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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind 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 al 

Primarului Sectorului 1, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr.144/31.03.2009 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 şi 

raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse Umane;  

 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 din Legea nr. 53/2003 – 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate 

cu cele ale Legii 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 
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completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 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 

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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 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; 

 Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 

453899/07.09.2009 privind analiza gradulului de colectare la 

bugetul local al sectorului 1 a veniturilor proprii la data de 

03.09.2009, înaintată de către DirecŃia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale, precum şi dispoziŃia Primarului nr. 5598/07.09.2009 

privind reducerea cu 20% fată de bugetul aprobat şi rectificat pe 

anul 2009 a cheltuielilor de personal (…) în cadrul structurii 

aparatului de specialitate, modificată prin DispoziŃia nr. 

5765/16.09.2009; 

 În baza procesului verbal nr. 24765 din 16.07.2009 şi a 

procesului verbal nr. 24757/16.07.2009, încheiat în urma 

negocierii părŃilor semnatare, în contextul economic actual, s-a 

dispus modificarea acordului/contractului colectiv de muncă 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 31.03.2009, 

în sensul  suspendării articolelor ce reglementează acordarea 

tichetelor cadou în cuantum de 713 lei brut pentru toŃi salariaŃii, şi 

după caz, abrogării articolelor ce reglementează acordarea 

pentru funcŃionarii publici a indemnizaŃiei de dispozitiv în cuantum 

de 25% din salariu de bază, suplimentul postului şi suplimentul 
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treptei de salarizare în cuantum de 25% din salariu de bază. 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al sectorului 

1 nr. 144 din 31.03.2009 privind împuternicirea Primarului 

sectorului 1 de a semna împreună cu reprezentanŃii salariaŃilor  

aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 Contractul 

Colectiv de Muncă; 

 În considerarea principalelor caracteristici ale politicii 

bugetare în perioada următoare, care impun reducerea 

cheltuielilor publice în scopul păstrării echilibrului bugetar; 

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

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 încheierea Actului AdiŃional la Acordul 

Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Primăriei Sectorului 1, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/31.03.2009, 

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

hotărâre, după cum urmează; 

 

 Se suspendă prevederile art. 69 din  acordul colectiv de 

la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului, 
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până la existenŃa resurselor bugetare. 

 “art. 69. Se acordă tichete – cadou în cuantum de 713 lei 

brut tuturor funcŃionarilor publici proporŃional cu activitatea 

desfăşurată în luna respectivă. 

 Tichetele-cadou se vor acordă cu ocazia următoarelor 

evenimente: 

- 1 Martie 

- 1 Mai 

- 7 Iunie (Rusalii) 

- 15 August (Adormirea Maicii Domnului) 

- 1 Decembrie. 

 De asemenea fiecare funcŃionar public va primi tichete 

cadou în valoare de 713 lei brut, cu ocazia zilei sale de naştere. 

 Nu beneficiază de acordarea tichetelor funcŃionarii publici 

ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului, cei care se afla în concediu fără plată în luna 

acordării tichetelor cadou, precum şi cei detaşaŃi la alte instituŃii 

din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.” 

 

 Se abrogă art. 70. din acordul colectiv de la nivelul 

aparatului de specialitate al primarului sectorului 1. 

 

 „Art. 70. FuncŃionarii publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar, de 

indemnizaŃia de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de 

bază.” 
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 Se abrogă art. 71. din acordul colectiv de la nivelul 

aparatului de specialitate al primarului sectorului 1. 

 

 „Art. 71. FuncŃionarii publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar, de 

suplimentul postului şi suplimentul treptei de salarizare în 

cuantum de 25% din salariul de bază, fiecare.” 

 

 Celelalte clauze din acordul colectiv de la nivelul 

aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 rămân 

nemodificate . 

 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 aprobă încheierea Actului AdiŃional la Contractul 

Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Primăriei Sectorului 1, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/31.03.2009, 

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre, după cum urmează; 
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 Se suspendă prevderile art. 69 din contractul colectiv 

de muncă de la nivelul aparatului de specialitate al 

primarului sectorului, până la existenŃa resurselor bugetare. 

 

 „Art. 69. Se acordă tichete –cadou în cuantum de 713 lei 

brut tuturor salariaŃilor proporŃional cu activitatea desfăşurată în 

luna respectivă. 

 Tichetele-cadou se vor acordă cu ocazia următoarelor 

evenimente: 

- 1 Martie 

- 1 Mai 

- 7 Iunie (Rusalii) 

- 15 August (Adormirea Maicii Domnului) 

- 1 Decembrie. 

 De asemenea, fiecare salariat va primi tichete cadou în 

valoare de 713 lei brut, cu ocazia zilei sale de naştere. 

 Nu beneficiază de acordarea tichetelor din fondurile alocate 

Primăriei Sectorului 1, salariaŃii ale căror raporturi de serviciu sunt 

suspendate pentru creşterea şi îngrijirea copilului, cei care se află 

în concediu fără plată, precum şi cei detaşaŃi la alte instituŃii din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, în luna acordării 

acestora.” 

 

Se abrogă art. 70. din contractul colectiv de muncă de la 

nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1. 
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 „Art. 70. SalariaŃii din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar de indemnizaŃia de 

dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare.” 

 

 Celelalte clauze din Contractul colectiv de muncă  de la 

nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 

rămân nemodificate . 

 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. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi reprezentanŃii angajaŃilor 

Primăriei Sectorului 1, să semneze Actele AdiŃionale menŃionate 

la art.1 şi art.2 din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

sectorului 1 nr. 144 din 31.03.2009 privind împuternicirea 

Primarului Sectorului 1 de a semna împreună cu reprezentanŃii 

salariaŃilor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

Contractul Colectiv de Muncă rămân neschimbate şi se aplică 

întocmai. 
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 Art. 5. Prevederile actului adiŃional la Acordul/contractul 

colectiv de muncă se vor aplica începând cu 1 octombrie 2009.  

 

 Art. 6. 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. 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.:376 

Data: 24.09.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

376/24.09.2009 

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 suspendă prevederile art. 69 din  acordul colectiv 

de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, 

până la existenŃa resurselor bugetare. 
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 “Art. 69. Se acordă tichete – cadou în cuantum de 713 lei 

brut tuturor funcŃionarilor publici proporŃional cu activitatea 

desfăşurată în luna respectivă. 

 Tichetele-cadou se vor acordă cu ocazia următoarelor 

evenimente: 

- 1 Martie 

- 1 Mai 

- 7 Iunie (Rusalii) 

- 15 August (Adormirea Maicii Domnului) 

- 1 Decembrie. 

 De asemenea fiecare funcŃionar public va primi tichete 

cadou în valoare de 713 lei brut, cu ocazia zilei sale de naştere. 

 Nu beneficiază de acordarea tichetelor funcŃionarii publici 

ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului, cei care se afla în concediu fără plată în luna 

acordării tichetelor cadou, precum şi cei detaşaŃi la alte instituŃii 

din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.” 

 

 Art. 2. Se abrogă art.70 din  acordul colectiv de la nivelul 

aparatului de specialitate al primarului sectorului 1. 

 

 „Art. 7.0 FuncŃionarii publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar, de 

indemnizaŃia de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de 

bază.” 
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 Art. 3. Se abrogă art.71 din acordul colectiv de la nivelul 

aparatului de specialitate al primarului sectorului 1. 

 „Art. 71. FuncŃionarii publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar, de 

suplimentul postului şi suplimentul treptei de salarizare în 

cuantum de 25% din salariul de bază, fiecare.” 

 

 Art. 4. Celelalte clauze din acordul colectiv de la nivelul 

aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 rămân 

nemodificate . 

 

 Art. 5. 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. 6. Prezentul act adiŃional s-a încheiat în trei exemplare, 

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

Paritară. 

 

PRIMAR, REPREZENTANłII 

SALARIAłILOR, 

ANDREI IOAN CHILIMAN  BOGDAN NICOLAE 

GRIGORESCU 

 OVIDIU NICOLAE FULGEANU 

 ADRIAN TOMA 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr.376/24.09.2009 

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 suspendă prevederile art. 69 din contractul 

colectiv de muncă de la nivelul aparatului de specialitate al 

primarului sectorului 1, până la existenŃa resurselor bugetare. 
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 “Art. 69. Se acordă tichete –cadou în cuantum de 713 lei 

brut tuturor salariaŃilor proporŃional cu activitatea desfăşurată în 

luna respectivă. 

 Tichetele-cadou se vor acordă cu ocazia următoarelor 

evenimente: 

- 1 Martie 

- 1 Mai 

- 7 Iunie (Rusalii) 

- 15 August (Adormirea Maicii Domnului) 

- 1 Decembrie. 

 De asemenea, fiecare salariat va primi tichete cadou în 

valoare de 713 lei brut, cu ocazia zilei sale de naştere. 

 Nu beneficiază de acordarea tichetelor din fondurile alocate 

Primăriei Sectorului 1, salariaŃii ale căror raporturi de serviciu sunt 

suspendate pentru creşterea şi îngrijirea copilului, cei care se află 

în concediu fără plată, precum şi cei detaşaŃi la alte instituŃii din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, în luna acordării 

acestora.” 

 

 Art. 2. Se abrogă art.70 din contractul colectiv de muncă 

de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1. 

 „Art. 70. SalariaŃii din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar de indemnizaŃia de 

dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare.” 
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 Art. 3. Celelalte clauze din Contractul colectiv de muncă  

de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 

rămân nemodificate . 

 

 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 împuternicirea Directorului Executiv al Complexului 

MultifuncŃional Caraiman de a semna împreună cu 

reprezentanŃii desemnaŃi de funcŃionarii publici, respectiv cu 

reprezentanŃii salariaŃilor, Actele adiŃionale la 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 

 

 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, 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 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 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 În conformitate cu prevederile 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 

bugetară 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; 

Văzând 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 chletuieli pe anul 2010; 

 Luând în considerare prevederile DispoziŃiei Primarului 

Sectorului 1 nr.5598/07.09.2009, modificată prin DispoziŃia 

nr.5765/16.09.2009; 
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 łinând seama de Procesul-verbal de negociere 

nr.2964/25.09.2009, încheiat între Directorul Executiv al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman şi reprezentanŃii 

funcŃionarilor publici, respectiv Procesul-verbal 

nr.2963/25.09.2009, încheiat între Directorul Executiv al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman şi reprezentantul 

salariaŃilor; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2) 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. (1) Se aprobă încheierea Actului AdiŃional la Acordul 

Colectiv de Muncă privind raporturile 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, în 

sensul: 

- abrogării art.36 referitor la acordarea contravalorii unei 

mese calde în cuantum de 7 lei/zi; 

- abrogării art.78 referitor la acordarea trimestrială a unei 

sume de reprezentare echivalentă cu salariul brut al fiecărui 

salariat (pentru asigurarea unei Ńinute decente); 
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- abrogării art.79 referitor la acordarea primelor de Paşti şi 

de Crăciun;  

(2) Se suspendă aplicabilitatea prevederilor art.80 din Acordul 

Colectiv de Muncă referitor la acordarea tichetelor cadou. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă încheierea Actului AdiŃional la 

Contractul Colectiv de Muncă privind raporturile de muncă 

încheiat  la nivelul Complexului MultifuncŃional Caraiman, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.151/2009, 

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre, în sensul: 

- abrogării art.43, alin.(2)  referitor la acordarea sporului de 

mobilitate;  

- abrogării art.90 referitor la acordarea trimestrială a unei 

sume de reprezentare echivalentă cu salariul brut al fiecărui 

salariat (pentru asigurarea unei Ńinute decente); 

- abrogării art.91 referitor la acordarea primelor de Paşti şi 

de Crăciun;  

- art. 95, alin.(4) referitor la acordarea contravalorii  unei 

mese calde în cuantum de 7 lei/zi; 

 (2) Se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 95, alin.(5) 

din Contractul Colectiv de Muncă referitor la acordarea tichetelor 

cadou. 

 

 Art. 3. Se împuterniceşte Directorul Executiv al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman să semneze împreună cu 
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reprezentanŃii desemnaŃi de funcŃionarii publici, respectiv 

reprezentanŃii salariaŃilor actele adiŃionale menŃionate la art. 1 şi 

art. 2. 

 

 Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 150/31.03.2009 rămân neschimbate şi se aplică 

întocmai. 

 

 Art. 5. Prevederile actelor adiŃionale se vor aplica începând 

cu 01.10.2009. 

 

 Art 6. Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare 

originale. 

 

 Art. 7. Primarul Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional 

Caraiman şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

 

Nr.: 377 

Data: 24.09.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr.377/24.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

ACT ADIłIONAL nr. 2 

 

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. 28 

alin 2 şi alin 3 din HG nr.833/2007, următoarele modificări: 

 Art. 1. Se abrogă următoarele articole:  

 

- art. 36 SalariaŃii vor primi contravaloarea unei mese calde 

în cuantum de 7 lei/zi pentru fiecare zi în care salariatul şi-a 

desfăşurat efectiv activitatea. În bugetul de venituri şi cheltuieli, la 
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titlul 20 (bunuri şi servicii), angajatorul va cuprinde sumele 

necesare acestei cheltuieli. 

 

- art. 78 „Pentru asigurarea unei Ńinute decente, salariaŃii CM 

Caraiman care au calitatea de funcŃionari publici vor beneficia 

trimestrial de o sumă de reprezentare echivalentă cu salariul brut 

al fiecărui salariat obŃinut în luna precedentă, fără a se luă în 

calcul orele suplimentare compensate în bani. Aceste drepturi se 

vor plăti tuturor salariaŃilor care au desfăşurat activitate în anul 

curent până în lunile în care se efectuează plata, cu următoarele 

excepŃii: 

- nu se plătesc aceste drepturi salariaŃilor care nu au avut 

activitate în anul respectiv până în luna în care se efectuează 

plata: 

- salariaŃii care au desfăşurat activitate numai o parte din 

perioadă anterioară plăŃii, vor primi o sumă proporŃională cu 

perioada de timp efectiv lucrata până în luna în care se 

efectuează plata. 

(4) Fiecare salariat va completa şi semnă o declaraŃie pe 

proprie răspundere din care să rezulte că suma prevăzută la alin. 

(1) a fost folosită în scopul pentru care a fost acordată.” 

-  art. 79 „(1) Pe perioada de valabilitate a prezentului acord 

şi cu înscrierea în alocaŃiile bugetare, salariaŃii CM Caraiman vor 

beneficia cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun de o primă 

de sărbători echivalentă cu salariul brut al fiecărui salariat din 

luna anterioară acordării, fără ore suplimentare. 
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 (2) SalariaŃii care au desfăşurat activitate numai o parte din 

perioadă anterioară plăŃii, vor primi o sumă proporŃională cu 

perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se 

efectuează plata.” 

 

 Se suspendă prevederile art. 80 „(1) Pe perioada de 

valabilitate a prezentului acord şi cu înscrierea în alocaŃiile 

bugetare salariaŃii C.M.CARAIMAN vor beneficia de 4 tichete 

cadou cu următoarele ocazii: 1 Mai,  Rusaliile, 15 August-

Adormirea Maicii Domnului, 1 Decembrie, în valoare de 710 lei 

brut.” 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Acordului colectiv de munca 

rămân în vigoare. 

 

Angajator, ReprezentanŃii 

funcŃionarilor 

Director Executiv Zidaru Florentina 

Angelica Juracopschi Dudău Ioana 
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Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr.377/24.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

ACT ADIłIONAL nr. 2 

 

la Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2009-2010 

Înregistrat la DirecŃia de Muncă, Solidaritate Socială şi 

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 Baltes Iuliana , 

 Convin de comun acord, în temeiul dispoziŃiilor art. 31 

din Legea nr.130/1996 şi a prevederilor art. 244 din legea nr. 

53/2003 – codul muncii, următoarele modificări: 

 

 Art. 1. Se abrogă următoarele articole: 

 

- art. 43. alin. (2) SalariaŃii beneficiază de un spor de mobilitate 

care se acorda luând în considerare specificului muncii, faptul ca 
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executarea obligaŃiilor de serviciu de către salariat nu se 

realizează într-un loc stabil de muncă În conformitate cu 

prevederile Codului Muncii art 25.  

 

- art. 90 „Pentru asigurarea unei Ńinute decente, salariaŃii CM 

Caraiman care au calitatea de funcŃionari publici vor beneficia 

trimestrial de o sumă de reprezentare echivalentă cu salariul brut 

al fiecărui salariat obŃinut în luna precedentă, fără a se luă în 

calcul orele suplimentare compensate în bani. Aceste drepturi se 

vor plăti tuturor salariaŃilor care au desfăşurat activitate în anul 

curent până în lunile în care se efectuează plata, cu următoarele 

excepŃii: 

- nu se plătesc aceste drepturi salariaŃilor care nu au avut 

activitate în anul respectiv până în luna în care se efectuează 

plata: 

- salariaŃii care au desfăşurat activitate numai o parte din 

perioadă anterioară plăŃii, vor primi o sumă proporŃională cu 

perioada de timp efectiv lucrata până în luna în care se 

efectuează plata. 

(4) Fiecare salariat va completa şi semnă o declaraŃie pe 

proprie răspundere din care să rezulte că suma prevăzută la alin. 

(1) a fost folosită în scopul pentru care a fost acordată.” 

