 11.12.1983 GARSONIERA 

162. DINU VALENTIN 60852/12.09.2006 45 19 03.02.1979 GARSONIERA 
163. VOINEA VIRGINIA 

GABRIELA 
 

1758/10.10.2006 45 19 21.12.1976 GARSONIERA 

164. GHEORGHE 
RUXANDRA FLORINA 

2295/17.10.2006 45 19 09.11.1976 GARSONIERA 

165. ZIN CORNELIA ALINA 3069/24.10.2006 45 19 15.10.1980 GARSONIERA 
166. IONESCU ALEXANDRU 

GABRIEL 
55817/27.08.2004 45 16 17.03.1979 GARSONIERA 

167. FLOREA ALEXANDRU 41886/07.04.2005 45 16 13.12.1984 GARSONIERA 
168. BUSUIOC VIOREL 43406/19.04.2005 45 16 08.03.1977 GARSONIERA 
169. ISPAS MARIA 

CRISTINA 
43518/20.04.2005 45 16 29.08.1979 GARSONIERA 

170. BOTEZ RALUCA 
ADNANA 

43997/25.04.2005 45 16 22.09.1980 GARSONIERA 

171. LUCACI DANIELA 
FLORENTINA 

45305/10.05.2005 45 16 18.04.1973 GARSONIERA 

172. DRAGUT STEFAN 
MARIUS 

55008/31.07.2006 44 20 09.11.1976 GARSONIERA 

173. STANCU BOGDAN 
ALEXANDRU 

55123/01.08.2006 44 20 28.07.1979 GARSONIERA 

174. TITA LAURA ELENA 55271/01.08.2006 44 20 17.10.1979 GARSONIERA 
175. MANEA FLORIAN 

MARIUS 
56691/10.08.2006 44 20 18.03.1981 GARSONIERA 

176. RADU MAGDALENA 56851/14.08.2006 44 20 20.09.1977 GARSONIERA 
177. DANESCU ADRIAN 59990/06.09.2006 44 20 12.02.1980 GARSONIERA 
178. ZAMFIR ELENA 60623/11.09.2006 44 20 30.05.1978 GARSONIERA 
179. LAZAR ALINA DANIELA 617/22.09.2006 44 20 14.10.1982 GARSONIERA 
180. IFRIM FLORIN 1905/11.10.2006 44 20 13.06.1986 GARSONIERA 
181. POPA SORIN 

ALEXANDRU 
2394/17.10.2006 44 20 11.06.1985 GARSONIERA 

182. ILIE NATALIA ELENA 5391/21.11.2006 44 20 14.07.1981 GARSONIERA 
183. IORDACHE DORINA 

ELENA 
6621/13.03.2007 44 20 20.05.1977 GARSONIERA 

184. IORDACHE MARIAN 
SEBASTIAN 

6622/13.03.2007 44 20 03.03.1975 GARSONIERA 

185. CATANA MARIANA 
NATALIA 

8063/27.03.2007 44 20 02.10.1974 GARSONIERA 

186. BEREVOESCU 8874/05.04.2007 44 20 02.05.1977 GARSONIERA 
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NICOLAE IUSTIN 
187. HORVATH ROXANA 8932/05.04.2007 44 20 29.11.1976 GARSONIERA 
188. PIRVU NICOLETA 

PRIMAVERA 
10230/24.04.2007 44 20 06.12.1976 GARSONIERA 

189. TIMIS IOAN 11225/08.05.2007 44 20 06.02.1982 GARSONIERA 
190. COLESCA NICOS 11438/10.05.2007 44 20 15.04.1983 GARSONIERA 
191. BABICEANU EUGEN 

ALEXANDRU 
11440/10.05.2007 44 20 29.11.1982 GARSONIERA 

192. SORIGA STEFAN 
GABRIEL 

11466/10.05.2007 44 20 30.04.1978 GARSONIERA 

193. COSTACHE FILIP 43544/20.04.2005 44 17 26.11.1977 GARSONIERA 
194. DITU MARIA 54740/28.07.2006 43 19 20.10.1976 GARSONIERA 
195. UDROIU CONSTANTIN 

IULIAN 
54814/31.07.2006 43 19 19.01.1981 GARSONIERA 

196. ZAINESCU CIPRIAN 
MIHAIL 

55451/02.08.2006 43 19 23.09.1983 GARSONIERA 

197. ROŞU MARIA 
MAGDALENA 

56659/10.08.2006 43 19 18.02.1976 GARSONIERA 

198. TOMA NICOLAE 
MARIUS 

56675/10.08.2006 43 19 13.03.1980 GARSONIERA 

199. VARBAN MARIUS 58354/23.08.2006 43 19 13.07.1981 GARSONIERA 
200. IONESCU ŞTEFAN 

ALEXANDRU 
59086/30.08.2006 43 19 11.12.1984 GARSONIERA 

201. ULEANU IOAN 
CRISTIAN 

59346/31.08.2006 43 19 22.11.1979 GARSONIERA 

202. VĂDUVA DANIELA 
DOINA 

59596/04.09.2006 43 19 17.02.1979 GARSONIERA 

203. ŞTEFĂNICĂ FLORINA 
CRISTINA 

60970/13.09.2006 43 19 19.11.1979 GARSONIERA 

204. ILIE ANA MARIA 
EUGENIA 

60974/13.09.2006 43 19 12.12.1979 GARSONIERA 

205. MAVRODIN CĂTĂLIN 1180/03.10.2006 43 19 14.12.1973 GARSONIERA 
206. BECUT ALEXANDRU 1324/04.10.2006 43 19 06.03.1983 GARSONIERA 
207. ION FLORIN 5732/23.11.2006 43 19 09.05.1974 GARSONIERA 
208. DRAGOI CĂTĂLIN 