 

- art. 91 „(1) Pe perioada de valabilitate a prezentului contract 

colectiv de muncă şi cu înscrierea în alocaŃiile bugetare, salariaŃii 

Complexului MultifuncŃional Caraiman vor beneficia cu ocazia 
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sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun de o primă de sărbători 

echivalentă cu salariul brut  al fiecărui salariat din luna anterioară 

acordării, în care se includ numai sporurile cu caracter permanent 

ale fiecărui salariat obŃinute în luna anterioară acordării, fără ore 

suplimentare, prime sau alte indemnizaŃii. SalariaŃii care au avut 

concediu medical mai mare de 60 de zile şi cei care au avut 

concediu fără plată li se va acorda acest drept proporŃional cu 

perioada lucrata până în luna în care se efectuează plata. 

 

(2) salariaŃii care au desfăşurat activitate cel puŃin 6 luni în cadrul 

instituŃiei anterior acordării acestor prime. 

 

(3) SalariaŃii care au desfăşurat activitate numai o parte din 

perioadă anterioară plăŃii, vor primi o sumă proporŃională cu 

perioada de timp efectiv lucrata până în luna în care se 

efectuează plata”, până la redresarea situaŃiei economice a 

instititiei; 

 

- art.95. (4) salariaŃii vor primi contravaloarea unei mese calde în 

cuantum de 7 lei/zi pentru fiecare zi în care salariatul şi-a 

desfăşurat efectiv activitatea. În bugetul de venituri şi cheltuili, la 

titlul 20 (bunuri şi servicii), angajatorul va cuprinde sumele 

necesare acestei chelutilei conform prevederilor art.84(5)  din 

Contractul colectiv de muncă la nivelul unităŃilor de asistenŃă 

socială pe perioada 2007-2009, publicat în M.O. nr 

19/08.12.2007. această sumă se va acorda proporŃional cu zilele 

efectiv în care salariatul şi-a desfăşurat activitatea. 
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 Se suspendă aplicabilitatea prevederilor art.95, alin.(5) „cu 

încadrare în alocaŃiile bugetare fiecare salariat va primi tichete – 

cadou în cuantum de 710 de lei brut tuturor salariaŃilor cu ocazia 

următoarelor evenimente: 1 Mai, Ziua de Rusalii, Adormirea 

Maicii Domnului 15 august, 1 Decembrie”, până la redresarea 

situaŃiei economice a instititiei. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Contractului colectiv de 

munca rămân în vigoare. 

 

Angajator, Reprezentantul salariaŃilor 

Director Executiv  

Angelica Juracopschi Dr. Iuliana Mirela Balteş 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Directorului General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi protecŃia Copilului Sector 1 

să semneze Actul AdiŃional nr. 1 la Acordul Colectiv  

încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă  

între aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2009 până la aprobarea bugetului local  

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată; 

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

de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată; 
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- Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de 

organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea 

acordurilor colective;  

- 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; 

 łinând seama de: 

- Adresa formulată de Sindicatul NaŃional al FuncŃionarilor Publici 

şi Personalului Contractual-Grupa Sindicală Ascendent 2009 

înregistrată sub nr. 41056/2.09.2009 la DrecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1, adresa AlianŃei 

NaŃionale a Sindicatelor Bugetarilor ŞED LEX, înregistrată sub nr. 

42090/9.09.2009, adresa nr. 42668/11.09.2009 a Sindicatului 

NaŃional al FuncŃionarilor Publici şi Personalului Contractual-

Grupa Sindicală Ascendent 2009 şi adresa nr. 43459/16.09.2009, 

formulată de către Felicia Buche-Preşedinte Grupă Sindicală 

Ascendent 2009; 

 - Acordul Colectiv încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 

cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2009 până la aprobarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2010, înregistrat la DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 Sector 1 sub nr. 

15970/1.04.2009, între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, 

reprezentată legal prin Directorul General – DănuŃ Ioan Fleacă şi 
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reprezentanŃii funcŃionarilor publici din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

respectiv ManiŃiu Mariana, Buche Felicia Nicoleta, Coraliuc 

Andrei, Popa Maria, Gâlceava Onica, Andrieş Rada Mihaela; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/31.03.2009 

privind împuternicirea Directorului General al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 să semneze 

împreună cu reprtezentaŃii desemnaŃi de funcŃionarii publici din 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 Acordul Colectiv la nivelul DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru 

perioada cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2009 şi până la aprobarea bugetului local de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2010; 

 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 împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 să 

semneze Actul AdiŃional nr. 1 la Acordul Colectiv  încheiat la 

nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
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Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea 

bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 până la 

aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2010, 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, Sindicatul NaŃional al FuncŃionarilor Publici şi 

Personalului Contractual Grupa Sindicală Ascendent 2009 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

 

Nr.: 378 

Dată: 24.09.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 378/24.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

ACT ADIłIONAL NR. 1 

la Acordul Colectiv încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru 

perioada cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2009 până la aprobarea bugetului local 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 

 

 Văzând: 

- Adresa formulată de Sindicatul NaŃional al FuncŃionarilor Publici 

şi Personalului Contractual-Grupa Sindicală Ascendent 2009 

înregistrată sub nr. 41056/2.09.2009 la DrecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1, adresa AlianŃei 

NaŃionale a Sindicatelor Bugetarilor ŞED LEX, înregistrată sub nr. 

42090/9.09.2009, adresa nr. 42668/11.09.2009 a Sindicatului 

NaŃional al FuncŃionarilor Publici şi Personalului Contractual-

Grupa Sindicală Ascendent 2009 şi adresa nr. 43459/16.09.2009, 

formulată de către Felicia Buche-Preşedinte Grupă Sindicală 

Ascendent 2009; 

- Acordul Colectiv încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 
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cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2009 până la aprobarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2010, înregistrat la DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 Sector 1 sub nr. 

15970/1.04.2009, între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, 

reprezentată legal prin Directorul General – DănuŃ Ioan Fleacă şi 

reprezentanŃii funcŃionarilor publici din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

respectiv ManiŃiu Mariana, Buche Felicia Nicoleta, Coraliuc 

Andrei, Popa Maria, Gâlceava Onica, Andrieş Rada Mihaela; 

 Hotărârea Consiliului Local l al Sectorului 1 nr.................... 

 

 DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, reprezentată legal 

prin Director General DănuŃ Ioan Fleacă  

şi  

 SINDICATUL NAłIONAL AL FUNCłIONARILOR 

PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL-GRUPA 

SINDICALĂ ASCENDENT 2009, reprezentată prin Preşedinte 

Felicia Nicoleta Buche, convin asupra următoarelor: 

 Începând cu data comunicării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1, parte contractantă în cadrul Acordului Colectiv 

încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 este Sindicatul NaŃional al 
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FuncŃionarilor Publici şi Personalului Contractual -Grupa 

Sindicală Ascendent 2009, reprezentat prin Preşedinte Felicia 

Nicoleta Buche. 

 

 Art. 2. Prezentul Act adiŃional a fost încheiat la data de 

...................................în două exemplare, cu aceeaşi valoare 

juridică. 

 

PărŃile semnatare: 

 

DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 

Sindicatul NaŃional al 

FuncŃionarilor Publici şi 

Personalului Contractual 

Grupa Sindicală Ascendent 

2009           

DĂNUł IOAN FLEACĂ  FELICIA NICOLETA BUCHE  

DIRECTOR GENERAL           PREŞEDINTE 

 



 40 

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL, AUDIENłE 

 

Nr.K/1314/ 06.10.2009 

 

NOTĂ 

de îndreptare a erorii materiale 

 

Având în vedere adresa nr. 29714/05.10.2009 primită de 

la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

În temeiul art.69 din Legea nr. 24/2000 privind Normele 

de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, 

propun îndreptarea erorii materiale apărută în 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 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 
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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, după cum urmează: 

- la art. 1, alin. (2) în loc de „Începând cu data de 1 

octombrie 2009 se suspendă aplicabilitatea prevederilor art.92, 

alin.(1) din Contractul Colectiv de Muncă, referitor la acordarea 

tichetelor cadou, in cuantum de 700 lei brut.” se va citi „Începând 

cu data de 15 august 2009 se suspendă aplicabilitatea 

prevederilor art.92, alin.(1) din Contractul Colectiv de Muncă, 

referitor la acordarea tichetelor cadou, in cuantum de 700 lei 

brut.”   

- la art. 2, alin.(2) în loc de „Începând cu data de 1 

octombrie 2009 se suspendă aplicabilitatea art. 80 din Acordul 

Colectiv de Muncă, referitor la acordarea tichetelor cadou, in 

cuantum de 700 lei brut.” se va citi „Începând cu data de 15 

august 2009 se suspendă aplicabilitatea art. 80 din Acordul 

Colectiv de Muncă, referitor la acordarea tichetelor cadou, in 

cuantum de 700 lei brut.” 

 

SECRETAR, 

 

Bogdan Nicolae Grigorescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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; 

 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 
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patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 130/1996 privind 

contractul colectiv de muncă, republicată, ale Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată şi ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare 

şi funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 

colective şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, 

cu modificări şi completări; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 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 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; 

- 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; 
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- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/17.08.2009 

privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pentru anul 2009; 

- DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 5598/07.09.2009, 

modificată prin DispoziŃia nr. 5765/16.09.2009; 

- Procesul-verbal înregistrat la DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr. 41579/04.09.2009, 

potrivit căruia Sindicatul SANITAS a fost înştiinŃat asupra 

reducerii bugetului DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 În considerarea principalelor caracteristici ale politicii 

bugetare în perioada următoare, care impun reducerea 

cheltuielilor publice în scopul păstrării echilibrului bugetar; 

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

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. Începând cu data de 1 octombrie 2009 încetează 

aplicabilitatea prevederilor următoarelor articole din Contractul 

Colectiv de Muncă la nivel de unitate încheiat pentru perioada 

cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
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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: 

 - art. 90, alin (1) referitor la acordare primelor de Paşti şi de 

Crăciun; 

 - art. 97 referitor la acordarea contravalorii unei mese calde 

în cuantum de 7 lei/zi 

 

(2) Începând cu data de 1 octombrie 2009 se suspendă 

aplicabilitatea prevederilor art. 92, alin.(1) din Contractul Colectiv 

de Muncă, referitor la acordarea tichetelor cadou, în cuantum de 

700 lei brut. 

 

 Art.2. Începând cu data de 1 octombrie 2009 încetează 

aplicabilitatea prevederilor următoarelor articole 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: 

 - art. 36 referitor la acordarea contravalorii  unei mese 

calde în cuantum de 7 lei/zi; 

 - art. 78 referitor la acordarea unei sume de reprezentare 

echivalentă cu salariul brut al fiecărui salariat, trimestrial (pentru 

asigurarea unei Ńinute decente); 

 - art. 79, alin.(1) referitor  la acordarea primelor de Paşti şi 

de Crăciun; 
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 (2) Începând cu data de 1 octombrie 2009 se suspendă 

aplicabilitatea art. 80 din Acordul Colectiv de Muncă, referitor la 

acordarea tichetelor cadou, în cuantum de 700 lei brut. 

 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 146/31.03.2009, respectiv ale Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr.173/31.03.2009 rămân neschimbate şi se 

aplică întocmai. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre  a fost redactată în  3 exemplare 

originale. 

 

 Art. 5. 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.:379 

Data: 24.09.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru împuternicirea Directorului General al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 să semneze 

împreună cu reprezentanŃii desemnaŃi de funcŃionarii publici, 

respectiv cu reprezentanŃii salariaŃilor actele adiŃionale  de 

modificare a Acordului/Contractului colectiv de Muncă, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.156/31.03.2009 

 

 

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

contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În baza Legii nr.182/2002 privind protecŃia informaŃiilor 

clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziŃiile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă funcŃii de demnitate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 371/2004 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 72 din Legea nr. 

188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 În baza Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a 

funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 În baza Hotărârii Guvernului României nr. 281/1993 privind 

salarizarea personalului din unităŃile bugetare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranŃei 

publice, pentru creşterea siguranŃei cetăŃeanului şi prevenirea 

criminalităŃii stradale; 
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 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Guvernului României 

nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcŃionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective; 

 Văzând OrdonanŃa Guvernului României nr. 26/1994 

privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din 

sectorul de apărare naŃională, aprobată prin Legea nr. 143/1994, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de OrdonanŃa 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; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 156/31.03.2009 privind aprobarea prevederilor Acordului 

colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la nivelul 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1 şi 

împuternicirea Directorului General al DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Comunitară a Sectorului 1 şi a sindicatului, reprezentanŃilor 

funcŃionarilor publici neafiliaŃi la sindicat şi a reprezentanŃilor 

personalului contractual ai DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă 

şi Contractul colectiv de muncă; 

 Având în vedere prevederile DispoziŃiei Primarului 

Sectorului 1 nr. 5598/07.09.2009, modificată prin DispoziŃia 

nr.5765/16.09.2009; 
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 Luând în considerare Procesul-verbal de negociere din 

data de 15.09.2009, încheiat între Directorul General al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1, Sindicatul NaŃional al 

PoliŃiştilor şi Vameşilor „Pro Lex” şi reprezentanŃii funcŃionarilor 

publici neafiliaŃi la sindicat, precum şi Procesul-verbal de 

negociere din data de 15.09.2009, încheiat între Directorul 

General al DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 şi 

reprezentantul salariaŃilor; 

 În temeiul 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. (1) Se aprobă încheierea Actului adiŃional la Acordul 

Colectiv de Muncă încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară a Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 1 nr. 156/31.03.2009 privind aprobarea prevederilor 

Acordului colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă 

la nivelul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1 

şi împuternicirea Directorului General al DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Comunitară a Sectorului 1 şi a sindicatului, reprezentanŃilor 

funcŃionarilor publici neafiliaŃi la sindicat şi a reprezentanŃilor 

personalului contractual ai DirecŃiei Generale de PoliŃie 
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Comunitară a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă 

şi Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenŃa hotărâre, în sensul: 

 - se abrogă art. 56 referitor 55 referitor la acordarea, 

trimestrial, (în prima lună a fiecărui trimestru) a unei sumă egală 

cu salariul de bază al fiecăruia, salariu obŃinut în luna precedentă 

pentru asigurarea unei Ńinute decente; 

 - se abrogă art. 70 referitor la acordarea primei de Paşti şi 

de Crăciun; 

 - se abrogă art. 71 referitor la acordarea sporului de 15% 

din salariul de bază, pentru desfăşurarea activităŃii în condiŃii de 

încordare psihică deosebită; 

 - se abrogă art. 72 referitor la acordarea unui premiu pentru 

fiecare copil minor cu ocazia zilei de 1 iunie; 

 - se abrogă art. 80 referitor la acordarea unei sume cu 

ocazia zilei de 8 Martie.  

  (2). Se aprobă încheierea Actului AdiŃional la Contractul 

Colectiv de Muncă încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară a Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 1 nr. 156/31.03.2009 privind aprobarea prevederilor 

Acordului colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă 

la nivelul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1 

şi împuternicirea Directorului General al DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Comunitară a Sectorului 1 şi a sindicatului, reprezentanŃilor 

funcŃionarilor publici neafiliaŃi la sindicat şi a reprezentanŃilor 

personalului contractual ai DirecŃiei Generale de PoliŃie 
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Comunitară a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă 

şi Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr.2, care face 

parte integrantă din prezenŃa hotărâre, în sensul: 

 - se abrogă art.55 referitor la acordarea, trimestrial, (în 

prima lună a fiecărui trimestru) a unei sumă egală cu salariul de 

bază al fiecăruia, salariu obŃinut în luna precedentă pentru 

asigurarea unei Ńinute decente; 

 - se abrogă art.70 referitor la acordarea primei de Paşti şi 

de Crăciun; 

 - se abrogă art.71 referitor la acordarea sporului de 15% 

din salariul de bază, pentru desfăşurarea activităŃii în condiŃii de 

încordare psihică deosebită; 

 - se abrogă art.72 referitor la acordarea unui premiu pentru 

fiecare copil minor cu ocazia zilei de 1 iunie; 

 - se abrogă art.80 referitor la acordarea unei sume  cu 

ocazia zilei de 8 Martie.  

  (3) Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1, precum şi 

sindicatul, reprezentanŃii funcŃionarilor publici neafiliaŃi la sindicat 

şi reprezentantul personalului contractual ai DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Comunitară a Sectorului 1, să semneze Actele AdiŃionale 

menŃionate la art.1 şi art.2. 

 (4) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în 

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit 

legii. 
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 Art. 2. Prevederile actelor adiŃionale se vor aplica începând 

cu 01.10.2009. 

 

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

orginale, din care un exemplar pentru DirecŃia de Muncă şi 

ProtecŃie Socială Bucureşti. 

 

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

Comunitară a Sectorului 1, DirecŃia Resurse Umane şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 380 

Data: 24.09.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 380/24.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

ACT ADIłIONAL 

la Acordul Colectiv de Muncă nr. 5565/09.04.2009 

 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Acord şi art. 28 

alin. (2) – (5) din Hotărâea Guvernului României nr. 833/2007 

privind normele de organizare şi funcŃionare  a comisiilor paritare 

şi încheierea acordurilor colective; 

 Având în vedere cererea formulată de domnul Andrei 

Mihail, director general al DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 1, având ca obiect solicitarea de negociere a 

a anumitor clauze din Acordul colectiv de muncă nr. 