ANDREI 
6441/05.12.2006 43 19 19.03.1980 GARSONIERA 

209. GEORGESCU 
CATALIN VALENTIN 

6622/06.12.2006 43 19 11.09.1982 GARSONIERA 

210. TUDOR GEORGE 
ADRIAN 

9459/17.04.2007 43 19 22.04.1978 GARSONIERA 

211. STANCIU PETRUŞ 
ADRIAN 

10549/27.04.2007 43 19 24.11.1981 GARSONIERA 

212. CIUTACU IONUT 48430/03.06.2005 43 17 04.09.1977 GARSONIERA 
213. ŞTEFAN DANIELA 

IONELA 
54053/25.07.2006 43 17 05.11.1980 GARSONIERA 

214. SAVA ANNE MARIE 54432/26.07.2006 43 17 21.02.1980 GARSONIERA 
215. PUSCASU IOANA 

ALEXANDRA 
56041/07.08.2006 43 17 20.08.1982 GARSONIERA 

216. EFTIMIE MARIUS 1971/25.01.2007 43 17 03.08.1983 GARSONIERA 
217. MOGA MARCELA 

 
10924/07.05.2007 43 17 09.06.1974 GARSONIERA 

218. OLARU ADRIAN 64364/15.11.2004 43 16 07.08.1982 GARSONIERA 
219. MIHAI GEORGETA 

DANIELA 
42282/11.04.2005 43 16 10.07.1976 GARSONIERA 

220. COMSA VALERIA 42005/07.04.2005 43 14 06.06.1977 GARSONIERA 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Sorin Dina 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului pe fonduri structurale 

”ÎmbunătăŃirea infrastructurii şcolare a Colegiului Tehnic 

Gheorghe Asachi” din Str. Aleea PravăŃ nr. 24,  

Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Având în vedere H.G. nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale, cu modificările şi completările 

ulterioare, H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru 

al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, 

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
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instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergent şi Legea nr.  273/2006 privind finanŃele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2 lit. „a” şi art. 81 

alin. 2 lit. „d”, „j” şi „k” din Legea nr. 215/2001, privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă depunerea la Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi LocuinŃei – Autoritatea de Management pentru 

Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – 

ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 

intervenŃie, OperaŃiunea 3.4 reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă a proiectului ’’ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

şcolare a Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi” din  Str. Aleea 

PravăŃ nr. 24, Sector 6, Bucureşti. 

 Art. 2. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică şi 

indicatorii economici ce constituie Anexa  la prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Se aprobă cofinanŃarea de 2% din valoarea totală a 

proiectului de 14.558,313 mii lei, în cuantum de 244,894 mii lei şi 

TVA recuperabil de 2.313,602 mii lei. Sumele aferente acestei 

cofinanŃări vor fi incluse în bugetul pe 2010 al Consiliului Local 

Sector 6. Consiliul Local se angajează să asigure fluxul financiar 

şi sumele necesare între momentul demarării proiectului şi 

aprobarea primelor deconturi de către Autoritatea de 

Management. 

 Art. 4. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 va gestiona 

implementarea proiectului în colaborare cu DirecŃia Economică 

din cadrul Primăriei Sector 6. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din Primaria Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 243 

Data: 12.11.2009 
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Anexa  

la H.C.L.S. 6 nr. 243/12.11.2009 

 

 

Curs valutar RON/EURO la data de 28.10.2009 = 1 euro = 

4,2897 lei.  

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI 

INVESTIłIEI: “ÎMBUNĂTĂłIREA INFRASTRUCTURII 

ŞCOLARE A COLEGIULUI TEHNIC GHEORGHE ASACHI-

BUCUREŞTI” 

 
 Obiectiv proiectat Obiectiv 

proiectat 
 (mii lei) (mii Euro) 

1. Valoarea totală a investiŃiei (cu TVA): 14.558,313 3.393,783  
Valoarea totală a investiŃiei (fără TVA) 12.244,711 2.854,445 

Din care:            eligibile  12.244,711 2.854,445 
                            neeligibile  0 0 

Valoare TVA aferentă investiŃiei  2.313,602 539,339  
Din care C+M total           6.193,548 1.443,818  

Din care C+M eligibil          6.193,548 1.443,818 
Din care C+M neeligibil    0 0 

2. Eşalonarea investiŃiei ( fără TVA): 12.244,711 2.854,445 
Anul I : INV 6.464,905 1.507,076 

 C+M 5.321,260 1.240,474 
Anul II: INV 5.779,806 1.347,368 

 C+M 872,288 203,345 

 

3.CapacităŃi create prin proiect: 
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4. Durata de realizare a investiŃiei:              24 luni       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Sorin Dina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI Valoare la 
începutul 

perioadei de 
implementare 

Valoare la sfârşitul 
perioadei de 

implementare 

Laboratoare 3 6 
Ateliere 0 2 

Număr echipamente didactice şi IT 0 138 
LicenŃe IT 0 85 

Extindere construcŃie 0 1 
Sală sport 0 1 

Extindere clădire SC 0 580 mp 
Extindere clădire SCD 0 1264 mp 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului pe fonduri structurale 

”Sala de festivităŃi multifuncŃională şi biblioteca pentru Colegiul 

NaŃional Elena Cuza” din Str. Peştera Scărişoara nr. 1,  

Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Având în vedere H.G. nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale, cu modificările şi completările 

ulterioare, H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru 

al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, 

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
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instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergent şi Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2 lit. „a” şi art. 81 

alin. 2 lit. „d”, „j” şi „k” din Legea nr. 215/2001, privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă depunerea la Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi LocuinŃei – Autoritatea de Management pentru 

Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – 

ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 

intervenŃie, OperaŃiunea 3.4 reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă a proiectului ”Sala de festivităŃi 

multifuncŃională şi biblioteca pentru Colegiul NaŃional „Elena 

Cuza” din Str. Peştera Scărişoara nr. 1, Sector 6, Bucureşti. 

 Art. 2. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică şi 

indicatorii economici ce constituie Anexa  la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă cofinanŃarea de 2% din valoarea totală a 

proiectului de 11.239.640 lei, în cuantum de 188.901,40 lei şi 
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TVA recuperabil de 1.794.570 lei. Sumele aferente acestei 

cofinanŃări vor fi incluse în bugetul pe 2010 al Consiliului Local 

Sector 6. Consiliul Local se angajează să asigure fluxul financiar 

şi sumele necesare între momentul demarării proiectului şi 

aprobarea primelor deconturi de către Autoritatea de 

Management. 

 Art. 4. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 va gestiona 

implementarea proiectului în colaborare cu DirecŃia Economică 

din cadrul Primăriei Sector 6. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din Primăria Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 244 

Data: 12.11.2009 
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ANEXA  

La H.C.L.S. 6 nr. 244/12.11.2009 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI 

INVESTIłIEI 

„Sala de festivităŃi multifuncŃională şi bibliotecă pentru 

Colegiul NaŃional Elena Cuza” 

 

1. Valoarea totală 

- InvestiŃie: 9.445,70 mii lei (fără TVA),  11.239,64 mii lei 

(inclusiv TVA), din care: 

- ConstrucŃii-montaj (C+M): 7.131,97 mii lei (fără TVA),  

8.487,05 mii lei (inclusiv TVA) 

(1 euro = 4,2673 lei) 

2. Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M):  

3. Anul I: InvestiŃie: 9.445,70 mii lei (fără TVA),  11.239,64 mii 

lei (inclusiv TVA) 

4. Durata de realizare (luni): 12  luni 

5. CapacităŃi (în unităŃi fizice si valorice): 

 Sală de festivităŃi multifuncŃională  

 Sc = 1.959,29 m2, Sparter = 1.359,29 m2 si Setaj = 600 m2. 

 FuncŃiunea principală  – sală de festivităŃi. 

 FuncŃiune secundară  – sală de sport cu spectatori. 

Bibliotecă 

 ConstrucŃie P + 1 parŃial 
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 Sc = 500 m2, Sparter = 250,00 m2 si Setaj parŃial = 250,00 m2 

 FuncŃiunea principală  – sală de prezentare cărŃi, sală de 

lectură 

 FuncŃiune secundară – spaŃii depozitare 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Sorin Dina 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea împuternicirii către AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 de a administra, prin servicii 

specializate, unităŃile locative din Cartierul 

“Constantin Brancuşi” – Zona C 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B nr. 214/2005 

privind transmiterea cererii către Ministerul Transporturilor, 

ConstrucŃiilor şi Turismului de iniŃiere a unei Hotărâri de Guvern 

cu privire la transmiterea în proprietatea Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unor terenuri 

din Cartierul de locuinŃe “Constantin Brâncuşi”, precum şi 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a administra 

acest cartier; 

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 1263/18.10.2005, 

privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a 

statului şi din administrarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe în 

proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a 
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municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6, Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. “f” din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte AdministraŃia Domeniului Public 

şi Dezvoltare Urbană Sector 6 să administreze, prin servicii 

specializate, unităŃile locative din Cartierul “Constantin Brancuşi” 

– Zona C. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul de Administrare 

LocuinŃe din cadrul AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 245 

Data: 12.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului ”FORMARE PROFESIONALĂ  

PENTRU O ADMINISTRAłIE PUBLICĂ MODERNĂ” şi a 

finanŃării de la bugetul local a cheltuielilor  

aferente acestuia 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind 

aprobarea Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

socială, precum şi în conformitate cu prevederile ghidului de 

finanŃare din cadrul Axei prioritare 1, „ÎmbunătăŃiri de structură şi 

proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 

major de intervenŃie 1.3. ÎmbunătăŃirea eficacităŃii 

organizaŃionale:  Module de pregătire în domenii ca achiziŃiile 

publice, ECDL, limbi străine, dezvoltare de proiecte, licitarea şi 

managementul proiectelor etc.”, administrat de Ministerul 

AdministraŃiei şi Internelor.  
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 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. „d”, precum şi cele 

ale art. 81 alin. 2 lit. „n” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul ”FORMARE PROFESIONALĂ 

PENTRU O ADMINISTRAłIE PUBLICĂ MODERNĂ” şi 

finanŃarea de la bugetul local a cheltuielilor aferente acestuia: în 

cadrul Axei prioritare 1, „ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de 

intervenŃie 1.3. ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale: Module 

de pregătire în domenii ca achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, 

dezvoltare de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc. 

”din Programul OperaŃional Sectorial-Dezvoltarea CapacităŃii 

Administrative, administrat de Ministerul AdministraŃiei şi 

Internelor, în valoare de 18.981,48 lei reprezentând 2% din 

valoarea totală a proiectului de 949.074 lei şi 131.210,40 lei 

cheltuieli reprezentând TVA,  proiect ce va fi desfăşurat conform 

Anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 246 

Data: 12.11.2009 



454 

 

ANEXA  

la H.C.L.S. 6 nr. 246/12.11.2009 
 

TITLUL PROIECTULUI 

 
FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU O ADMINISTRAłIE 

PUBLICĂ MODERNĂ 

 

AXA PRIORITARĂ 

 
1. ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale managementului 

ciclului de politici publice 

 

DOMENIUL DE INTERVENłIE 

 

1.3   ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale 

 

OPERAłIUNEA  

  
Module de pregătire în domenii ca achiziŃiile publice, ECDL, limbi 

străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul 
proiectelor, etc. 

 

2.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI  
PrezentaŃi obiectivul/obiectivele general/e şi scopul 
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proiectului1(obiectivul specific). CorelaŃi aceste obiective cu 

obiectivul domeniului major de intevenŃie din PO DCA în care se 

încadrează proiectul.  
Obiectiv general ÎmbunătăŃirea capacităŃii DirecŃiei de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Sector 6 Bucureşti în 
vederea dezvoltării viabile a structurii 
şi a proceselor de management la 
nivelul politicilor publice, pentru o 
mai buna implementare a acestora.  