5565/09.04.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 156/31.03.2009 şi de negocierile purtate în acest 

sens de către părŃile contractante, în baza art.2, alin. (2) şi art.3, 

alin. (1) şi (2) din cap. I – DispoziŃii Generale din acordul mai sus 

menŃionat,  
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PărŃile Contractante:  

1. DIRECłIA GENERALĂ DE POLIłIE COMUNITARĂ SECTOR 

1 prin reprezentant, Director General, domnul Andrei Mihail,  

şi  

2. Preşedintele executiv al Sindicatului NaŃional al PoliŃiştilor şi 

Vameşilor“ Pro Lex “ reprezentativ la nivel de unitate, respectiv la 

nivelul PoliŃiei Comunitare Sector 1, domnul Macarov Cristian. 

3. FuncŃionarii publici neafiliaŃi la sindicat din cadrul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1, prin 

reprezentanŃii: Dragoş Voinea, Briceag Ion, Murariu Ioan.  

 

 Au convenit să semneze prezentul Act adiŃional la Acordul 

colectiv de muncă nr. 5565/09.04.2009, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.156/31.03.2009, astfel : 

 

 Art. 1. Acordul colectiv de muncă nr. 5565/09.04.2009, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

156/31.03.2009, se modifică, după cum urmează: 

 “Începând cu data înregistrării actului adiŃional la sediul 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1, încetează 

aplicarea prevederilor art. 56, art. 70, art. 71, art. 72 şi art. 80 din 

Acordul colectiv de muncă.“ 

 

 Art. 2. Celelalte clauze din Acordul colectiv de muncă 

rămân nemodificate. 
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 Art. 3. Prezentul Act adiŃional, face parte integrantă din 

Acordul colectiv de muncă nr. 5565/09.04.2009, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.156/31.03.2009. 

 

Director General 

Andrei Mihail 

Preşedintele executiv 

Sindicatul NaŃional al 

PoliŃiştilor şi Vameşilor „ 

Pro Lex „ reprezentativ la 

nivel de unitate, respectiv 

la nivelul PoliŃiei 

Comunitare Sector 1, 

reprezentat de Macarov 

Cristian. 

 ReprezentanŃii 

funcŃionarilor publici 

neafiliaŃi la sindicat: 

 Dragoş Voinea 

 Briceag Ion 

Murariu Ioan 
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Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

ACT ADIłIONAL 

la Contractul Colectiv de Muncă nr. 1738/10.04.2009 

 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Contract şi art. 31 

şi art. 33 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de 

muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere cererea formulată de domnul Andrei 

Mihail, director general al DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 1, având ca obiect solicitarea de negociere a 

a anumitor clauze ale Contractului colectiv de muncă nr. 

1738/10.04.2009 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 156/31.03.2009 şi de negocierile purtate în acest 

sens de către părŃile contractante, în baza art. 2, alin. (2) şi art. 3, 

alin. (1) şi (2) din cap. I – DispoziŃii Generale din contractul mai 

sus menŃionat,  

 

PărŃile Contractante:  

 

1.DIRECłIA GENERALĂ DE POLIłIE COMUNITARĂ SECTOR 1 

prin reprezentant, Director General domnul Andrei Mihail,  

şi  
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2. SalariaŃii cu contract individual de muncă din cadrul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1, prin reprezentant 

Iordan Gabriel Ovidiu. 

 

 Au convenit să semneze prezentul Act adiŃional la 

Contractul colectiv de muncă nr. 1738/10.04.2009, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.156/31.03.2009, 

astfel: 

 

 Art. 1. Contractul colectiv de muncă nr. 1738/10.04.2009, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Sector 1 

nr. 156/31.03.2009, se modifică după cum urmează: 

 “ Începând cu data înregistrării actului adiŃional la DirecŃia 

de Muncă şi ProtecŃie Socială Bucureşti, încetează aplicarea 

prevederilor art. 55, art. 70, art. 71, art. 72 şi art. 80 din Contractul 

colectiv de muncă. “  

 

 Art. 2. Celelalte clauze din Contractul colectiv de muncă 

rămân nemodificate. 

 

 Art. 3. Prezentul Act adiŃional, face parte integrantă din 

Contractul colectiv de muncă nr. 1738/10.04.2009, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.156/31.03.2009. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

ANDREI MIHAIL   

REPREZENTANTUL 

SALARIAłIILOR, 

IORDAN GABRIEL OVIDIU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Directorului General al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 să 

semneze, în numele şi pentru Consiliul Local al Sectorului 1, 

Actul AdiŃional la Acordul Colectiv privind raporturile de 

serviciu încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de Impozite şi 

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

AdiŃional la Contractul Colectiv de Muncă al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

pe anii 2009-2010 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate nr. 461140/16.09.2009 întocmit de 

DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 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; 

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

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

cele ale Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile 
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Legii nr.188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, 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; 

Văzând dispoziŃiile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 

privind normele de organizare şi funcŃionarea comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective, precum şi pe cele; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 176//31.03.2009 privind aprobarea Acordului 

colectiv privind raporturile de serviciu şi împuternicirea 

Directorului General al DirecŃiei Generale de Impozite şi Locale a 

Sectorului 1 Bucureşti de a semna Acordul colectiv privind 

raporturile de serviciu, precum şi  ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 188/29.04.2009 privind aprobarea Contractului 

colectiv de muncă şi împuternicirea Directorului General al 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

Bucureşi de a semna Contractul colectiv de muncă; 

 łinând seama de DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 

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

 Luând în considerare Procesul-verbal de negociere nr. 

460692/15.09.2009, încheiat între Directorul General al DirecŃiei 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 şi reprezentanŃii 

funcŃionarilor publici, respectiv Procesul-verbal de negociere nr. 

460689/15.09.2009, încheiat între Directorul General al DirecŃiei 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 şi reprezentanŃii personalului 

contractual; 
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 În temeiul art. 45, alin.(1), art. 81, alin.(2), lit.”d” şi art. 115, 

alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Actului AdiŃional la Acordul 

Colectiv privind raporturile de serviciu încheiat la nivelul DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009-

2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

176/2009, conform Anexei nr.1, care face parte  integrantă din 

prezenŃa hotărâre, în sensul: 

 - Suspendării art. 54 din Acordul Colectiv de Muncă 

referitor la acordarea tichetelor cadou; 

 - abrogării art. 55 din Acordul Colectiv de Muncă referitor la 

acordarea unei sume de 1000 lei brut trimestrial pentru  

asigurarea unei Ńinute decente ; 

 - abrogării art. 56 din Acordul Colectiv de Muncă referitor la 

acordarea suplimentului postului şi suplimentului corespunzător 

treptei de salarizare. 

 

 Art. 2. Se aprobă încheierea Actului AdiŃional la Contractul 

Colectiv de Muncă al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe 
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Locale a Sectorului 1 pe anii 2009-2010, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 188/2009, conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre, în sensul: 

 - suspendării art. 55 din Contractul Colectiv de Muncă 

referitor la acordărea tichetelor cadou ; 

 - abrogării art. 56 din Contractul Colectiv de Muncă referitor 

la acordarea unei sume de 1000 lei brut trimestrial pentru 

asigurarea unei Ńinute decente; 

 

 Art. 3. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 să negocieze 

şi să semneze, în numele şi pentru Consiliul Local al Sectorului 1, 

Actul AdiŃional la Acordul colectiv privind raporturile de serviciu 

încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 pe anii 2009-2010 şi Actul AdiŃional la Contractul 

Colectiv de Muncă al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1 pe anii 2009-2010, în forma prevăzută în 

Anexa nr. 1 şi Anexă nr. 2 la prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 4. Prevederile actelor adiŃionale se vor aplica începând 

cu 01.10.2009. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare 

originale. 
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 Art. 6. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AdienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 381 

Data: 24.09.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 381/24.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 Ion Brad 

 

DIRECłIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A 

SECTORULUI 1 Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Sector 1 

 

ACT ADIłIONAL LA ACORDUL COLECTIV PRIVIND 

RAPORTURILE DE SERVICIU ÎNCHEIAT LA NIVELUL 

DIRECłIEI GENERALE DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A 

SECTORULUI 1 PE ANII 2009-2010 

 

 În baza dispoziŃiilor art. 72 din Legea nr. 188/1999 privind 

statutul funcŃionarilor publici, republicată coroborate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 privind normele de 

organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea 

acordurilor colective; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin.1 din Acordul 

Colectiv privind raporturile de serviciu încheiat la nivelul DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 – Bucureşti,  

 Văzând procesul-verbal de negociere nr. 

460692/15.09.2009 al Actului adiŃional la Acordul Colectiv privind 

raporturile de serviciu încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 – Bucureşti pe perioada 

2009 – 2010,  
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 Acordul Colectiv privind raporturile de serviciu încheiat la 

nivelul DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 

1 – Bucureşti pe perioada 2009 – 2010 se completează şi se 

modifica după cum urmează: 

 

 I. După art. 54 se introduce un nou articol, art. 541, cu 

următorul cuprins: 

„Pe perioada cât nu exista credite bugetare, acordarea tichetelor 

cadou se suspendă”.  

 

 II. Se abrogă prevederile art. 55 şi ale art. 56 din 

Contractului colectiv de muncă al DirecŃiei Generale de Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009 - 2010. 

  

 III. Măsurile dispuse la pct.I şi pct.ÎI se vor aplica începând 

cu plata drepturilor salariale aferente lunii octombrie 2009. 

 

DIRECTOR GENERAL, SINDICATUL D.G.I.T.L. 

Sector 1 

IULIANA NICOLETA 

VĂDUVA 

Preşedinte 

ANDREI TOMA 

Comisia paritară din cadrul D.G.I.T.L.  Sector 1 

Preşedinte 

Cosmin Nicola 
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Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 381/24.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 Ion Brad 

 

DIRECłIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A 

SECTORULUI 1 Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Sector 1 

 

ACT ADIłIONAL LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 

ÎNCHEIAT LA NIVELUL DIRECłIEI GENERALE DE IMPOZITE 

ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 PE ANII 2009-2010 

 

 În baza 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, art. 28 alin.1 din Legea nr. 54/2003 se încheie 

prezentul Act AdiŃional la Contractul Colectiv de Munca încheiat 

la nivelul DirecŃiei Generale de de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 – Bucureşti;  

 

 Văzând procesul-verbal de negociere nr. 460689 al  Actului 

adiŃional la Contractul colectiv de muncă la nivelul direcŃiei 

generale de impozite şi taxe locale a sectorului 1 pe perioada 

2009 – 2010 încheiat astăzi 15.09.2009; 
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 În conformitate cu prevederile art. 3 alin.1 Contractul 

Colectiv de Munca încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 – Bucureşti, acesta se 

completează şi se modifica după cum urmează: 

 

 I. După art. 55 se introduce un nou articol, art. 551, cu 

următorul cuprins: 

 „Pe perioada cât nu exista credite bugetare, acordarea 

tichetelor cadou se suspendă”.  

 

 II. Se abrogă prevederile art.56 din Contractului colectiv de 

muncă al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 pe anii 2009 - 2010. 

  

 III. Măsurile dispuse la pct.I şi pct.II se vor aplica începând 

cu plata drepturilor salariale aferente lunii octombrie 2009. 

 

DIRECTOR GENERAL, SINDICATUL D.G.I.T.L. 

Sector 1 

IULIANA NICOLETA 

VĂDUVA 

Preşedinte 

ANDREI TOMA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Directorului AdministraŃiei Fondului 

Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1  

şi a reprezentanŃilor salariaŃilor AdministraŃiei Fondului 

Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1  

de a semna Actul AdiŃional la Contractul colectiv de muncă 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 387/16.11.2006, modificat prin 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/27.03.2008 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum  şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice – 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 temeiul art. 22, art. 31, art. 33 din Legea nr. 130/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii şi 

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; 
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 łinând seama de dispoziŃiile art. 72 din Legea nr. 

188/1999, republicată, privind statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, 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.281/1993 privind salarizarea personalului din unităŃile 

bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 10/30.01.2008 privind nivelul salariilor de bază şi ale 

altor drepturi ale personalului bugetar salariat, 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 salariat potrivit anexelor nr. II şi III 

din 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 Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 387/16.11.2006, modificat şi completat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/27.03.2008; 

 łinând seama de DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 

5598/07.09.2009, modificată prin DispoziŃia nr. 5765/16.09.2009; 
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 Luând în considerare Procesul-verbal de negociere nr. 

2940/16.09.2009 încheiat între directorul AdministraŃiei Fondului 

Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publlice Sector 1 şi reprezentanŃii 

salariaŃilor; 

 În temeiul art. 45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.„b” din 

Legea nr. 215/23.04.2001 a administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Actului AdiŃional la Contractul 

Colectiv de Muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 387/16.11.2006, modificat şi completat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/27.03.2008, 

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

hotărâre, în sensul: 

 - abrogării art. 25 (3) referitor la prima de vacanŃă; 

 - abrogării art. 34, alin.(2) referitor la sporul de 

condifenŃialitate de 15%; 

 - abrogării art. 36 (3) referitor la sporul de dipozitiv; 

 - abrogării art. 65 referitor la condiŃii vătămătoare de 

muncă; 
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 - abrogării art. 68 referitoare la acordarea unei sume de 

reprezentare pentru asigurarea unei Ńinute decente; 

 - abrogării art. 69 referitor la acordarea primelor de Paşti şi 

Crăciun; 

 - modificării art. 731, astfel: „Angajatorul va suporta 

lunar, pentru motive de ordin social, contravaloarea 

tichetelor cadou în cuantum de 200 lei/lună pentru angajaŃii 

AdministraŃiei Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare 

Publice-Sector 1, cu condiŃia existenŃei creditelor bugetare, 

şi/sau extrabugetare.” 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul AdministraŃiei Fondului 

Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice - Sector 1 să negocieze şi 

să semneze împreună cu reprezentanŃii salariaŃilor AdministraŃiei 

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1 Actul 

AdiŃional menŃionat la art.1. 

 

 Art. 2. Prevederile Actului AdiŃional la Contractul Colectiv 

de Muncă, aprobat potrivit prezentei hotărâri se vor aplica 

începând cu 01.10.2009. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre este redactată în 4 (patru) 

exemplare originale, un exemplar fiind necesar la DirecŃia de 

Muncă, Familie şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Fondului 

Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1, DirecŃia 

Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

 

Nr.: 382 

Data: 24.09.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 382/24.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

ADMINISTRAłIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITĂłILOR 

SANITARE PUBLICE SECTOR 1 

 

ACT ADIłIONAL 

LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 

 

 

 În temeiul art. 22 şi art. 31 din Legea nr. 130/1996, 

republicata cu modificările şi completările ulterioare. 

 Luând în considerare Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii şi 

având în vedere propunerile angajaŃilor din Adunarea Generală 

din 16.09.2009, se încheie prezentul ACT ADIłIONAL LA 

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ, denumit în continuare 

ACT ADIłIONAL, între cele două părŃi contractante: 

 

ADMINISTRAłIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITĂłILOR 

SANITARE PUBLICE SECTOR 1, reprezentată prin doamna 

Director AncuŃa Comanici, 

Şi 
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ReprezentanŃii salariaŃilor din cadrul A.F.I.U.S.P.- Sector 1, 

respectiv Iordache Mary-Janne, Stefan Mihaela şi Matei Emil, 

numiŃi în continuare salariaŃi.  

 

 Conform documentelor anexate a fost convenita 

modificarea sau completarea următoarelor prevederi ale 

Contractului Colectiv de Munca aprobat în şedinŃa Consiliului 

Local al Sectorului 1 cu nr. 387/16.11.2006 după cum urmează: 

 

 - se abrogă art. 25 (3) referitor la prima de vacanŃă; 

 - se abrogă art. 34, alin.(2) referitor la sporul de 

condifenŃialitate de 15%; 

 - se abrogă art.36 (3) referitor la sporul de dipozitiv; 

 - se abrogă art. 65 referitor la condiŃii vătămătoare de 

muncă; 

 - se abrogă art. 68 referitoare la acordarea unei sume de 

reprezentare pentru asigurarea unei Ńinute decente; 

 - se abrogă art. 69 referitor la acordarea primelor de Paşti 

şi Crăciun; 

 - se modifică art. 731, astfel: „Angajatorul va suporta 

lunar, pentru motive de ordin social, contravaloarea 

tichetelor cadou în cuantum de 200 lei/lună pentru angajaŃii 

AdministraŃiei Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare 

Publice-Sector 1, cu condiŃia existenŃei creditelor bugetare, 

şi/sau extrabugetare.” 
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 Celelalte clauze din Contractul Colectiv de Muncă rămân 

nemodificate. 