                                                   
1
 Pentru definirea obiectivelor, scopului, rezultatelor, activităŃilor şi indicatorilor 

recomandăm utilizarea metodologiei „Managementul ciclului de proiect” (PCM – 

Project Cycle Management): 

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-

tools/t101_en.htm  . 
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Scop Pregătirea profesională a 
personalului din cadrul DirecŃiei 
pentru AsistenŃa Socială – Primăria 
Sectorului 6 Bucureşti în domenii 
cheie, care vor sprijini îmbunătăŃirea 
capacităŃii organizatorice şi 
implementarea politicilor publice la 
nivel local, respectiv a „Programului 
OperaŃional Multianual Bucureşti 
2007 – 2013” şi a „Strategiei de 
dezvoltare a serviciilor sociale la 
nivelul Municipiului Bucureşti, 2008 – 
2013”. 
 
Obiective specifice 
 

 1. Crearea unui cadru pentru 
dobândirea abilităŃilor şi 
competenŃelor specifice în folosirea 
tehnologiei informatice (permis 
ECDL) şi utilizarea unei limbi străine 
de circulaŃie europeană (limba 
engleză) pentru un număr de 50 de 
angajaŃi ai DGASPC sector 6 
Bucureşti. 
 

 2. Creşterea gradului de 
perfecŃionare a 58 de angajaŃi ai 
DGASPC sector 6 Bucureşti în 
utilizarea curentă a instrumentelor 
manageriale necesare implementării 
proceselor ciclului de politici publice 
(management de proiect, 
Comunicare, relaŃii publice şi 
managementul imaginii instituŃionale, 
Management OrganizaŃional). 
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 3. Crearea unui instrument 
specific în vederea identificării şi 
analizării nevoilor de formare 
permanente la nivelul personalului 
DGASPC sector 6 Bucureşti în 
concordanŃă cu temele tranversale 
ale politicilor UE privind egalitatea de 
şanse şi dezvoltarea durabilă. 
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ActivităŃi: 

 
Nr
. 

Activitate Descrierea activităŃii Loc de 
desfăşurare 

Durat
a 

Cost 
(fără 
TVA) 

Responsabil 

1. Managementul 
proiectului 

Se va asigura managementul proiectului 
utilizând instrumente şi tehnici de 

management al ciclului de proiect. Pe toată 
perioada de derulare a proiectului se vor 

asigura activităŃi de monitorizare şi evaluare. 
În etapa de organizare a proiectului va avea 
loc activitatea de formarea şi consolidarea 
echipei de implementare a proiectului.  
Se va susŃine o prezentare detaliată a 

proiectului în cadrul echipei, se vor analiza 
rolurile şi responsabilităŃile membrilor echipei 
de implementare a proiectului, planificarea 

desfăşurării activităŃilor şi se vor stabili 
aranjamentele şi documentele legate de 
monitorizare,evaluare şi de raportare. 

În implementarea activităŃilor proiectului se vor 
desfăşura principalele acŃiuni logistice astfel 

încât toate modulele să se desfăşoare în cele 
mai bune condiŃii. Managementul va 

presupune: 
-şedinŃe ale echipei de proiect săptămânale; 
-stabilirea principalelor persoane de legatură 

pe diferite module de formare 
-stabilirea cerinŃelor pentru contractarea 

prestatorilor de formare 

Bucureşti 
sediul 

DGASPC 
sector 6 

12 luni  Mangerul de 
proiect 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

ConsultanŃă în 
implementare 
subcontractată 
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-identificarea prestatorilor de formare; 
-angajarea şi monitoriarea tuturor activităŃilor 

de achiziŃii împreună cu departamentul 
financiar 

-stabilirea participanŃilor la modulele de 
formare; 

-angajarea plăŃilor pentru stagiul profesional în 
Marea Britanie; 

-elaborarea rapoartelor către managementul 
instituŃiei şi către AMPODCA; 

-comunicarea cu partenerii pentru stagiul 
profesional; 

-relizarea raportului final 
2. Modulul de 

formare ECDL 
Acest modul va fi organizat după: 

Examinare, card de aptitudini, eliberare 
permis, simulare examene 

Permisul ECDL start se compune din 4 
module : 

• InformaŃii generale despre IT (test teoretic) 
• Utilizarea computerului şi organizarea 

fişierelor 
• Procesare de text 

• InformaŃie şi comunicare 

Bucureşti  70 ore  Mangerul de 
proiect 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

Prestatorul de 
formare 

3. Modul de formare 
limba engleză 

Acest modul va fi organizat după: 
-lansarea anunŃului privind prestarea 

serviciului de formare; 
-selectarea prestatorului de formare; 
-realizarea şi semnarea contractului; 
-selectarea particinaŃilor la formare; 

-realizarea mapelor de curs şi achiziŃionarea 
manualelor; 

-desfăşurarea examenului de absolvire 

Bucureşti    Mangerul de 
proiect 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

Prestatorul de 
formare 
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4. Modul de formare 
management de 

proiect 

Acest modul va fi organizat după: 
-lansarea anunŃului privind prestarea 

serviciului de formare; 
-selectarea prestatorului de formare; 
-realizarea şi semnarea contractului; 
-selectarea participanŃilor la formare; 

-realizarea mapelor de curs şi achiziŃionarea 
manualelor; 

-desfăşurarea examenului de absolvire 

Bucureşti   Mangerul de 
proiect 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

Prestatorul de 
formare  

5. Modul de formare 
în comunicare, 
relaŃii publice şi 
managementul 

imaginii 
instituŃionale 

Acest modul va fi organizat după: 
-lansarea anuntului privind prestarea 

serviciului de formare; 
-selectarea prestatorului de formare; 
-realizarea şi semnarea contractului; 
-selectarea participanŃilor la formare; 

-realizarea mapelor de curs şi achiziŃionarea 
manualelor; 

-desfăşurarea examenului de absolvire 

Bucureşti   Mangerul de 
proiect 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

Prestatorul de 
formare 

6. Analiza 
instituŃională 

Activitatea de analiză instituŃională va fi un 
studiu calitativ privind modul de funcŃionare al 
DGASPC sector 6 care va aduce beneficii în 
planul optimizării structurale şi de dinamică a 

procedurilor, resursei umane, nivelelor de 
decizie. Pentru acest aveniment, va fi 

selectată o companie specializată în analize şi 
audit instituŃional care va fi contractată în urma 
unei cereri de ofertă sau licitaŃii. ActivităŃile vor 

fi: 
-cererea de ofertă sau licitaŃie 

-selectarea prestatorului de analiza 
instituŃională; 

-lansarea activităŃii şi realizarea  metodologiei 

Bucureşti 
DGASPC 

sector 6 toate 
serviciile 

3 luni  Compania 
care va realiza 

analiza 
instituŃională 
Mangerul de 

proiect 
împreună cu 

echipa: 
contabil + 

jurist 
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de implementare; 
-instructajul la nivelul serviciilor privind analiza 

şi procedurile; 
-implementarea metodelor de analiză: focus, 
chestionar, interviuri, analiza documentelor şi 

procedurilor; 
-realizarea unor reuniuni de echipă lunare 

pentru a concluziona asupra demersului de 
analiză; 

-realizarea raportului final 
7. Modul Curs 

Management 
OrganizaŃional 

Principalele teme abordate în cadrul Cursului 
sunt următoarele: introducere în management, 
ce este o  organizaŃie, ce este managementul 

organizaŃional, structura şi funcŃionarea 
organizaŃiei, ce este planificarea strategică, 

caracteristicile procesului de planificare, 
caracteristicile de baza ale planificării 

strategice, legătura dintre analiza strategică, 
planificarea strategică şi managementul 

strategic, definiŃia şi cadrul de analiză SWOT, 
definiŃia şi planul de analiză PEST. La finalul 

cursului participanŃii vor beneficia de o 
atestare a competenŃelor dobândite în cadrul 

cursului prin eliberarea unui certificat de 
competenŃe comune în Management, 

Management OrganizaŃional, eliberat de 
Consiliul NaŃional de Formare Profesională a 

Adultilor – CNFPA şi  recunoscut de Ministerul 
Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi de 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării. 

În Ńară 3 zile  Mangerul de 
proiect 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

Prestatorul de 
formare 

8. Modul de formare 
în egalitate de 

Acest modul va fi organizat după: 
-lansarea anunŃului privind prestarea 

Bucureşti 1 zi  Mangerul de 
proiect 
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şanse serviciului de formare; 
-selectarea prestatorului de formare; 
-realizarea şi semnarea contractului; 
-selectarea participanŃilor la formare; 

-realizarea mapelor de curs şi achiziŃionarea 
manualelor; 

-desfăşurarea examenului de absolvire 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

Prestatorul de 
formare 

9. Modul de formare 
în dezvoltare 

durabilă 

Acest modul va fi organizat după: 
-lansarea anunŃului privind prestarea 

serviciului de formare; 
-selectarea prestatorului de formare; 
-realizarea şi semnarea contractului; 

 
-selectarea participanŃilor la formare; 

-realizarea mapelor de curs şi achiziŃionarea 
manualelor; 

-desfăşurarea examenului de absolvire 

Bucureşti 1 zi  Mangerul de 
proiect 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

Prestatorul de 
formare 

10
. 

ConferinŃa de 
presă de lansare a 

proiectului 

În prima lună va fi realizată o conferinŃă de 
presă la care vor fi invitaŃi reprezentanŃi media 
pentru a informa publicul asupra proiectului de 

dezvoltare a resursei umane în DGASPC 
sector 6. ConferinŃa va dura 1 zi şi vor fi invitaŃi 
cel puŃin 40 de reprezentanŃi media şi instituŃii 

locale interesate. 
Pentru conferinŃă : 

 Va fi selectată o sală de conferinŃă; 
 Va fi pregătită o mapă de conferinŃă 

pentru toŃi participanŃii 
 Vor fi făcute invitaŃiile oficiale; 
 Se va realiza conferinŃa de lansare; 
 Va fi realizat un material de informare 

pentru a fi transmis media pe calea radio şi un 

Bucureşti 1 zi  Mangerul de 
proiect 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

Prestatorul de 
formare 
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pliant de informare privind programul de 
pregătire al DGASPC sector 6 (500 
exemplare); 

 Pe siteul oficial al DGASPC vor fi puse 
informaŃii relevante privind proiectul şi vor fi 
utilizate toate recomandările de imagine ale 
programului PODCA. 

11
. 

ConferinŃa de 
diseminare a 
rezultatelor 
proiectului 

În ultima lună va fi realizată o conferinŃă de 
presa la care vor fi invitaŃi reprezentanŃi media 
pentru a informa publicul asupra rezultatelor 
proiectului de dezvoltare a resursei umane în 
DGASPC sector 6. ConferinŃa va dura 1 zi si 

vor fi invitaŃi cel puŃin 40 de reprezentanŃi 
media şi instituŃii locale interesate. 

Pentru conferinŃa : 
 Va fi selectată o sala de conferinŃă; 
 Va fi pregatită o mapă de conferinŃă 

pentru toŃi participanŃii 
 Vor fi făcute invitaŃiile oficiale; 
 Se va realiza conferinŃa de lansare; 
 Va fi realizat un material de informare 

pentru a fi transmis media pe calea radio 
Pe siteul oficial al DGASPC vor fi puse 

informaŃii relevante privind proiectul şi vor fi 
utilizate toate recomandările de imagine ale 

programului PODCA. 

Bucureşti 1 zi  Mangerul de 
proiect 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

Prestatorul de 
formare 

12
. 

Vizita de studiu 
având ca tema  
„Managementul 

serviciilor” – 
Marea Britanie  

Vizita de studiu va fi realizată în Suffolk şi 
Norfolk Marea Britanie unde există o lunga 

tradiŃie în dezvoltarea unor servicii 
performante către populaŃie. Vizita de studiu 

va fi realizată astfel: 
-selectarea participanŃilor; 

Suffolk şi 
Norfolk – 

Marea Britanie 
( Oraşul 

Ipswich şi 
oraşul 

9 zile  Supervizorul 
de stagiu din 

Marea Britanie 
Universitatea 
UEA Anglia 
Mangerul de 



464 

 

-comunicarea cu supervizorul vizitei de studiu 
din UK; 

-pregătirea agendei; 
-achiziŃionarea biletelor de avion şi rezervarea 

camerelor de cazare la hotel; 
-realizarea vizitei de studiu; 

-realizarea raportului vizitei de studiu; 

Norwich) proiect 
împreună cu 

echipa: 
contabil + 

jurist 
 
 

13
.  