 Prezentul act adiŃional face parte integrantă din Contractul 

Colectiv de Munca aprobat în şedinŃa Consiliului Local al 

Sectorului 1 cu nr. 387/16.11.2006 şi s-a încheiat la data de 

_____________la sediul AdministraŃiei Fondului Imobiliar al 

UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1 în 4 exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte, un exemplar pentru Consiliul Local al 

Sectorului 1 şi unul pentru direcŃia Generală de Muncă şi 

Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

DIRECTOR, REPREZENTANłII 

SALARIAłILOR, 

ANCUłA COMĂNICI IORDACHE MARY-JANNE 

ŞEF BIROU JURIDIC, 

ALEXE RICARDA 

STEFAN MIHAELA 

MATEI EMIL 

ŞEF BIROU RESURSE 

UMANE 

CĂLIN IOANA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Directorului DirecŃiei de AdministraŃie 

pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 şi a 

reprezentanŃilor salariaŃilor să semneze Actul AdiŃional la 

Contractul Colectiv de Muncă aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.414/2007 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar 

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; 

 În temeiul Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 31/2001 privind înfiinŃarea DirecŃiei de 
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AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare; 

 Văzând Decizia nr. 375/15.09.2009 a Directorului DirecŃiei 

de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 

numit în baza DispoziŃiei Primarului Sectorului 1 nr. 718/ 

23.01.2009; 

 Având în vedere Procesul-verbal nr. 3843/15.09.2009 al 

şedinŃei Comisiei reprezentanŃilor salariaŃilor DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1; 

 Luând în considerare prevederile DispoziŃiei Primarului 

Sectorului 1 nr. 5598/07.09.2009, modificată prin DispoziŃia nr. 

5765/16.09.2009; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea Actului AdiŃional la Contractul 

Colectiv de Muncă la nivelul DirecŃiei de AdministraŃie pentru 

ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 414/2007, conform Anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre, în sensul : 



 78 

 - abrogării art. 34 din Contactul Colectiv de Muncă 

nr.1135/06.03.2007 referitor la sporul de arhivă  (pentru activităŃi 

de arhivă - 5% calculat la salariul de bază); 

 - abrogării art. 65 din Contactul Colectiv de Muncă 

nr.1135/06.03.2007 referitor la sporul de condiŃii vătămătoare  

(10% din salariul de bază); 

 - abrogării art. 67 din Contractul Colectiv de Muncă nr. 

1135/06.03.2007 referitor la sporul de fidelitate/loialitate (în 

funcŃie de vechimea în muncă a salariatului); 

 - abrogării art. 68 din Contactul Colectiv de Muncă 

nr.1135/06.03.2007 referitor la sporul de Ńinuăa decenta  (acordat 

în prima lună a fiecărui trimestru o sumă de reprezentare 

echivalentă cu salariul de încadrare a fiecărui salariat obŃinut în 

luna precedentă); 

 - abrogării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 414/31.10.2008 privind acordarea unor drepturi 

de natură salarială personalului din cadrul DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 

referitoare la sporul de dispozitiv. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 să 

semneze Actul AdiŃional menŃional la art. 1 împreună cu 

reprezentanŃii salariaŃilor.  

 

 Art. 3. Prevederile actului adiŃional se vor aplica începând 

cu 01.10.2009. 
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 Art. 4. Prezenta hotărâre  a fost redactată în  3 exemplare 

originale. 

 

 Art. 5. DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar Sector 1Primarul Sectorului 1, DirecŃia 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.: 383 

Data: 24.09.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 383/24.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

 

ACT ADIłIONAL LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 

ÎNCHEIAT LA NIVELUL DIRECłIEI DE ADMINISTRAłIE 

PENTRU ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  SECTOR 1  

PE ANII 2009-2010 

 

 În baza 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, art.28 alin. 1 din Legea nr. 54/2003 se încheie 

prezentul Act AdiŃional la Contractul Colectiv de Munca încheiat 

la nivelul DirecŃiei de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar Sector 1 ;  

 Văzând Decizia nr. 375/ 15.09.2009 a Directorului DirecŃiei 

de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 

numit în baza dispoziŃiei nr. 718/ 23.01.2009; 

 Având în vedere Procesul-verbal nr. 3843/ 15.09.2009 al 

şedinŃei Comisiei reprezentanŃilor salariaŃilor DirecŃiei de 

AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1; 
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În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă 

încheiat la nivelul DirecŃiei de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar Sector 1, acesta  se abrogă, după cum urmează: 

 - art. 34 din Contactul Colectiv de Muncă 

nr.1135/06.03.2007 referitor la sporul de arhivă  (pentru activităŃi 

de arhivă - 5% calculat la salariul de bază); 

 - art. 65 din Contactul Colectiv de Muncă 

nr.1135/06.03.2007 referitor la sporul de condiŃii vătămătoare  

(10% din salariul de bază); 

 - art. 67 din Contractul Colectiv de Muncă nr. 

1135/06.03.2007 referitor la sporul de fidelitate/loialitate (în 

funcŃie de vechimea în muncă a salariatului);  

 - art. 68 din Contactul Colectiv de Muncă 

nr.1135/06.03.2007 referitor la sporul de Ńinuăa decenta (acordat 

în prima lună a fiecărui trimestru o sumă de reprezentare 

echivalentă cu salariul de încadrare a fiecărui salariat obŃinut în 

luna precedentă); 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.414/31.10.2008 privind acordarea unor drepturi de natură 

salarială personalului din cadrul DirecŃiei de AdministraŃie pentru 

ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1 referitoare la sporul de 

dispozitiv. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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 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 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Cantina Centrală 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 nr. 53/2003 – Codul 

Muncii, cu modificările ulterioare; 

 Luând în consideare Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificări şi completări; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 În considerarea principalelor caracteristici ale politicii 

bugetare în perioada următoare, care impun reducerea 

cheltuielilor publice în scopul păstrării echilibrului bugetar; 

 Văzând: 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

337/17.08.2009 privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri 

şi cheltuieli pentru anul 2009; 

 - Luând în considerare prevederile DispoziŃiei Primarului 

Sectorului 1 nr. 5598/07.09.2009, modificată prin DispoziŃia nr. 

5765/16.09.2009; 

 - 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; 

 - Procesul-verbal înregistrat la Cantina Centrala de Ajutor 

Social sub nr. 6134/17.09.2009, potrivit căruia Sindicatul 

SANITAS C.C.A.S.B.  a fost înştiinŃat asupra reducerii bugetului 

şi i s-a propus renunŃarea la acordarea către toŃi salariaŃii a 

tichetelor cadou în cuantum de 700 lei net pentru următoarele 

evenimente: 1 decembrie 2009, 6 decembrie 2009 şi Prima de 

Crăciun; 
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 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), coroborate cu 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. (1) Începând cu data de 1 octombrie 2009 încetează 

aplicabilitatea prevederilor următoarelor articole 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 al Cantinei Centrale de Ajutor Social, înregistrat 

la DirecŃia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului 

Bucureşti sub nr.6274/06.11.2008: 

 - art. 84, alin.(5) referitor la acordarea sumei de 7 lei/zi, 

reprezentând contravaloarea unei mese calde. În cazul în care 

salariatul nu a desfăşurat activitate pe perioada întregii luni, va 

beneficia de suma alocată proporŃional cu timpul efectiv lucrat. 

 - art. 90, alin.(1), lit.”a” referitor la la  acordarea  sporului de 

15% din salariul de bază pentru toŃi salariaŃii care îşi desfăşoară 

activitatea în blocurile alimentare; 

 - art. 131, alin.(1) referitor la acordarea unei sume de 

reprezentare echivalentă cu salariul de încadrare al fiecăruia, 

salariu obŃinut în luna precedentă, pentru asigurarea unei Ńinute 

decente. 
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 - art. 132, alin.(1) referitor la acordarea sporului de fidelitate 

şi loialitate, 

 - art. 132, alin.(2) referitor la acordarea primelor de Paşti şi 

de Crăciun 

(2) Începând cu 1 octombrie 2009 se suspendă prevederile 

 - art.134 referitor la acordarea tichetelor cadou în valoare 

de 700 lei net pentru 8 evenimente. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

sectorului 1 nr. 468/27.11.2008 aprobarea Contractului Colectiv 

de Muncă la nivelul Cantinei Centrale de Ajutor Social, încheiat 

între conducerea instituŃiei şi Sindicatul Sanitas pentru perioada 

2008-2010  rămân neschimbate şi se aplică întocmai. 

 

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

originale. 

 

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

Social şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 384 

Data: 24.09.2009  



 86 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Directorului AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 1 şi a reprezentanŃilor sindicatelor 

reprezentative din cadrul AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 1 de a semna Actul AdiŃional nr.2 la Contractul 

Colectiv de Muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

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

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 500/10.12.2008 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum 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 prevederile: 

- art. 22 şi art. 31 din Legea nr. 130/1996 privind contractele 

colective de muncă, modificată şi completată prin Legea nr. 

143/1997;  

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

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 281/1993 privind drepturile 

salariaŃilor din sectorul bugetar; 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 4/2009 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar; 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 34/2009 cu 

privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009; 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 229/2008 

privind măsurile pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul 

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

- OrdonanŃei Guvernului României nr.10/2008 privind nivelul 

salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului 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 Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 500/10.12.2008 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 116/23.04.2008 privind 
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aprobarea Contractului Colectiv de Muncă, încheiat la nivelul 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, între conducerea 

instituŃiei şi sindicatele reprezentative; 

 În vederea punerii în aplicare a prevederilor DispoziŃiei 

Primarului Sectorului 1 nr. 5598/07.09.2009, modificată prin 

DispoziŃia nr.5765/16.09.2009; 

 łinând seama de procesul verbal de negociere nr. 

18786/21.09.009 încheiat între conducerea AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1 şi sindicatele reprezentative; 

 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 aprobă încheierea Actului AdiŃional nr. 2 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 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 500/10.12.2008, 

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

hotărâre, în sensul:  

 - eliminării din cuprinsul art. 34 alin.1 din Contractul 

Colectiv de Muncă a dispoziŃiei referitoare la acordarea a 5 zile 
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de concediu suplimentar pentru personalul care îşi desfăşoară 

activitatea în sediul din Bd.Poligrafiei nr. 4; 

 - abrogării alin.2 al art. 43 din Contractul Colectiv de Muncă 

referitor la plata primei de vacanŃă; 

 - modificării alin. 3 al art. 43 din Contractul Colectiv de 

Muncă, ce va avea următorul cuprins:“indemnizaŃia de 

concediu se plăteşte înainte de plecarea în concediu. În 

cazul fracŃionării concediului, indemnizaŃia de concediu se 

plăteşte o singură dată, atunci când se ia fracŃiunea 

obligatorie de cel puŃin 15 zile .” 

 - aborgării art. 45 din Contractul Colectiv de Muncă referitor 

la acordarea sporului de antenă; 

 - abrogării art. 46 din Contractul Colectiv de Muncă referitor 

la acordarea indemnizaŃiei de dispozitiv; 

 - abrogării art. 47 şi art. 48 din Contractul Colectiv de 

Muncă referitor la acordarea sporului de confidenŃialitate şi 

mobilitate; 

 - abrogării art. 70 din Contractul Colectiv de Muncă referitor 

la acordarea sporului de reprezentare; 

 - abrogării art. 71 din Contractul Colectiv de Muncă referitor 

la acordarea primelor de sărbători; 

 - abrogării art. 72 din ContractulColectiv de Muncă referitor 

la acordarea premiului de 1 iunie; 

 - abrogării art. 73 din Contractul Colectiv de Muncă astfel 

cum a fost modificat prin Actul AdiŃional nr.1, referitor la 

acordarea tichetelor cadou ; 
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 - abrogării art. 78 din Contractul Colectiv de Muncă, 

referitor la plata indemnizaŃiei de pensionare; 

 - modificării art. 79 din Contractul Colectiv de Muncă, ce va 

avea următorul cuprins: “SalariaŃii beneficiază de ajutorul de 

deces în condiŃiile prevăzute de legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat.” 

 

 Art. 2. Se abrogă art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 500/10.12.2008 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 116/23.04.2008 privind 

aprobarea Contractului Colectiv de Muncă, încheiat la nivelul 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, între conducerea 

instituŃiei şi sindicatele reprezentative. 

 

 Art. 3. Se împuterniceşte Directorul AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1 să semneze Actul AdiŃional menŃional 

la art. 1 împreună cu sindicatele reprezentative din cadrul 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1. 

 

 Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.116/23.04.2008 şi nr. 500/10.12.2008 rămân 

neschimbate şi se aplică întocmai. 

 

 Art. 5. Prevederile actului adiŃional se vor aplica începând 

cu 01.10.2009. 
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 Art. 6. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare 

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

şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 7. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia 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.: 385 

Data: 24.09.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 385/29.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

ACT ADIłIONAL NR.2 

 

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. 6 din Contract Colectiv de Muncă nr. 

4639/26.07.2006 : 

 

Între: 

 

 ADMINISTRAłIA 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 

 

Şi 
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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 GinghinaZanet,  

 

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 AdministraŃia Domeniului Public Sector 1,se 

modifica după cum urmează: 

 - se elimină din cuprinsul art. 34 alin.1 din C.C.M.dispoziŃia 

referitoare la acordarea a 5 zile de concediu suplimentar pentru 

personalul care îşi desfăşoară activitatea în sediul din bd. 

Poligrafiei nr.4 

 - se abrogă alin.2 al art. 43 din C.C.M. referitor la plata 

primei de vacanŃă; 

 - alin.3 al art. 43 din C.C.M. se modifica şi va avea 

următorul cuprins :  

 “ indemnizaŃia de concediu se plăteşte înainte de plecarea 

în concediu. În cazul fracŃionării concediului, indemnizaŃia de 

concediu se plăteşte o singură dată, atunci când se ia fracŃiunea 

obligatorie de cel puŃin 15 zile ” 
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 - se abrogă art. 45 din C.C.M. referitor la acordarea 

sporului de antenă; 

 - se abrogă art. 46 din C.C.M. referitor la acordarea 

indemnizaŃiei de dispozitiv; 

 - se abrogă art. 47 şi art. 48 din C.C.M. referitor la 

acordarea sporului de confidenŃialitate şi mobilitate ; 

 - se abrogă art. 70 din C.C.M. referitor la acordarea 

sporului de reprezentare ; 

 - se abrogă art. 71 din C.C.M. referitor la acordarea 

primelor de sărbători ; 

 - se abroga art. 72 din C.C.M. referitor la acordarea 

premiului de 1 iunie 

 - se abrogă art. 73 din C.C.M. astfel cum a fost modificat 

prin Actul AdiŃional nr. 1, referitor la acordarea tichetelor cadou ; 

 - se abrogă art. 78 din C.C.M., referitor la plata 

indemnizaŃiei de pensionare 

 - art. 79 din C.C.M. se modifica şi va avea următorul 

cuprins  

“SalariaŃii beneficiază de ajutorul de deces în condiŃiile prevăzute 

de legea bugetului asigurărilor sociale de stat ” 

 - Anexa nr. 3 la Contractul Colectiv de muncă, astfel cum a 

fost modificată prin Actul AdiŃional nr.1 la C.C.M. urmează să fie 

actualizată conform celor stabilite în cuprinsul prezentului proces-

verbal. 

 Art.2. Anexa nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă se 

completează conform prevederilor prezentului Act AdiŃional şi 
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înlocuieşte Anexa cu nr. 3 la Contractul Colectiv de munca nr. 

3112/2008, precum şi Anexă cu nr. 3 la Actul AdiŃional nr. 1. 

 Art. 3. Celelalte clauze ale contractului colectiv de munca 

nr.3112/ 2008 şi ale actului adiŃional cu nr.1 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 SINDICATUL LIBER  

INDEPENDENT 

SOLIDARITATEA 

Eugen Mâlea Preşedinte Ginghina Zanet 

 

ŞEF SERVICIU 

RESURSE UMANE 

SINDICATUL LIBER 

RĂMURIŞ 

Drăgan Eugen   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 munca 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. 

- premiul anual (cel de-al treisprezecelea salariu) 

 

2. SPORURI ACORDATE PERSONALULUI TESA 

 

spor pentru activităŃi de arhivă  5 % 
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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% 

- 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% 
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- 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% 

 

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 abrogarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.143/31.03.2009  privind reglementarea 

modului de stabilire şi acordare a cuantumului de 25% din 

salariul de bază lunar reprezentând suplimentul postului şi a 

cuantumului de 25% din salariul de bază lunar reprezentând 

suplimentul corespunzător treptei de salarizare pentru 

funcŃionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 şi din instituŃiile din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane; 

 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 Legea nr. 53/2003 privind 

Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, 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; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 281/1993 - privind drepturile salariaŃilor din sectorul 

bugetar;  

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

sectorului 1 nr. 143 din 31.03.2009  privind reglementarea 

modului de stabilire şi acordare a cuantumului de 25% din salariul 

de bază lunar reprezentând suplimentul postului şi a cuantumului 

de 25% din salariul de bază lunar reprezentând suplimentul 

corespunzător treptei de salarizare pentru funcŃionarii publici din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi din 

instituŃiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere Nota de Fundamentarenr. 

453899/07.09.2009 privind analiza gradulului de colectare la 

bugetul local al sectorului 1 a veniturilor proprii la data de 

03.09.2009, înaintată de către DirecŃia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale, precum şi dispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 

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

privind reducerea cu 20% faŃă de bugetul aprobat şi rectificat pe 

anul 2009 a cheltuielilor de personal (…) în cadrul structurii 

aparatului de specialitate; 
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 În considerarea principalelor caracteristici ale politicii 

bugetare în perioada următoare, care impun reducerea 

cheltuielilor publice în scopul păstrării echilibrului bugetar; 

 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 abrogă prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 143/31.03.2009 privind reglementarea 

modului de stabilire şi acordare a cuantumului de 25% din salariul 

de bază lunar reprezentând suplimentul postului şi a cuantumului 

de 25% din salariul de bază lunar reprezentând suplimentul 

corespunzător treptei de salarizare pentru funcŃionarii publici din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi din 

instituŃiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.143/31.03.2009 rămân neschimbate şi se aplică 

întocmai. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre a fost redactată în două 

exemplare originale. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

DirecŃia Resurse Umane, DirecŃia Management Economic, toate 

instituŃiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 386 

Data: 24.09.2009  
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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. Caraiman nr.51 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 402/25.08.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 -Raport nr. 145/27.08.2009 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. 19/18/28.07.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB 

 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

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

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. 