Evaluare finală şi 
Auditarea  
proiectului 

Auditul va fi realizat în ultima lună în care va fi 
realizat contractul cu operatorul de auditare. 

Auditul va fi realizat în ultima lună a 
proiectului. 

Bucureşti 
DGASPC 
sector 6 

1 luna  Specialist 
audit 

Mangerul de 
proiect 

împreună cu 
echipa: 

contabil + 
jurist 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Sorin Dina 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în centre de 

plasament, centre de plasament pentru copii cu dizabilităŃi si la 

asistenŃi maternali profesionişti din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul 

naŃional de asistenŃă socială, a Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, Legii nr. 326/2003 

privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi  de 

serviciile publice specializate, H.G. nr. 421/2008 privind stabilirea 

nivelurilor alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile colective 

din instituŃiile publice de asistenŃă socială, Legii nr. 448/2006 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap şi H.G. 268/2007- Norme metodologice de aplicare a 

Legii nr. 448/2006; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin 2 lit „a” şi art. 81 alin. 2 lit. 

„n” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/copil protejat în centre 

de plasament, centre de plasament pentru copii cu dizabilităŃi şi la 

asistenŃi maternali profesionişti din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6: 

• Centre de plasament – cost total mediu/lună/asistat – 

2.621 RON 

• Centre de plasament pentru copii cu dizabilităŃi – cost 

total mediu/lună/asistat – 2.989 RON 

• Copii aflaŃi în asistenŃă maternală – cost total 

mediu/lună/copil – 2.409 RON 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 247 

Data: 12.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 234/2005 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de Specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B nr. 214/2005 

privind transmiterea cererii către Ministerul Transporturilor, 

ConstrucŃiilor şi Turismului de iniŃiere a unei Hotărâri de Guvern 

cu privire la transmiterea în proprietatea Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea Consiliului local al Sectorului 6 a unor terenuri 

din Cartierul de locuinŃe “Constantin Brancuşi”, precum şi 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a administra 

acest cartier; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe (republicată) şi  

prevederile Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 (actualizată) privind 
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aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei 

NaŃionale pentru LocuinŃe. 

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 1263/18.10.2005, 

privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a 

statului şi din administrarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe în 

proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6 Bucureşti; 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 234/09.11.2005 care reprezintă modelul de 

contract de închiriere pentru locuinŃele din Cartierul “Constantin 

Brâncuşi”, administrate de Consiliul Local Sector 6, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul de Administrare 

LocuinŃe din cadrul AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare 
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Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Mihai Sorin Dina Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 248 

Data: 12.11.2009 
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ANEXA  

la H.C.L.S. 6 nr. 248/12.11.2009 

Municipiul Bucureşti  

Consiliul Local Sector 6    

AdministraŃia Domeniului Public şi   

Dezvoltare Urbană Sector 6  

 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

pentru suprafeŃele cu destinaŃia de locuinŃă pentru tinerii de până 

în 35 de ani 

 

CAP.I – PĂRłILE CONTRACTULUI 

 

ART. 1 Municipiul Bucureşti, în calitate de proprietar, cu sediul în 

localitatea Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, Sectorul 5, 

prin Consiliul Local Sector 6, in calitate de administrator al 

locuinŃelor situate în Cartierul “Constantin Brâncuşi”, cu sediul în 

Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, reprezentat de 

AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

prin Director General ………………………, numit în continuare 

locator 

Şi 

 . 
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......................................................................, legitimat/legitimată 

cu buletinul/cartea de identitate seria .....nr. ........................, 

eliberat/eliberată de ................................... la data de 

......................., în calitate de chiriaş, în baza Legii nr. 152/1998-

privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, şi a 

repartiŃiei nr. ...............din ....................., emisă de 

..................................., numit în continuare locatar, a intervenit 

prezentul contract. 

 

CAP.II – OBIECTUL ÎNCHIRIERII 

 

ART. 2 Locatorul închiriază locuinŃa din localitatea Bucureşti, 

Str……………., nr. ….., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,Sectorul 6, 

compusă din .... camere în suprafaŃa de .... mp (camera .... mp, 

camera .... mp, camera .... mp, camera .... mp), dependinŃe în 

suprafaŃa de .... mp (baie .... mp, bucătărie .... mp, WC .... mp, 

debara .... mp, camara .... mp, boxa .... mp, hol .... mp, pod .... 

mp, pivnita .... mp, boxa ..... mp), .... mp curte (grădina) şi .... mp 

terasa, folosite în exclusivitate, şi .... , folosite în comun. 

 

ART. 3 LocuinŃa care face obiectul închirierii şi dată în folosinŃă în 

conformitate cu fişa de inventar (Anexa 3),va fi folosită de locatar 

şi de membrii familiei menŃionaŃi în comunicarea de închiriere, 

astfel: .... ……..locatar, .... soŃie, .... fiu, .... fiica. 
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ART. 4 LocuinŃa descrisă la Art. 2. se predă în stare de folosinŃă, 

cu instalaŃiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de 

predare-preluare încheiat între părŃi – Anexa 2, care face parte 

integrantă din prezentul contract. 

 

CAP. III - DURATA CONTRACTULUI 

 

ART. 5 Termenul de închiriere este 5 ani, cu începere de la data 

de .... până la data de .... . 

 

CAP. IV – PREłUL CHIRIEI  

 

ART. 6 Chiria lunară aferentă locuinŃei închiriate este de ....... 

lei/lună, conform Anexei 1 la contract, calculată în conformitate cu 

prevederile legale, corespunzător OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 

40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 

spatiile cu destinaŃia de locuinŃe, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 241/2001; iar, potrivit art. 26 şi art. 27 

din O.U.G. nr. 40/1999 tariful de baza lunar al chiriei ( lei/m2 ), se 

actualizează în funcŃie de rata anuală a inflaŃiei, prin Hotărâre a 

Guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. 