Caraiman nr.51. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

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

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 387 

Data: 24.09.2009  
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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 Dr. Nisipoasa nr.186 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 355/12.08.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 147/27.08.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 7 CA 8/10.03.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB; 

 łinând seama de prevederile:  

  - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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 – Dr. 

Nisipoasa nr.186. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 388 

Data: 24.09.2009  
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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. ElocinŃei nr. 80-82 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 491/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 148/17.09.2009 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. 16 CA 1/30.06.2009 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: 

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. ElocinŃei 

nr. 80-82. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 389 

Data 24.09.2009  
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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. Mesteacănului nr.21 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 485/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 149/17.09.2009 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. 17/7/07.07.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB 

 łinând seama de prevederile:  

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. 

Mesteacănului nr. 21. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 390 

Data: 24.09.2009  
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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. Parângului nr.14 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 478/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1  

 - Raport nr. 152/17.09.2009 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. 19/26/ 28.07.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB  

 łinând seama de prevederile: 

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. 

Parângului nr.14. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 391 

Data: 24.09.2009  
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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. Atlasului nr.29 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 479/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 153/17.09.2009 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. 21/14/ 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 
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 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. Atlasului 

nr. 29. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 392 

Data: 24.09.2009  
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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. Av. Mircea Petre nr.29, B-dul ExpoziŃiei nr.5, 

Str. Av. Nicolae Capşa nr.16 (fost 12) 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 480/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 154/17.09.2009 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. 19/13/ 28.07.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB 

 łinând seama de prevederile:  

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. Av. 

Mircea Petre nr. 29, B-dul ExpoziŃiei nr.5, Str. Av.Nicolae 

Capşa nr. 16 (fost 12). 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 393 

Data: 24.09.2009  
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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. Popa Savu nr.54 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 477/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 155/17.09.2009 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. 20/4/01.09.2009 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; 
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 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. Popa 

Savu nr. 54. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 394 

Data: 24.09.2009  
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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. Limpejoarei nr. 11 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 482/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 157/17.09.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 13/9/26.05.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB 

 łinând seama de prevederile:  

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. 

Limpejoarei nr. 11. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 395 

Data: 24.09.2009  
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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. Leordina nr.8 A 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 483/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 158/17.09.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 13/11/26.05.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB 

 łinând seama de prevederile:  

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. Leodina 

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

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 396 

Data: 24.09.2009  
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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. Grohotişului nr.14 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 484/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 159/17.09.2009 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. 4/7/16.06.2009 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:  

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 



 134 

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. 

Grohotişului nr. 14. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.:397 

Data: 24.09.2009  
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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. SălcuŃei nr.14 Bis 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 486/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 160/17.09.2009 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. 19/22/28.07.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. SălcuŃei 

nr. 14 Bis. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 398 

Data: 24.09.2009  
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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. 40-42, lot 1/3 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 487/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 161/17.09.2009 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. 21/30/07.09.2009 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; 
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 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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 

Muntele Găina nr. 40-42, lot 1/3. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 399 

Data: 24.09.2009  
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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. Mitropolit Varlaam nr.37 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 488/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 162/17.09.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 6/11/24.02.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB 

 łinând seama de prevederile:  

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. 

Mitropolit Varlaam nr. 37. 

 



 144 

 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.: 400 

Data: 24.09.2009  
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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. Popa Savu nr.49 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 490/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 163/17.09.2009 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. 20/5/01.09.2009 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; 
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 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. Popa 

Savu nr. 49. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 401 

Data: 24.09.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Octav Cocărăscu nr.68 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 492/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 164/17.09.2009 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. 21/2/07.09.2009 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 
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 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. Octav 

Cocărăscu nr. 68. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 402 

Data: 24.09.2009  
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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. Arthur Vârtejeanu nr.7 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 493/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1. 

 - Raport nr. 165/17.09.2009 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. 11/10/05.05.2009 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 
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 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. Arthur 

Vârtejeanu nr. 7. 

 



 153 

 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.: 403 

Dată: 24.09.2009  
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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. Chitilei nr. 143 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 489/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr.166/17.09.2009 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. 19/11/28.07.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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. Chitilei 

nr.143. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 404 

Data: 24.09.2009  
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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 

Modificare PUD Str. Izbiceni nr.117-119 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 340/11.08.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1. 

 - Raport nr. 167/17.09.2009 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. 16 CA 8/30.06.2009 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:  

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

 - 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 modifică reglementările urbanistice aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 232/31.07.2007, 
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conform aviz CTU-PS 1 nr. 12CA19/06.06.2007 anexate, privind 

aprobarea unui PUD pentru construcŃii definitive - Str. Izbiceni 

nr. 117-119. 

 

 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.: 405 

Data: 24.09.2009  
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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 Aviatorilor nr. 92 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 494/16.09.2009 al arhitectului 

şef al Primăriei sectorului 1 . 

 - Raport nr. 168/22.09.2009 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. 20/15/01.09.2009 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 
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 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, 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 

Aviatorilor nr. 92. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 406 

Data: 24.09.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Avizului de Oportunitate 

pentru întocmire PUZ - Str. Constantin D. Aricescu nr. 5-7-9 

Imobil locuinŃe 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 451/08.09.2009 al arhitectului-

şef al Primăriei Sectorului 1; 

 - Avizul nr. 150/10.09.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 - Avizul nr. 21/16/07.09.2009 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; 

 łinând seama de prevederile : 

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

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

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi 

Regulamentul Local de Urbanism, aprobat cu Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000; 

 - DispoziŃiei Primarului Sectorului 1 nr. 899/02.02.2009 

privind procedura pentru emiterea avizului de oportunitate 

necesar pentru elaborarea PUZ. 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Avizul de Oportunitate pentru 

documentaŃia PUZ– Imobil locuinŃe, Str. Constantin D. Aricescu 

nr. 5-7-9, cu precizarea teritoriul care urmează să fie reglementat 

prin PUZ, delimitat astfel: la nord strada N. Constantinescu, la 

vest strada Banul Antonache, la sud Într. Loc. Av. M. Andreescu 

şi la est fâşia de 50 m subzona M3, fata de Calea DorobanŃilor. 

 

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

studiu stabilită prin prezenta documentaŃie.  
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 Art. 3. Prezenta documentaŃie nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 4. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 407 

Data: 24.09.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Avizului de Oportunitate 
pentru întocmire PUZ - Str. Academiei nr. 19, 21 şi 23 

Imobil hotel şi comerŃ 

  

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 353/12.08.2009 al arhitectului-

sef al Primăriei Sectorului 1; 

 - Raportul nr. 146/27.08.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 - Avizul nr. 18 CTU 7/14.07.2009 al Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 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; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 
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 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi 

Regulamentul Local de Urbanism, aprobat cu Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

DispoziŃiei Primarului Sectorului 1 nr. 899/02.02.2009 privind 

procedura pentru emiterea avizului de oportunitate necesar 

pentru elaborarea PUZ; 

 În temeiul prevederilor art.2, teza a II-a, 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 Avizul de Oportunitate pentru 

documentaŃia PUZ şi RLU – amplasare ansamblu de imobile 

locuinŃe colective şi imobile cu funcŃiuni mixte: birouri şi servicii 

complementare locuirii, Str. Academiei nr. 19, 21 şi 23, cu 

respectarea: “Prin investiŃia propusă se vor avea în vedere 

conservarea faŃadei şi a elementelor arhitecturale ale Hotelului 

Muntenia, clădirile de la nr. 19 şi nr. 23 se pot desfiinŃa, iar 

construcŃiile nou propuse vor prelua înălŃimea la cornişă a 

Hotelului Muntenia, se vor conserva gangurile ca elemente 

urbane”, conform Aviz nr. 146/27.08.2009 al Comisiei de 

administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 

înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, cu precizarea 
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teritoriului care urmează să fie reglementat prin PUZ, delimitat 

astfel: porŃiunea de stradă dintre PiaŃa Victoriei şi Splaiul 

IndependenŃei şi include PiaŃa RevoluŃiei şi PiaŃa Palatului, 

străzile Luterană, Boteanu, Ministerului, Ing.Marconi, Dr.Riureanu 

şi porŃiuni ale străzilor G-ral Berthelot, George Enescu, Ion 

Câmpineanu, Ştirbei Vodă, C-tin Exarhu, B.Frankl, C.A.Rosetti, 

Poiana Narciselor, Brezoianu., Aristide Demetriad, George Vraca, 

Matei Millo, Oteteleşeanu, Constantin Mille, Demetru I.Dobrescu, 

Academiei, Edgar Quinet, Beldiman Alex., Eforiei, DomniŃa 

Anastasia, Lipscani, Mihai Vodă, Ilfov. 

 

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

studiu stabilită prin prezenta documentaŃie; această documentaŃie 

nu dă dreptul la construire. 

 

 Art.3. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 408 

Dată: 24.09.2009  



 169 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.22/1998 privind delimitarea perimetrelor în 

cadrul cărora funcŃionează pieŃele administrate de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 

955/2004; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului  

României nr. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse 

şi servicii de piaŃă în unele zone publice, modificată şi completată 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 1334/2004; 
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 Având în vedere necesitatea unei mai exacte delimitări a 

perimetrelor în cadrul cărora funcŃionează pieŃele administrate de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1, pentru a se asigură un control mai 

eficient al curăŃeniei, al gospodăririi acestor pieŃe şi al încasării 

veniturilor de la utilizatorii pieŃelor, precum şi necesitatea 

intabulării şi înscrierii în cartea funciară a acestor bunuri imobile; 

łinând seama de prevederile Hotărârii Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 22/1998 privind delimitarea perimetrelor în 

cadrul cărora funcŃionează pieŃele administrate de AdministraŃia 

PieŃelor Sector 1, modificată şi completată prin Hotărârile 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 382/30.11.2007 şi nr. 

37/12.02.2008; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), coroborate cu 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. Începând cu data prezentei se modifică şi se 

completează art.1, lit.”a”, lit. ”e” şi “m” din Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 22/1998 privind delimitarea perimetrelor 

în cadrul cărora funcŃionează pieŃele administrate de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1, cu modificările şi completările 

ulterioare, după cum urmează: 

 - PiaŃa Pajura are o suprafaŃă de 2036.18 mp, conform 

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

având perimetrul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 . 
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 - PiaŃa Domenii are o suprafaŃă de 6254.71 mp, conform 

Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre, 

având perimetrul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 . 

 - Târgul 16 Februarie are o suprafaŃă de 1704.00 mp, 

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre, având perimetrul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

 

 Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă 

Anexele nr.1, nr.5 şi nr. 13 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 22/1998 privind delimitarea  perimetrelor  în 

cadrul cărora funcŃionează pieŃele administrate de AdministraŃia 

PieŃelor Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la PiaŃa Pajura, PiaŃa Domenii şi Târgul 16 Februarie. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia PieŃelor 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.: 409 

Data: 24.09.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Avizului de Oportunitate pentru întocmire 

PUZ  Sos. Bucureşti – Ploieşti nr. 280-284 Centru operaŃional 

– extindere sediu existent P+Mz+5E 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a primarului Sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al arhitectului-sef al Primăriei 

Sectorului 1, nr. 512/23.09.2009; 

 - Avizul nr. 169/24.09.2009 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistica, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 - Avizul nr. 11/1/05.05.2009 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; 

 

 łinând seama de prevederile : 

 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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 - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi 

Regulamentul Local de Urbanism, aprobat cu Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000; 

DispoziŃiei Primarului Sectorului 1 nr. 899/02.02.2009 privind 

procedura pentru emiterea avizului de oportunitate necesar 

pentru elaborarea PUZ. 

 În temeiul prevederilor art.2, teza a II-a, 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 Avizul de Oportunitate pentru 

documentaŃia PUZ şi RLU – Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 280-

284 - Centru operaŃional – extindere sediu existent P+Mz+5E.  

 

 Art. 2. La elaborarea PUZ-ului se vor respecta 

reglementările stabilite prin prezenta documentaŃie; această 

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

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

Nr.: 410 

Data: 24.09.2009  
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 

funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma 

alegerilor locale din data de 01.06.2008; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 din Regulamentul 

cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobat prin 

OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002, modificată şi 

aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 259/2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 296/25.06.2009 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările 

ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul consilier ION BRAD 

preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae 

Grigorescu 

 

 

Nr.: 411 

Data: 24.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri 

şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2009 

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate intocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 În temeiul Legii nr. 18/ 2009 a bugetului de stat pe anul 

2009 şi a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2009 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

 Conform art. 19, alin(1), pct. a) şi b) din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, modificată si completată; 

 În temeiul Hotărârii 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, a virărilor de credite şi modului 

de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; 

În temeiul art.45, alin. (2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi 

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

publice locale, republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1 – Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 1 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009 în sumă de 1.595.256,52 mii 

lei se diminuează cu 24.289,03 mii lei, devenind 1.570.967,49 

mii lei şi este structurat astfel: 

 

� Bugetul local în sumă de 1.220.968,63 mii lei se 

diminuează cu 24.659,03 mii lei, devenind 1.196.309,60 mii lei, 

conform anexei nr.1; 

 

� Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 

mii lei, nerectificându-se; 

 

� Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii în valoare de 29.088,00 mii lei s-a majorat cu 

370,00 mii lei devenind 29.458,00 mii lei, conform anexei nr. 3; 

 

� Bugetul creditelor interne este în valoare de 150.069,14 

mii lei, rectificându-se conform anexei nr.4 şi rămânând la 

aceeaşi valoare; 
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� Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenŃiate în 

afara bugetului local pentru investiŃii în valoare de 172.171,75 mii 

lei se rectifică conform anexei nr.5, ramânând la aceeaşi valoare; 

 

 Art. 2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local 

Sector 1 al Municipiului Bucureşti în sumă de 1.570.967,49 mii 

lei, astfel: 

 

� Veniturile bugetului local sunt în sumă de 

1.196.309,60mii lei; 

 

� Bugetul din venituri proprii este în valoare de 

22.959,00 mii lei; 

 

� Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial 

din venituri proprii este în valoare 29.458,00 mii lei; 

 

� Veniturile din credite interne sunt în valoare de 

150.069,14  mii lei; 

 

� Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenŃiate 

în afara bugetului local pentru investiŃii este în valoare de 

172.171,75 mii lei; 
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 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al 

Consiliului Local Sector 1, în sumă de 1.570.967,49 mii lei, după 

cum urmează : 

 

� Bugetul local în sumă de 1.196.309,60 mii lei se rectifică 

conform anexei nr 1.1, fiind structurat astfel : 

 

(1) 112.899,32 mii lei pentru AutorităŃi Executive cap. 

51.02, din care 58.101,14 mii lei cheltuieli curente, 55.153,00 mii 

lei cheltuieli de capital şi – 354,82 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform 

anexei nr 1.1.1 ( 1.1.1.1; 1.1.1.2 );  

 (2) 24.431,07 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

cap. 54.02, din care 24.421,48 mii lei cheltuieli curente, cheltuieli 

de capital 75,00 mii lei  şi – 65,41 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, rectificându-se  conform 

anexei nr 1.1.2 ( 1.1.2.1; 1.1.2.2); 

 (3) 24.690,00 mii lei pentru Tranzacşii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile cap. 55.02 reprezentând cheltuieli 

curente, nerectificându-se; 

 (4) 434,25 mii lei pentru Apărare NaŃională cap. 60.02 din 

care 428,07 mii lei cheltuieli curente si 6,25 mii lei cheltuieli de 

capital şi -0.07 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr 1.1.3 

(1.1.3.1); 
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 (5) 56.377,00 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională cap. 61.02 din care 56.148,01 mii lei cheltuieli curente, 

229,00 mii lei cheltuieli de capital şi – 0,01 mii lei plăŃi efectuate în 

anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, rectificându-se 

conform nr 1.1.4 (1.1.4.1; 1.1.4.2); 

 (6) 342.208,00mii lei pentru ÎnvăŃământ cap. 65.02 din 

care: 260.300,00 mii lei cheltuieli curente, 81.964,00 mii lei 

cheltuieli de capital si –56,00 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform 

anexei nr.1.1.5 (1.1.5.1 ; 1.1.5.1.1; 1.1.5.1.2; 1.1.5.2; 1.1.5.2.1; 

1.1.5.2.2; 1.1.5.2.3; 1.1.5.3;1.1.5.3.4); 

 (7) 8.644,00 mii lei pentru Sănătate cap.66.02 din care 

cheltuieli curente 8.644,00 mii lei si 568,00 mii lei cheltuieli de 

capital, rectificându-se conform anexei nr 1.1.6 ( 1.1.6.1; 1.1.6.2); 

 (8) 110.597,34 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie cap 

67.02 din care 109.246,74 mii lei chetuieli curente, cheltuieli de 

capital 1.700,01 mii lei şi –349,41 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform 

anexei nr 1.1.7 ( â1.1.7.1 ; 1.1.7.2 ); 

 (9) 170.221,00 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

cap. 68.02 din care  160.366,69 mii lei cheltuieli curente, 10.121 

mii lei pentru cheltuieli de capital şi –266,69 mii lei plăŃi efectuate 

în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, rectificându-se 

conform anexei nr 1.1.8 ( â1.1.8.1 ; 1.1.8.3 ; 1.1.8.4 ; 1.1.8.4.1 ; 

1.1.8.5 ; 1.1.8.6 ; 1.1.8.7); 
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 (10) 122.800,04 mii lei pentru cap 70.02  âLocuinŃe, Servicii 

şi Dezvoltare Publică din care 68.360,23 mii lei cheltuieli curente, 

12.490,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 41.949,81 

mii lei cheltuieli de capital, rectificându-se conform anexei nr 1.1.9 

( 1.1.9.1 ; 1.1.9.2 ; 1.1.9.3 ; 1.1.9.4); 

 (11) 149.928,69 mii lei pentru ProtecŃia Mediului cap. 74.02 

din care 149.928,69 mii lei cheltuieli curente, rectificându-se 

conform anexei nr 1.1.10 ( 1.1.10.1); 

 (12) 57.919,89 mii lei pentru Transporturi cap 84.02, din 

care 57.966,70 mii lei cheltuieli curente, 5,85 mii lei cheltuieli de 

capital şi – 52,66 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr 

1.1.11 (1.1.11.1); 

 (13) 15.159,00 mii lei pentru Alte AcŃiuni Economice cap 

87.02, din care 15.159,00 mii lei cheltuieli curente, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.1.12 (1.1.12.1 ).  

  

� Bugetul din venituri proprii în sumă de 22.959,00 mii lei 

nu se rectifică şi este structurat astfel : 

(1) 22.959,00mii lei pentru AdministraŃia PieŃelor cap. 

70.15.50, din care 13.613,00 mii lei pentru cheltuieli curente, 

suma de 210,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 

9.136,00 mii lei pentru cheltuieli de capital. 

� Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri proprii 

în sumă de 29.458,00 mii lei se rectifică conform anexei nr.3.1 şi 

este strucurat astfel : 
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(1) 415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru 

Ordine şi SiguranŃă NaŃională cap.61.10, nerectificându-se ; 

(2) 23.773,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ cap. 65.10, din 

care 23.243,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 530,00 mii lei 

pentru cheltuieli de capital, nerectificându-se ; 

(3) 4.000,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru 

Asigurări şi asistenŃă socială cap.68.10, rectificându-se conform 

anexei nr. 3.1.1 (3.1.1.1); 

(4) 1.270,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru 

AcŃiuni Economice capitolul 80.10, rectificându-se conform anexei 

nr. 3.1.2 (3.1.2.1) . 

 

� Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2009 în sumă 

de 150.069,14 mii lei se rectifică conform anexei nr.4.1 şi este 

structurat astfel;   

          1.) 56.145,82 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru AutorităŃi executive şi legislative cap.51.07, rectificându-se 

conform anexei nr.4.1.1 (4.1.1.1); 

           2.) 7.045,00 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru Spitale Generale cap.66.07, rectificându-se conform 

anexei nr.4.1.2 (4.1.2.1); 

           3.) 23.500,00 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru Cultură, recreere şi religie cap.67.07, rectificându-se 

conform anexei nr.4.1.3 (4.1.3.1) ; 
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4.) 6.204,67 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică cap.70.07, 

rectificându-se anexei nr.4.1.4 (4.1.4.1 ; 4.1.4.2) ; 

5.) 6.404,60 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru ProtecŃia mediului cap.74.07, rectificându-se conform 

anexei nr.4.1.5 (4.1.5.1); 

           6.) 50.769,05 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru Străzi cap.84.07, rectificându-se. conform anexei nr.4.1.6 

(4.1.6.1 ; 4.1.6.2 ; 4.1.6.3). 

 

� Suma din venituri şi cheltuieli evidenŃiate în afara bugetului 

local pentru investiŃii în valoare de 172.171,75 mii lei,  se rectifică 

conform anexei nr.5.1 şi este repartizat astfel : 

 

(1) 3.719,38 mii lei pentru AutorităŃi Publice Cap.51.11, 

rectificându-se conform anexei nr. 5.1.1 (5.1.1.1); 

(2) 2.0920,00 mii lei pentru Ordine Publică Cap.61.11, 

rectificându-se conform anexei nr. 5.1.2 ( 5.1.2.1); 

(3) 7.952,83 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

Cap.67.11 din care 470,81 mii lei pentru ÎntreŃinere grădini 

publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement (PS1), 

7.401,02 mii lei pentru Servicii religioase (PS1) şi 81,00 mii lei 

pentru Teatre, rectificându-se conform anexei nr. 5.1.3 (5.1.3.1 ; 

5.1.3.2 ; 5.1.3.3);  

(4) 82.485,00 mi lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

Cap. 68.11, rectificându-se conform anexei nr 5.1.4 ( 5.1.4.1); 
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(5) 72.848,72 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică – 70.11 din care 184,56 mii lei Alimentare cu apă (PS1), 

74,00 mii lei Iluminat Public (PS1), 74,00 mii lei Alimentare cu 

gaze în localităŃi (PS1) si 72.516,16 mii lei, Alte servicii în 

domeniul locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării comunale ( PS1 ), 

rectificându-se conform anexei nr. 5.1.5 (5.1.5.1 ; 5.1.5.2 ; 

5.1.5.3 ; 5.1.5.4 ; 5.1.5.4.1 ; 5.1.5.4.2 ; 5.1.5.4.2.1 ; 5.1.5.4.2.2); 

(6) 1.001,33 mii lei pentru Capitolul 74.11 ProtecŃia 

Mediului, rectificându-se conform anexei nr. 5.1.6 (5.1.6.1); 

(7) 2.072,49 mii lei pentru Capitolul 84.11 Străzi (PS1), 

rectificându-se conform anexei nr. 5.1.7 (5.1.7.1 ; 5.1.7.2). 

 

 Art.4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 523.433,71 

mii lei, conform anexei nr. 3, din care: 

  - 191.526,82  mii lei – buget local ; 

  -172.171,75 mii lei – suma alocată din venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local pentru investiŃii ; 

 - 150.069,14 mii lei - suma alocată pentru credite interne 

(BCR)    

 - 530,00 mii lei- suma alocată pentru instituŃiile finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii 

 - 9.136,00 mii lei - suma alocată din venituri proprii 

(AdministraŃia PieŃelor) ; 
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Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic şi DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1, 

AdministraŃia Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

Complex MultifuncŃional Caraiman Sector 1, Cantina Centrală de 

Ajutor Social Sector 1, DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară 

Sector 1, DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar Sector 1, Serviciul Secretariat General, AudienŃe, 

precum şi serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 412 

Data: 29.09.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului local multianual de Creştere a 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din sectorul 

1 al Municipiului Bucureşti 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile art. 20, lit. ”i” şi „j” din Legea 

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

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

Potrivit prevederilor art. 2, lit. ”b” din OrdonanŃa de UrgenŃă 

a Guvernului Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a clădirilor; 

łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea preluării de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 a finanŃării cheltuielilor ce 

revin în sarcina asociaŃiilor de proprietari pentru reabilitarea 

termică a unor clădiri de locuit multietajate; 
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În temeiul art.45, alin.(1) şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din 

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

şi  rectificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Se aprobă Programul privind Creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti ca program local multianual prioritar, pentru perioada 

2009-2012, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. FinanŃarea Programului local de creştere a 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din sectorul 1 se 

va realiza din surse legal constituite ale bugetului Consiliului 

Local al Sectorului 1. 

 

Art. 3. Lucrările de intervenŃie pentru reabilitarea termică a 

blocurilor de locuinŃe din Programul de investiŃii local, incluse în 

Programul naŃional, se vor finanŃa şi din alocaŃiile de la bugetul de 

stat, cu respectarea prevederilor legale. 
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Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 413 

Data: 29.09.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr.413/29.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE CREŞTERE A PERFORMANłEI ENERGETICE A 

BLOCURILOR DE LOCUINłE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PENTRU PERIOADA 2009-2012 

 
Denumirea programului 
multianual de investiŃii 

Valoarea estimată a 
programului 

multianual de 
investiŃii 

FinanŃare 

2009 
50% 

2010 
50% 

2011 
50% 

2012 
50% 

Creşterea performanŃei 
energetice a blocurilor de 

locuinŃă din sectorul 1, 
Bucureşti  

din cota 50% contribuŃie 
consiliul local sector 1 

1,063,000,000.00 lei 133,000,000.00 
lei 

531,000,000.00 
lei 

266,000,000.00 
lei 

133,000,000.00 
lei 

531,500,000.00 lei 66,500,000.00 
lei 

265,500,000.00 
lei 

133,000,000.00 
lei 

66,500,000.00 
lei 

TOTAL PROGRAM DE 
INVESTIłII MULTIANUAL 

2009-2012 

531,500,000.00 le 66,500,000.00 
lei 

265,000,000.00 
lei 

133,000,000.00 
lei 

66,500,000.00 
lei 
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Denumirea programului 
multianual de investiŃii 

Total blocuri incluse 
în programul 
multianual de 

investiŃii 

Număr blocuri 

Creşterea performanŃei 
energetice a blocurilor de 

locuinŃă din sectorul 1, 
Bucureşti 1 

600 75 300 150 75 

TOTAL BLOCURI INCLUSE 
ÎN PROGRAMUL 

MULTIANUAL 2009-2012 

600 75 300 150 75 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea 

ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane 

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

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia UtilităŃi 

Publice – Serviciul Fond Imobiliar; 

 Având în vedere prevederile art. 42, 43, precum şi unele 

prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 a locuinŃei; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate Normele 

Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu 

modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 57/2008 pentru modificarea Legii 

locuinŃei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 74/2007 

privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale destinate chiriaşilor 
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evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele retrocedate 

foştilor proprietari; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind 

Regulamentul de repartizare a locuinŃelor şi a terenurilor aferente 

acestora, conform legii, din fondul locative de stat; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.29/03.02.2009 privind modificarea şi completarea  

Hotărârii Consiliului Local nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea 

criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în 

cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, 

precum şi aprobarea achiziŃionării de pe piaŃa liberă a unor 

imobile de locuinŃe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire 

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

domeniul locativ ; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din 

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

şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Se aprobă criteriile care se au în vedere la 

calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant îndreptăŃit să 

primească în anul următor o locuinŃă socială, criterii necesare 
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întocmirii listei de priorităŃi pentru repartizarea locuinŃelor sociale 

şi de necesitate, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

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

DirecŃia UtilităŃi Publice – Serviciul Fond Imobiliar şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 414 

Data: 29.09.2009  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 414/29.09.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CRITERII 

privind calcularea punctajului care stă la baza întocmirii  

listei de priorităŃi pentru repartizarea locuinŃelor conform 

Legii 114/1996 

 

Nume şi Prenume........................................................................... 

CI/CNP…………………………………………………….................... 

Domiciliul stabil……………….......................................................... 

Număr înregistrare cerere............................................................... 

Membrii familiei şi structura locuinŃei la care se încadrează 

………………………………… 

1.  SituaŃia locativă actuală  

 a) cu contract de închiriere la proprietar 15 

puncte 

 b) în spaŃiul părinŃilor 2 

puncte 

 c) în cămine/ locuinŃe de serviciu 6 

puncte 

 d) persoane evacuate cu hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă  

20 

puncte 
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 e) persoane care locuiesc cu contract de 

închiriere în imobile retrocedate 

10 

puncte 

 f) persoane care au locuit legal în imobile 

retrocedate şi care în prezent se află în imobil 

fara forme legale 

15 

puncte 

 g) beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 120/2004 

5 

puncte 

2.  Stare civilă actuală  

 a) căsătorit 4  

puncte 

     b) văduv 3 

puncte 

 c) divorŃat; necăsătorit 3 

puncte 

3. Număr copii aflaŃi în întreŃinere sau care 

gospodăresc împreună cu părinŃii 

 

 1 copil 1 punct 

 2 copii 2 

puncte 

 3 copii 3 

puncte 

 4 copii 4 

puncte 

 > 4 copii 6 

puncte 

4. Stare de sănătate actuală  
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 a) invalizi de gradul I sau II   3 

puncte 

 b) handicapaŃi  3 

puncte 

5.  Vechimea cererii  

 a) < 1 an 1 

puncte 

 b) 1-2 ani 2 

puncte 

 c) 2-3 ani 3 

puncte 

 d) 3-4 ani 4 

puncte 

 e) 4-5 ani 5 

puncte 

 f) 5- 10 ani 6 

puncte 

 g) peste 10 ani 7 

puncte 

 h) persoane aflate pe lista aprobată prin 

HCLS1 nr. 458/03.11.2008 

25 

puncte 

6. Venitul mediu net lunar pe membru de familie  

 a) < decât salariul minim pe economie 12 

puncte 

 b) intre salariul minim pe economie şi venitul 

mediu net pe economie 

9 

puncte 
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 c) peste venitul mediu net pe economie 7 

puncte 

7. Vârsta solicitantului  

 a) sub 35 de ani 10 

puncte 

 b) peste 35 de ani 5  

puncte 

8. Categorii sociale  

 a) nu realizează venit 0 

puncte 

 b) salariaŃi 3 

puncte 

 c) pensionari 5 

puncte 

     d) şomeri; persoane beneficiare de ajutor 

social 

2 

puncte 

 e) funcŃionari publici 10 

puncte 

 f) veterani şi văduve de război, revoluŃionari 

răniŃi şi invalizi, foşti deŃinuŃi politici şi 

urmaşii acestora 

5 

puncte 

 g) tineri instituŃionalizaŃi 5 

puncte 

 h) repatriaŃi 5 

puncte 

 TOTAL GENERAL :  
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Notă : * Se acordă 3 puncte pentru fiecare membru de familie 

care prezintă certificat medical invaliditate de gradul I sau II şi 3 

puncte pentru fiecare membru care prezintă certificat medical de 

handicap, urmând ca acestea să se cumuleze ; 

 * La egalitate de puncte prioritatea se stabileşte în ordinea 

numărului de înregistrare a cererii la Primăria Sectorului 1. 

 

 

 

Întocmit, 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea  

Studiului de fezabilitate privind  

 realizarea proiectului 

 “Sistematizarea circulaŃiei şi parcajelor 

 aferente sediului administrativ al Sectorului 2 

 al Municipiului Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Studiului de fezabilitate privind realizarea proiectului 

“Sistematizarea circulaŃiei şi parcajelor aferente sediului 

administrativ al Sectorului 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; 
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 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 07.09.2009 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 - Amendamentul formulat de către doamna consilier Elena 

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

şedinŃei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractului de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 71/2007 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii. 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate privind 

“Sistematizarea circulaŃiei şi parcajelor aferente sediului 

administrativ al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, 

conform anexei ce cuprinde un număr de 16 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. FinanŃarea realizării investiŃiei intră în sarcina 

concesionarului.  

 

 Art. 3. (1) Se aprobă concesionarea serviciului de 

administrare şi exploatare a parcajelor aferente sediului 

administrativ al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

(2) Se aprobă redevenŃa minimă de 12.300 euro/an, 

calculată la valoarea de 1 euro/ 4,2 lei, conform studiului de 

fezabilitate. 

(3) Durata concesionării este de 6 ani, cu posibilitatea de 

prelungire. 
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(4) La sfârşitul perioadei de concesionare, AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 2 va renegocia valoarea redevenŃei în 

baza unui raport de evaluare. 

 

Art. 4. Se împuterniceşte AdministraŃia Domeniului Public 

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

licitaŃia publică pentru concesionarea serviciilor de administrare a 

parcării aferente Sediului Administrativ al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, în regim automatizat cu bariere şi case 

automate de taxare şi să elaboreze caietul de sarcini şi 

documentaŃiile aferente organizării licitaŃiei publice. 

 

Art. 5. Se împuterniceşte Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 să semneze, în numele 

Consiliului Local al Sectorului 2, contractul de concesiune cu 

persoana juridică română sau străină, ce va fi desemnată în urma 

licitaŃiei publice. 

 

Art. 6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi DirecŃia Economică 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 
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 (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 116 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 unor indicatori tehnico-economici 

 şi a devizului general pentru obiectivul de investiŃii  

„Reabilitare sistem rutier alei 60.000 mp”  

 

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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare sistem rutier alei 

60.000 mp”;  

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 Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
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  - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 07.09.2009 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), al art. 81 alin. (2) lit. i) precum 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

devizele generale pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii de interes local reprezentând „Reabilitare sistem 

rutier alei 60.000 mp” din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 

potrivit anexelor nr. 1, 2 şi 3.  
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(2) Anexele nr. 1, 2 şi 3  cuprind un număr de 14 file şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Valoarea totală a lucrărilor de „Reabilitare sistem 

rutier alei 60.000 mp” este de 10.111.166 lei  fără TVA, din 

care C+M 8.939.692 lei fără TVA. 

 

 Art. 3. Lucrările de reabilitare sistem rutier alei 60.000 mp 

cuprinse în anexele nr. 1 - 3 vor fi atribuite spre execuŃie unor 

agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor 

publice. 

 

 Art. 4. Devizele generale se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 

 Art. 5. Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa încheierii contractelor 

de achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

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

al Municipiului Bucureşti.  