 

ART. 7 Chiria datorată conform Art. 6 poate fi achitată până la 

data de 30 a lunii pentru care a fost calculată, în numerar la 

casieria Serviciului de Administrare LocuinŃe. 
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ART. 8 Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% 

asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând 

cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, 

fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante. 

 

CAP. V – OBLIGAłIILE PĂRłILOR 

 

ART. 9 Locatorul se obligă: 

a) - să predea chiriaşului locuinŃa în stare normală de 

folosinŃa; 

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

de functionare a clădirii pe toată durata contractului de inchiriere; 

c) - să întreŃină în bune condiŃii elementele structurii de 

rezistenŃă a clădirii, elementele de construcŃie exterioare ale 

clădirii (acoperiş, faŃada, împrejmuiri, pavimente, scări 

exterioare), curŃile şi grădinile, precum şi spaŃiile comune din 

interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, 

subsoluri); 

d) - să întreŃină în bune condiŃii instalaŃiile comune proprii 

clădirii (ascensor, hidrofor, instalaŃii de alimentare cu apa, de 

canalizare, instalaŃii de încălzire centrală şi de preparare a apei 

calde, instalaŃii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, 

instalaŃii de colectare a deşeurilor, instalaŃii de antena colectivă, 

telefonie etc.). 
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ART. 10 Locatarul se obligă:  

a)-să achite chiria şi toate cheltuielile de întreŃinere la 

termenele scadente din contract 

b)-să folosească bunul conform destinaŃiei sale ( locuit ), 

orice schimbare se va face numai cu acordul expres al 

locatorului; 

 

c)-să efectueze lucrările de întreŃinere, de reparaŃii sau de 

înlocuire a elementelor de construcŃii şi instalaŃii din folosinŃa 

exclusivă; 

d)-să repare sau să înlocuiască elementele de construcŃii 

şi instalaŃii deteriorate din folosinŃa comună, ca urmare a folosirii 

lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul 

sau în exteriorul clădirii; iar dacă persoanele care au produs 

degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaŃii vor fi 

suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele 

de construcŃii, instalaŃii, obiectele şi dotările aferente; 

e)-să asigure curăŃenia şi igenizarea în interiorul locuinŃei 

şi la părŃile comune, pe toată durata contractului de închiriere; 

f)-să constituie fondul de cheltuieli pentru plată utilităŃi 

care se alimentează în avans reprezentând valoarea cea mai 

mare a întreŃinerii dintr-un an calendaristic pentru fiecare locuinŃă.  

g)-să plătească cotele de întreŃinere afişate pe lista 

lunară de plata în termen de maxim 20 de zile calendaristice de la 
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afişarea acestora. Neplata la termen a întreŃinerii atrage o 

penalizare de 0,2% pentru fiecare zi întârziere şi se aplică numai 

după o perioadă de 30 zile care depăşeste termenul stabilit 

pentru plată, fără ca suma penalizărilor să depăşească suma la 

care sau aplicat; 

h)-să nu aducă nici o modificare tehnică şi arhitecturală 

elementelor de construcŃii şi instalaŃiilor, decât cu acordul scris al 

locatorului;  

i)-să predea locatorului, la mutarea din locuinŃă, locuinŃa 

în stare de folosinŃa şi curăŃenie şi cu obiectele de inventar 

trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la 

preluarea locuinŃei; 

j)-să anunŃe în scris în termen de 5 (cinci) zile 

calendaristice orice modificare intervenită în componenŃa familiei 

(prin familie se întelege soŃul, soŃia şi copiii, care locuiesc şi 

gospodăresc împreună) ; 

k)-să anunŃe în scris părăsirea domiciliului pentru o 

perioda mai mare de 30 de zile calendaristice, în cazul în care se 

solicită scutirea de la plata cotelor de întreŃinere pentru titular sau 

membrii familiei acestuia; 

 

CAP. VI – ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

ART. 11 Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul 

stabilit se face: 
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a) la cererea locatarului, cu condiŃia notificării prealabile 

într-un termen minim de 30 de zile; 

b) la cererea locatoruluil, atunci când locatarul nu şi-a 

îndeplinit in termen de 3 luni consecutive obligaŃiile de plata 

privind chiria sau întreŃinerea, locatorul având dreptul ca fără 

punere în întârziere sau alte formalităŃi să considere contractul 

reziliat de drept.  

 

ART. 12 Pe perioada contractului de închiriere, titularul sau 

membrii familiei acestuia înscrişi în contract, dobândesc sub orice 

forma în proprietate o locuinŃă pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

contractul va fi reziliat de drept fără punere în întârziere sau alte 

formalităŃi, prin simpla notificare a locatarului. 

 

ART. 13 Dacă locatarul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinŃei, 

clădirii în care este situată aceasta, instalaŃiilor, precum şi 

oricăror alte bunuri aferente lor sau a înstrăinat fără drept părŃi 

ale acestora, locatorul are dreptul ca fără punere în întârziere sau 

alte formalităŃi să considere contractul reziliat de drept. 

 

ART. 14 Dacă locatarul are un comportament care face 

imposibilă convieŃuirea sau împiedică folosirea normală a 

locuinŃei, contractul va fi reziliat de drept fără punere în întârziere 

sau alte formalităŃi, prin simpla notificare a locatarului ; 
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ART. 15 În cazul în care locatarul a subînchiriat, a transmis 

dreptul de locuire sau a schimbat destinaŃia spaŃiului închiriat, sub 

sancŃiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportării 

eventualelor daune aduse locuinŃei şi clădirii, locatorul având 

dreptul ca fără punere în întârziere sau alte formalităŃi să 

considere contractul reziliat de drept. 

 

ART. 16 Locatorul are dreptul ca fără punere în întârziere sau 

alte formalităŃi să considere contractul reziliat de drept în cazul în 

care orice clauză contractuală este nerespectată. 

 

CAP. VII – CLAUZE SPECIALE 

 

ART. 17 Acest contract reprezintă o convenŃie legal făcută cu 

putere de lege între părŃile contractante. 

 

ART. 19 Evacuarea locatarului se face în baza unei hotărâri 

judecătoreşti irevocabile iar locatarul este obligat să plătească 

chiria prevăzută în contract până la data execuŃiei efective a 

hotărârii de evacuare. 

 

ART. 20 Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data 

părăsirii domiciliului( prin schimbarea reşedinŃei) de către titularul 

contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă 

persoanele îndreptăŃite prin lege nu au solicitat locuinŃa.  
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ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act adiŃional 

la îndeplinirea termenului de închiriere.  

 

ART. 22 Prezentul contract şi anexele 1, 2 şi 3, care fac parte 

integrantă din contract s-a încheiat astăzi, ....................... , în 3 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru 

organele fiscale teritoriale. 

 

             Locator,                                                          Locatar, 

              ...........                                                       ........ 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 – BUCUREŞTI 

ADMINISTRAłIA DOMENIULUI PUBLIC şi DEZVOLTARE 

URBANĂ SECTOR 6 

 

ANEXA 1 

FIŞĂ DE CALCUL 

 

Pentru stabilirea chiriei lunare a locuinŃei deŃinute 

De chiriaşul ……………………………………………………….. 

Conform Legii nr. 241/2001 privind aprobarea O.U.G. nr. 40/1999 

 

ZONA : 

APARTAMENT…….. CAMERE 

 
Nr. 
crt. 

Elemente componente 
pentru calculul chiriei 

SuprafaŃa 
/mp 

Tarif 
lei/mp 

Coeficient 
zona 

suma 

0 1 2 3 4 5 

1 SuprafaŃa locuită     
2 SuprafaŃa antreu, tinda, 

veranda, culoar, chicineta, 
oficiu, debara, cămara, 

cameră baie, WC 

    

3 SuprafaŃa terase, pivniŃe, 
boxe, logii, spălătorii, 

uscătorii 

    

 Total     

LOCATOR   ÎNTOCMIT   LOCATAR 

A.D.P.D.U. SECTOR 6       

       NUME ŞI PRENUME: 

DIRECTOR GENERAL       

       SEMNĂTURĂ:
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 – BUCUREŞTI 

ADMINISTRAłIA DOMENIULUI PUBLIC şi DEZVOLTARE 

URBANĂ SECTORUL 6 

ANEXA 2 

 

PROCES  VERBAL 

DE PREDARE – PRELUARE a locuinŃei din  

 

strada:…………………………………………………………………

………………………....... 

Numărul………….. blocul………….…….., scara…….………..., 

corp………………..,etaj……apartament………sectorul………… 

1. În conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub 

nr………………..din ……………………………………. Se încheie 

prezentul proces verbal de predare-preluare între Consiliul 

Local al Sectorului 6 – AdministraŃia Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sectorul 6 prin reprezentantul sau 

Director General – ……………….., care predă  

şi 

……………………………………………………………………………

…………………………………în calitate de locatar care 

primeşte locuinŃa în folosinŃă având încăperile de locuit, 

dependinŃele, curtea şi grădina în folosinŃă exclusivă şi 

comună, cum sunt specificate în contractul de închiriere. 

2. Starea în care se predă şi se preia locuinŃa este 

următoarea: 
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a) pereŃii, duşumelele şi tavanele (tencuieli, zugraveli, 

vopsitorii, tapete, parchet, etc.) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…….... 

b) uşile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, druckerele, 

broaştele, cremoanele, geamurile, etc.) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

c) instalaŃia electrică (prizele, întrerupătoarele, 

comutatoarele, aplicele, tablourile electrice, globurile, 

candelabrele, etc.) 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

d) instalaŃia de încălzire (radioatoare, convectoare, conducte 

aparente, sobe, centrală termică proprie, etc.) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

e) instalaŃia sanitară (cazan, baie, cadă, duşuri, vase, scaune 

şi capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătoare, 

bucătării, robinete, etc.) 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

f) altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, 

aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) 
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………. 

Prezentul proces verbal conŃine şi fişa de inventariere. 

Acest proces verbal s-a întocmit 

astăzi:…………………………………..în dublu exemplar, din 

care unul a fost predat locatarului. 

 

   

     AM PREDAT     AM PRIMIT 

A.D.P.D.U. SECTORUL 6   LOCATAR: 

DIRECTOR GENERAL                     NUME ŞI PRENUME: 

 

 

 

REPREZENTANT A.D.P.D.U. SECTOR 6 
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Anexa 3 

FIŞĂ INVENTARIERE 

Bloc…………Etaj………Ap……… 

 

Vestibul   - sonerie………………………….. 

    - dulap inzidit……………………. 

    - tablou siguranŃe………………. 

    - comutator………………………. 

    - întrerupator……………………… 

    - prize electrice………………….... 

    - plafonieră………………………… 

Bucătărie   - spălător…………………………... 

    - priză…………………………….…. 

    - plafonieră…………………………. 

    - apometre -apă caldă………….… 

  -apă rece………….…. 

    - sesizor gaze……………………… 

Camera de zi  - comutator………………………… 

    - întrerupator……………………… 

    - prize electrice…………………… 

    - prize curenŃi slabi……………… 

    - plafonieră………………………… 

Dormitor   - priză……………………………… 

    - comutator……………………… 

    - plafonieră……………………… 
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Baie   - cadă baie………………………. 

    - lavoar………………………………… 

    - vas WC cu bazin…………………… 

    - etajeră……………………………… 

    - oglindă……………………………… 

    - port-prosop………………………… 

    - port-pahar…………………………. 

    - port-hârtie…………………….…… 

    - apometre -apă caldă…………………. 

      -apă rece…………………… 

    - aplică………………………………. 

 

 

AM PREDAT      AM PRIMIT 

REPREZENTANT              LOCATAR 

 

A.D.P.D.U. SECTOR 6 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Sorin Dina 



485 

 

SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

 
Sumar 

 

 

 

 