 

(2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 117 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 transmiterii către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti   a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

 Consiliului Local Sector 2 – Etapa a III - a  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local 

Sector 2 – Etapa a III - a;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 63432/20.08.2009 întocmit de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 10620/19.08.2009 al 

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

al Municipiului Bucureşti;  

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 195/2005 

privind protecŃia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

265/2006; 

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaŃiilor verzi din zonele urbane; 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare 

 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 inventarierea ca „zonă verde” a terenului 

în suprafaŃă de 642,00 m.p. situat în Bucureşti, str. Corăbeasca 

nr. 1, Sector 2 identificat conform planului anexat, scara 1:500. 

 

Art. 2. (1) Terenul va fi luat în evidenŃa AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 ca domeniu public al Municipiului 

Bucureşti şi va fi administrat ca spaŃiu verde. 

(2) Se interzice concesionarea terenului pentru 

construcŃii/amenajări de orice tip. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre se transmite, spre luare la 

cunoştinŃă, Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

Art. 4. Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa de înregistrare în 

evidenŃele cadastrale a terenului ce face obiectul prezentei 

hotărâri, ca domeniu public al Municipiului Bucureşti, aflat în 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 118 

Bucureşti, 21.09.2009 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 cu respectarea 
prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 
Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

Consiliului Local Sector 2 – Etapa a IV - a  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local 

Sector 2 – Etapa a IV - a;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 65457/28.08.2009 întocmit 

de către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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- Raportul de specialitate al AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

331/2007 privind modificarea componenŃei Comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

4/2008; 

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

precum şi al art. 119 respectiv 120 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia public 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 transmiterea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

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

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

hotărâre. 

 

Art. 2. AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii acestor bunuri în 

evidenŃele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a 

publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată. 

 

Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 119 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 transmiterii 

 către Consiliul General al Municipiului Bucureşti   

a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  

al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea  

Consiliului Local Sector 2 – Etapa a V - a  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local 

Sector 2 – Etapa a V - a;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 68260/08.09.2009 întocmit de către 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul de specialitate al AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

331/2007 privind modificarea componenŃei Comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

4/2008; 

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

precum şi al art. 119 respectiv 120 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

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

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

hotărâre. 

 

Art. 2. AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii acestor bunuri în 

evidenŃele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a 

publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată. 

 

Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 120 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 transmiterii 

 către Consiliul General al Municipiului Bucureşti   

a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  

al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea  

Consiliului Local Sector 2 – Etapa a VI - a  

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local 

Sector 2 – Etapa a VI - a;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 2515/18.08.2009 întocmit de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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- Nota de fundamentare a AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

331/2007 privind modificarea componenŃei Comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

4/2008; 

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

precum şi al art. 119 respectiv 120 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

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

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

hotărâre. 

 

Art. 2. AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii acestor bunuri în 

evidenŃele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a 

publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată. 

 

Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 121 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 unor terenuri  

din administrarea Consiliului Local Sector 2  

în administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, 

 în vederea realizării unui drum de acces 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local 

Sector 2 în administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 

2, în vederea realizării unui drum de acces;  

Analizând:  

- Raportul de Specialitate al DirecŃiei Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului - Serviciul Cadastru Fond Funciar - din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

- Raportul de Specialitate al AdministraŃiei Domeniului 

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

Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

şi al art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea terenului în suprafaŃă 

de 402 m.p. din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2.  
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(2) Se aprobă transmiterea terenului în suprafaŃă de 650 

m.p. din administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2.  

(3) Terenurile se identifică conform anexelor nr. 1 şi 2 şi 

au ca destinaŃie realizarea unui drum de acces.  

 

Art. 2. Predarea - primirea terenurilor prevăzute la art. 1 

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

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

hotărâri.  

 

Art. 3. Schimbarea destinaŃiei imobilelor atribuite, fără 

acordul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, 

atrage de drept revocarea prezentei hotărâri.  

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 88/2009 îşi 

încetează aplicabilitatea.  

 

Art. 5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

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

Oficial al Municipiului Bucureşti.  
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(2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 122 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 solicitarea către Guvernul României de emitere a unei 

Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din 

administrarea Ministerului Mediului – AdministraŃia NaŃională 

,,Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de 

Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea 

Ministerului Mediului – AdministraŃia NaŃională “Apele Române” în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;  

Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public 

al statului - Cod de identificare 102136; 

 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. Se solicită Guvernului României emiterea unei 

Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din 

administrarea Ministerului Mediului – AdministraŃia NaŃională 

“Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, 

având datele de indentificare prevăzute în anexa ce cuprinde 1 

filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Guvernului 

României. 

 

 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, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 123 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 modificarea organigramei şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului  

Sectorului 2 aprobate prin H.C.L. Sector 2 nr. 62/2008 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

modificarea organigramei şi Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

aprobate prin H.C.L. Sector 2 nr. 62/2008;  

Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sector 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 122/24.05.2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local  Sector 2 a unor atribuŃii 
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privind organigrama, statul de funcŃii şi R.O.F. - ul pentru Primăria 

Sectorului 2. 

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

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

republicată, cu 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 modificarea Organigramei pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, aprobate prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 62/2008, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 160/2008, conform anexei nr. 1.  

(2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 este 478, din 

care 2 posturi de demnitate publică, 58 posturi de conducere şi  

418 posturi de execuŃie. 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 62/2008, 

astfel cum a fost modificat prin H.C.L. Sector 2 nr. 160/2008, 

conform anexei nr. 2.   

 

Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 15 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 2 poate modifica şi transfera 

funcŃiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat 

prin organigramă şi cu respectarea cerinŃelor prevăzute de 

Statutul funcŃionarilor publici.  

 (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea 

posturilor, de funcŃionar public sau personal contractual, se fac cu 

avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. 

 

Art. 5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele se comunică instituŃiile interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 124 
Bucureşti, 21.09.2009 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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  

“ÎmbunătăŃirea capacităŃii administrative a Primăriei 

Sectorului 2 şi ale instituŃiilor din subordinea Consiliului 

Local pentru implementarea şi monitorizarea cu succes 

 a strategiei de dezvoltare locală ” 

 

 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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi  susŃinerea proiectului “ÎmbunătăŃirea 

capacităŃii administrative a  Primăriei Sectorului 2 şi ale 

instituŃiilor din subordinea Consiliului Local 

pentru implementarea şi monitorizarea cu succes a strategiei 

de dezvoltare locală ”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

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

- Ghidului Solicitantului Programul OperaŃional „Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative - Domeniul major de intervenŃie 1.1 

Strategii de dezvoltarea locală,  

           - 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, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

           - Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea normelor 

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

modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi a 

cofinanŃării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul 

naŃional de dezvoltare, în bugetul instituŃiilor implicate în 

gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenŃă, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 249/2007;     

           - Ordinul comun al ministrului administraŃiei şi internelor şi 

al ministrului finanŃelor publice nr. 712 din 29.01.2009 / 631 din 

03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru 

Programul OperaŃional „Dezvoltarea CapacităŃii Administrative”, 

în conformitate cu H.G.R. nr. 759/2007 privind regulile generale 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor 

finanŃate din instrumente structurale; 

          - art. 16 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanŃele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul art. 45 alin. (2) şi a 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 

“ÎmbunătăŃirea capacităŃii administrative a Primăriei Sectorului 2 

şi ale instituŃiilor din subordinea Consiliului Local 

pentru implementarea şi monitorizarea cu succes a strategiei de 

dezvoltare locală”, în valoare totală cu TVA de 815.560,67 lei, 

finanŃat prin Programul OperaŃional „Dezvoltarea CapacităŃii 

Administrative - Domeniul major de intervenŃie 1.1 Strategii de 

dezvoltarea locală. 

 

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

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu suma de 

13.959 lei, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli 

suplimentare ce vor apărea pe perioada de implementare a 

proiectului.  

(2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

            - contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 13.959 lei, reprezentând 2 % din valoare; 

            - costurile neeligibile, în valoare de 0 lei;  

            - TVA aferentă cheltuielilor proiectului 117.614,10 lei; 

(3) Se aprobă susŃinerea proiectului, din bugetul general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  
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(4) 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 1.1 

Strategii de dezvoltarea locală. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană şi 

DirecŃia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 125 

Bucureşti, 21.09.2009 
 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 studiului de fezabilitate  

al obiectivului de investiŃii pentru proiectul 

 „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme ce  

utilizează energia solară şi pompe de căldură la  

GrădiniŃa nr. 277- Sector 2, Bucureşti”  

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiŃii 

pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme ce utilizează energia solară şi pompe de căldură la 

GrădiniŃa nr. 277- Sector 2, Bucureşti” ;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Nota de fundamentare a DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii 

şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiectivele de investiŃii şi lucrări de intervenŃii;  

 - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 28.07.2009 

a Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 



 
 

243 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează energia solară şi pompe de 

căldură la GrădiniŃa nr. 277 – Sector 2, Bucureşti”, conform 

anexei ce cuprinde un număr de 128 file şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea totală a proiectului este de 835.543 lei 

(inclusiv TVA) din care C+M 295.786 lei. 

 Valoarea costurilor eligibile este de 834.543 lei (inclusiv 

TVA). 

 (3) ProporŃia de finanŃare a costurilor eligibile din bugetul 

general al Sectorului 2 va fi de 50,1% şi se va păstra pe tot 

parcursul implementării proiectului. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Economică şi 

DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 126 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 A R A R E 

privind aplicarea la “Programul de înlocuire a sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 

geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului” şi acordul cu privire 

la contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru proiectul  

“Completare sisteme clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energia solară şi pompe de căldură  

la GrădiniŃa nr. 277 – Sector 2, Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aplicarea la 

“Programul de înlocuire a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

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

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

program, pentru proiectul “Completare sisteme clasice de încălzire 

cu sisteme care utilizează energia solară şi pompe de căldură la 

GrădiniŃa nr. 277 – Sector 2, Bucureşti”;  
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Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

•  Ghidul de finanŃare a programului de înlocuire sau de 

completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie 

eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii 

aerului, apei şi solului aprobat prin Ordinul Ministerului 

Mediului nr. 565/08.05.2009; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

• Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiectivele de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme 

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

acordul cu privire la contractarea unei finanŃări prin acest 

program, pentru proiectul “Completare sisteme clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează energia solară şi pompe de 

căldură la GrădiniŃa nr. 277 – Sector 2, Bucureşti”. 

 

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

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea 

proiectului “Completare sisteme clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează energia solară şi pompe de căldură la GrădiniŃa nr. 

277 – Sector 2, Bucureşti”, precum şi finanŃarea eventualelor 

cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe perioada de 

implementare a proiectului.  

(2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

• contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

426.617 lei reprezentând 51% din valoarea costurilor eligibile 

la care se adaugă costurile neeligibile; 

• costurile neeligibile sunt în valoare de 1.000 lei;  

• cheltuieli suplimentare necesare în perioada de implementare 

a proiectului. 

 (3) Cota de finanŃare a costurilor eligibile asigurată din 

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

parcursul implementării proiectului. 
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 Art. 3. Se aprobă susŃinerea proiectului din bugetul general 

al Sectorului 2, pe întreaga perioadă de implementare a acestuia. 

Sumele necesare susŃinerii implementării, reprezentând 

contribuŃia asistenŃei financiare nerambursabile în procent de 

49%, vor fi returnate ulterior depunerii documentelor de justificare 

a plăŃilor. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiul Bucureşti.   

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 127 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 unor indicatori tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiectivul de investiŃii  

«amenajare parcaje de reşedinŃă 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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii «amenajare parcaje de reşedinŃă 

2009»;  

 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;  
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 - 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; 

 - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 09.09.2009 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 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea Structurii devizului general şi a metodologiei privind 

elaborarea devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări 

de intervenŃii; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

devizele generale pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 
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intervenŃii de interes local reprezentând «amenajare parcaje de 

reşedinŃă 2009» din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit 

anexelor 1 - 3 ce cuprind un număr de 137 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea totală a lucrărilor de « amenajare parcaje 

de reşedinŃă 2009 »  este de 15.362.174 lei  cu TVA, din care 

C+M  13.960.675 lei cu TVA. 

 

 Art. 2. (1) Lucrările de amenajare parcări de reşedinŃă, 

cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spre execuŃie unor 

agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor 

publice. 

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 (3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa încheierii contractelor de 

achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 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) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 128 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 obiectivul de investiŃii 

 „Amenajarea, reabilitarea sau modernizarea  

a 10 locuri de joacă din Sectorul 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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „Amenajarea, reabilitarea sau 

modernizarea a 10 locuri de joacă din Sectorul 2”;  

 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 Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, 
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Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 09.09.2009 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

general şi a metodologiei privind elaborarea devizului general 

pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

devizele generale pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii de interes local reprezentând „Amenajarea, 

reabilitarea sau modernizarea a 10 locuri de joacă din 

Sectorul 2”, potrivit anexelor nr.  1 - 3.  
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(2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 16 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(3) Valoarea totală a lucrărilor de “Amenajarea, 

reabilitarea sau modernizarea a 10 locuri de joacă din 

Sectorul 2”  este de 11.827,94 mii lei cu TVA din care C+M = 

11.398,11 mii lei cu TVA. 

 

 Art. 2. Lucrările de amenajare parcări de reşedinŃă, 

cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spre execuŃie unor 

agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor 

publice. 

 

 Art. 3. Devizele generale se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 

 Art. 4. Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa încheierii contractelor de 

achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

(2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 129 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 A R A R E 

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii  

„Reabilitare Parc Obor”  

 

 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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare Parc Obor”;  

 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 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; 

 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 09.09.2009 a 

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

227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

general şi a metodologiei privind elaborarea devizului general 

pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

devizul general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii de interes local reprezentând „Reabilitare Parc 

Obor”, potrivit anexelor nr. 1 şi 2.  

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

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(3) Valoarea totală a lucrărilor de “Reabilitare Parc 

Obor”  este de 11.970,639 mii lei cu TVA din care C+M = 

11.050,108 mii lei cu TVA. 

 

 Art. 2. Lucrările de reabilitare , cuprinse în anexele nr. 1 şi 

2, vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 
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 Art. 3. Devizul general se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 

 Art. 4. Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa încheierii contractelor de 

achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti.  

(2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 130 
Bucureşti, 21.09.2009 
               
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art.1 din 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/14.08.2008 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi  ProtecŃia Copilului Sector 2 a spaŃiului 

situat la parterul imobilului din 

Bucureşti, str.Caroteni nr. 21-23, 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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/14.08.2008 privind 

transmiterea in folosinŃă gratuită către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 a spaŃiului situat la 

parterul imobilului din Bucureşti, str. Caroteni nr. 21-23, sector 2;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare 

prezentate de DirecŃia Generala de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
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Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

łinând cont de adresa nr. 33078/31.07.2002 emisă de 

către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în : 

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

socială; 

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

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 

515/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 35/2003 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită pe termen de un an către 

DirecŃia pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, pentru obiectivul 

“Centrul de ProtecŃie pentru Copilul Victimă a Abuzului “a 

spaŃiului situat la parterul imobilului din Bucureşti, str.Caroteni nr.  

21-23, sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 54/2004 privind 

modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 
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Sector 2 nr. 35/2003 privind transmiterea în folosinŃă gratuită pe 

termen de un an către DirecŃia pentru ProtecŃia Copilului Sector 

2, pentru obiectivul “Centrul de ProtecŃie pentru Copilul Victimă a 

Abuzului “a spaŃiului situat la parterul imobilului din Bucureşti, 

str.Caroteni nr. 21 - 23, sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69//2005 pentru 

prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art.1 din  Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 35/2003 privind transmiterea în 

folosinŃă gratuită pe termen de un an către DirecŃia pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 2, pentru obiectivul “Centrul de 

ProtecŃie pentru Copilul Victimă a Abuzului”a spaŃiului situat la 

parterul imobilului din Bucureşti, str.Caroteni nr. 21 - 23, sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.46/05.06 2006 

pentru prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art.1 din 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 35/10.03.2003 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 a spaŃiului 

situat la parterul imobilului din Bucureşti, str.Caroteni nr. 21 - 23, 

sector 2. 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 67/07.06 2007 

pentru prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 35/10.03.2003 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 a spaŃiului 

situat la parterul imobilului din Bucureşti, str. Caroteni nr. 21-23, 

sector 2. 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 81/14.08 2008  

pentru prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 67/07.06.2007 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 a spaŃiului 

situat la parterul imobilului din Bucureşti, str.Caroteni nr. 21-23, 

sector 2. 

 În temeiul art. 45 alin. (3) precum şi al art. 81 alin (2) lit. n) 

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă prelungirea cu un an a termenului de 

transmitere în folosinŃă gratuită către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, a spaŃiului situat 

la parterul imobilului din str.Caroteni nr. 21-23, sector 2, 

Bucureşti, pentru asigurarea acordarii de servicii sociale la nivelul 

comunitatii locale a sectorului 2. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 131 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 

 

     



 
 

265 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Metodologiei şi criteriilor de stabilire a 

contribuŃiei lunare de întreŃinere datorată de părinŃi/reprezentanŃi 

legali ai copilului care beneficiază de serviciile oferite de creşele  

din subordinea D.G.A.S.P.C. 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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Metodologiei şi criteriilor de stabilire a contribuŃiei 

lunare de întreŃinere datorata de părinŃi/reprezentanŃi legali ai 

copilului care beneficiază de serviciile oferite de creşele din 

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

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare 

prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

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

Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 

114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 263/2007 privind înfiinŃarea, organizarea si 

funcŃionarea creşelor astfel cum a fost modificată şi completată 

de Legea nr. 272/2009; 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 1434/2004 privind atribuŃiile si 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/27.03.2009 

privind stabilirea costului  mediu anual/lunar pentru copiii protejaŃi 

in sistem rezidential, centre de zi, centre de ingrijire si gazduire si  

la asistenŃi maternali profesionişti din cadrul DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2. 
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În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă metodologia şi criteriile de stabilire a 

contribuŃiei lunare de întreŃinere datorată de părinŃi/reprezentanŃi 

legali ai copilului care beneficiază de serviciile oferite de creşele 

din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, conform anexei ce 

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

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 va proceda la calcularea contribuŃiei lunare de 

întreŃinere datorata de părinŃi/reprezentanŃi legali ai copilului care 

beneficieaza de serviciile oferite de creşe. 

 

Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor  prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 
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(2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 132 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 modificarea Anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 46/2004 privind 

înfiinŃarea şi componenŃa nominală a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Sector 2 

    

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 46/2004 privind 

înfiinŃarea şi componenŃa nominală a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Sector 2;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de Directorul General 

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Nota de fundamentare prezentată de către Secretarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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      - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, 

Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 

114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

- art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G.R. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia 

de funcŃionare a comisiei pentru protecŃia copilului; 

- Art. 26 din O.G.R.nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce 

se vor acorda în anul 2008 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 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; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 

privind înfiinŃarea şi componenŃa nominală a Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.26/30.03.2006 

privind modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 46/27.12.2004 privind 

înfiinŃarea şi componenŃa nominală a Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului Sector 2; 
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În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2)  lit. n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, 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, Anexa la H.C.L.Sector 2 nr. 

46/27.12.2004 privind înfiinŃarea şi componenŃa nominală a 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, se modifică potrivit 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

cuprinzând 7 persoane.  

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii  Consiliului Local 

Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinŃarea şi componenŃa 

nominală a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, astfel 

cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

60/11.05.2009, rămân aplicabile. 

 

Art. 3. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr. 65/17.07.2008 pentru modificarea anexei la H.C.L. 

Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinŃarea şi componenŃa nominală a 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul 

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

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 133 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 cu respectarea 

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

ulterioare 
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Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 133/21.09.2009 
COMPONENłA NOMINALĂ A COMISIEI PENTRU 

PROTECłIA COPILULUI SECTOR 2 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume InstituŃia/organismul privat  
pe care-l reprezintă  

FuncŃia în comisie 

1. Toma Şutru 
 

Secretarul Sectorului 2 Preşedinte 

2.   Isabela Hurjui Directorul General al DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

2 

 Vicepreşedinte 
 

3.  Romeo Adrian 
Cozma 

Psihopedagog desemnat de Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti 

Membru 

4. Gherghina Ivaş 
 

Medic specialist pediatru desemnat de 
DirecŃia de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti 

Membru 

5. Petrică Jalbă 
 

Reprezentant al Inspectoratului Teritorial de 
PoliŃie 

Membru 

6. Mihaela Nedelcu DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie  Socială 
Bucuresti 

Membru 
 

7. Gabriel Cazacu Reprezentant al O.P.A., FundaŃia „Sf.Macrina 
- Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru 

Copii în Dificultate – A.R.M.S”. 

Membru 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

 şi a devizelor generale revizuite pentru proiectul  

de sistematizare pe verticală aferent obiectivului de investiŃii 

„Viabilizare teren construcŃie locuinŃe pentru tineri destinate 

închirierii – zona Maior Băcilă” 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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a devizelor  

generale revizuite  pentru proiectul de sistematizare pe verticală 

aferent obiectivului de investiŃii „Viabilizare teren construcŃie 

locuinŃe pentru tineri destinate închirierii – zona Maior Băcilă„ din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 - Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 08.09.2009 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. 

93/22.09.2008 privind aprobarea unor indicatori tehnico – 

economici şi a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii şi lucrări de investiŃii de interes local din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică şi 

devizele generale, revizuite, pentru proiectul de sistematizare pe 
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verticală a obiectivului de investiŃii, „Viabilizare teren constructie 

locuinte pentru tineri destinate inchirierii – zona Maior Bacila 

„urmare evoluŃiei situaŃiei reale din teren, determinată de 

construcŃia celor 4 blocuri, în vederea definitivării în condiŃii 

tehnice corespunzătoare a întregii sistematizări pe verticală a 

zonei, conform anexelor nr. 1 - 6, ce cuprind un număr de 13 file 

şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Valoarea totală de investiŃie a lucrărilor (nclusiv 

TVA) este de 1.574.008 lei (echivalentul a 374.766 Euro) din 

care C+M  1.304.478 lei (echivalentul a 310.589 Euro) şi se 

asigură din bugetul general al Sectorului 2.   

 

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

35/30.11.2004 privind aprobarea unor indicatori tehnico – 

economici şi a devizelor generale pentru obiectivul „Viabilizare 

teren construcŃie locuinte pentru tineri destinate inchirierii – zona 

Maior Băcilă„ se modifică în mod corespunzător. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

 



 277 
 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 134 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 

 nr. 63/11.05.2009 privind aprobarea indicatorilor 

 tehnico – economici aferenŃi unor obiective de investiŃii 

 din cadrul Programului de reabilitare termică  

a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 63/11.05.2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de reabilitare termică 

a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 
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- Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 08.09.2009 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de 

locuinŃe; 

- art. 5 din Anexa 4 Metodologie privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii, din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008,  

privind aprobarea conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. i) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea poziŃiei nr. 30 din anexa 

nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 63/11.05.2009 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor obiective de 

investiŃii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

(2) Datele de la nr. crt. 30 din anexa 1 la H.C.L.S. 2 nr. 

63/11.05.2009 se înlocuiesc cu datele prezentate în anexa la 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului nr. 63/11.05.2009 rămân aplicabile. 

 

Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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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, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 135 

Bucureşti, 21.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 scutirea de la plata impozitului  

pe clădiri aferent  

semestrului al II – lea al anului 2009, pentru imobilul  

situat în Str. Popa Soare nr. 39, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent semestrului 

al II – lea al anului 2009, pentru imobilul situat în Str. Popa 

Soare nr. 39, Sector 2, 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; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- pct. 19, alin. (1) art. 250, din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- lit. s), pct. 112 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 227/2008 privind 

stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 

Municipiul Bucureşti pentru anul 2009; 

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

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

republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

aferent semestrului al II – lea al anului 2009, pentru imobilul situat 

în Str. Popa Soare nr. 39, Sector 2, cu condiŃia menŃinerii 

destinaŃiei actuale.   

 

 Art. 2. DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 



 284 
 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 136 

Bucureşti, 21.09.2009 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 implementării proiectului  

„Centrul de Servicii de AsistenŃă Socială  

 pentru Persoane Vârstnice” 

 

 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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea implementării proiectului „Centrul de Servicii de 

AsistenŃă Socială  pentru Persoane Vârstnice”;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare 

prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2; 
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łinând seama de Avizul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti, transmis prin adresa nr. 

SSDASPFE/as/887/25.03.2009,  

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare  

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

socială; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizarii sociale;   

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

vârstnice, republicată; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 1434 /2004 privind atribuŃiile si 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

modificarile si completarile 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 implementarea proiectului „Centrul de 

Servicii de AsistenŃă Socială pentru Persoane Vârstnice” ce 

va fi depus în cadrul selecŃiei de proiecte „Programul Operational 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale”, prevăzut în anexa ce cuprinde un număr 

de 45 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

asigură o contribuŃie proprie în bani, în cuantum de 714.145,99 

lei, reprezentată de contribuŃia la cheltuielile eligibile în cuantum 

de 55.668,78 lei, respectiv 2% din cheltuielile totale eligibile ale 

proiectului, de contribuŃia la cheltuielile neeligibile în cuantum de 

114.876,00 lei, precum şi de T.V.A. aferentă în cuantum de 

543.601,21 lei. 

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

este de 3.441.916,21 lei. 

 

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti îşi asuma costurile de funcŃionare a serviciilor sociale 

ce rezultă în urma implementării proiectului pe o perioadă de 

minim  5 ani de la darea in funcŃiune a acestora. 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector să 
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semneze Cererea de finanŃare şi documentele ce o însoŃesc, 

precum şi Contractul de finanŃare, în vederea implementării 

proiectului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6. (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, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 

215/2001,REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 137 
Bucureşti, 21.09.2009 

 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 cu respectarea 
prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a fost redactată în 2 exemplare originale: 1 exemplar la dosarul de 
şedinŃă şi 1 exemplar se va transmite DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Sector 2. 
 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 indicatorilor tehnico - economici privind 

înfiinŃarea „Centrului de Servicii de AsistenŃă Socială pentru 

Persoane Vârstnice”, situat în Str. Valer Dumitrescu nr. 33, 

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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind înfiinŃarea 

„Centrului de Servicii de AsistenŃă Socială pentru Persoane 

Vârstnice”, situat în str. Valer Dumitrescu nr. 33, Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare 

prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în 

subordinea Consiliului Local Sector 2; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 
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Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de 

Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2;  

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare  

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

vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

socială; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale;   

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 1434/2004 privind atribuŃiile si 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului republicată; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 

515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81. alin (2) lit. n) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă documentaŃia privind indicatorii 

tehnico - economici elaborată de către S.C  ARHISIGMA S.R.L. 

privind înfiinŃarea „Centrului de Servicii de AsistenŃă Socială 

pentru Persoanele Vârstnice” situat în Str. Valer Dumitrescu nr. 

33, Sector 2 ce are ca beneficiar D.G.A.S.P.C. Sector 2, potrivit 

anexei ce cuprinde un număr de 100 file şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a lucrărilor de construcŃie este de este 

de 3.382.416 lei, (echivalentul a 790.894 Euro), din care C+M  

reprezintă 2.509.011 lei cu TVA . 

 

 Art. 2. (1) Lucrările pentru înfiinŃarea centrului „Centrului 

de Servicii de AsistenŃă Socială pentru Persoanele 

Vârstnice” situat în Str. Valer Dumitrescu nr. 33, Sector 2, 

inclusiv realizarea proiectului tehnic, cuprinse în anexa nr. 1, vor 

fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi 

desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

  (2) Devizul general se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiei în baza cheltuielilor legale efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie.   

      

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

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, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 
 
Hotărârea nr. 138 
Bucureşti, 21.09.2009 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 cu 
respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a fost redactată în 2 exemplare 
originale: 1 exemplar la dosarul de şedinŃă şi 1 exemplar se va transmite 
DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2. 
 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 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, 21.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2009;  

 Analizând: 

• Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 Bucureşti;   

• Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul MDRL nr. 163/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

292/2009 privind repartizarea pe bugetele sectoarelor 

municipiului Bucureşti a unor sume din cote defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susŃinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susŃinerea 

proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanŃare locală 

pe anul 2009 şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

130/2009; 

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile 

locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuŃiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi 

modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind 

aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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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 901.932 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 721.123 mii lei, conform anexei nr. 2. 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 721.123 mii 

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

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

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

2.1.1.1.1-2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 

2.1.3;  2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 

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 - 2.1.2.1.2.3; 2.1.3.1.4; 2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 

2.1.3.2.2; 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; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.2; 

2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.6 - 2.1.9   la prezenta hotărâre . 

 

Art. 4. Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanŃate din 

împrumuturi externe şi interne în anul 2009 la suma de 94.283 

mii lei,  conform  anexelor nr. 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 

3.1.1.2; 3.1.2; 3.1.2.1;  3.1.3; 3.1.4 la prezenta hotărâre, prin 

modificarea următoarelor  programe: 

- programe finanŃate din credite externe: 
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� 18.623 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; 

�   45.761 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; 4.1.2 ; 4.1.3; 

4.1.3.1; 4.1.3.1.1; 4.1.3.2; 4.1.3.2.1; 4.1.3.2.1.1; 4.1.3.2.2.2; 

4.1.4; 4.1.4.1.   

 

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; 5.1.2; 5.1.2.1.  

 

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 - 6.227  la prezenta hotărâre.  

 

Art. 8. Anexele nr.  1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.3; 
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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; 

2.1.3.1.2.1-2.1.2.1.2.2; 2.1.3.1.4; 2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 

2.1.3.2.2; 2.1.3.3; 2.1.4; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.2; 2.1.6-

2.1.9; 4; 4.1;  4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.4.1; 6; 6.1; 

6.2; 6.58; 6.60; 6.65, 6.68; 6.69;  6.111 – 6.118  la prezenta 

hotărâre modifică anexele  nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 

2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 2.1.2.1.1.1.1; 

2.1.2.1.1.1.1.a; 2.1.2.1.2.1; 2.1.2.1.2.2; 2.1.2.1.3; 2.1.2.1.4; 

2.1.2.2; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.3.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 

2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.4 -2.1.7; 3; 3.1;  3.1.3; 3.1.3.1; 3.1.4; 

3.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 4; 4.1;  4.2; 4.12; 4.15; 4.21; 4.22; 4.3-4.10  

din H.C.L.S. 2 nr. 114/2009  privind rectificarea bugetului general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009, cu 

modificările ulterioare. 

 

Art. 9. Anexele nr.  2.1.3.4; 2.1.3.4.1 – 2.1.3.4.5; 5; 5.1; 

5.1.2; 5.1.2.1; 6.119-6.227 la prezenta hotărâre modifică  anexele  

nr. 2.1.2; 2.1.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4; 3; 3.1; 3.1.2; 

3.1.2.1; 4.3-4.111 din H.C.L.S. 2 nr. 97/2009  privind rectificarea 

bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2009. 

 

Art. 10. Anexele nr. 2.1.1.1.2; 2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 

2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1.1; 2.1.3.2.1; 2.1.4.1.2; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 

2.1.5;  2.1.5.1; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.3; 

4.1; 5.1.1; 5.1.1.1; 6.6-6.57 la prezenta hotărâre modifică  
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anexele  nr. 2.1.1.1.2; 2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 

2.1.2.1.1; 2.1.3.2.1; 2.1.4.1.2; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 3; 

3.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.1.1; 3.1.2.2; 3.1.3; 4.1.1; 4.1.1.2; 6.115; 

6.117-6.119; 6.121-6.125; 6.127-6.131; 6.135; 6.137; 6.140-

6.158; 6.160-6.162; 6.169; 6.171; 6.173; 6.174; 6.178; 6.179; 

6.177; 6.184-6.187; 6.192-6.194  din H.C.L.S. 2 nr. 76/2009  

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

 

Art. 11. Anexele  nr. 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.2.a; 2.3.1.2; 

2.1.3.1.2.3: 2.1.3.1.3; 2.1.3.3.3; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.4; 4.1.3.1; 

4.1.3.1.1; 6.59; 6.61-6.64; 6.66; 6.67; 6.68.1; 6.73-6.104; 6.106-

6.110 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.2.a; 2.3.1.2; 2.1.3.1.2.3; 2.1.3.1.3; 2.1.3.3.3; 3.1.3; 

3.1.3.1; 3.1.5; 6.1.1.2; 6.1.1.2.1;  7.123; 7.157-7.160; 7.169; 

7.178;  7.141; 7.195; 7.190-7.192; 7.196; 7.199; 7.249; 7.251-

7.255; 7.258; 7.262; 7.263; 7.282; 7.294 - 7.303; 7.335; 7.274; 

7.467, 7.567; 7.569; 7.570; 7/597; 7.603-7.605; 7.19  din 

H.C.L.S. 2 nr. 29/2009 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2009. 

 

Art. 12. Anexele nr. 4.1.3.2.2; 4.1.3.2.2.1; 4.1.3.2.2.2;  

6.3-6.5; 6.70 - 6.72; 6.105  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. 

 



 299 
 

Art. 13. Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 

principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin 

prezenta hotărâre pe trimestre şi pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2. Sumele aprobate 

pentru unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat vor fi 

repartizate pe trimestre şi pe centrele de execuŃie bugetară de 

către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar 

de credite – directorul DirecŃiei Generale de Administrare a 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2.  

 

Art. 14. Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1-

2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.3;  

2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 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;  2.1.3.1.2.1-2.1.2.1.2.3; 

2.1.3.1.4; 2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 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; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 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; 3.1.1.2; 3.1.2; 

3.1.2.1;  3.1.3; 3.1.4; 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.3.1; 

4.1.3.1.1; 4.1.3.2; 4.1.3.2.1; 4.1.3.2.1.1; 4.1.3.2.2.2; 4.1.4; 

4.1.4.1 ;   5; 5.1; 5.1.1; 5.1.1.1 ; 5.1.2; 5.1.2.1;  6; 6.1 -6.227 fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 15. (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, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 139 

Bucureşti, 21.09.2009 

 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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 A R A R E 

privind aprobarea Strategiei de salubrizare a Sectorului 2, a 

Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 şi a 

Managementului Integrat al deşeurilor în zona Sectorului 2 

             

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 21.09.2009; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Strategiei de salubrizare a Sectorului 2, a 

Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 şi a 

Managementului Integrat al deşeurilor în zona Sectorului 2;  

Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii 

Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei pentru probleme de Ecologie, 

ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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 - art. 23 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităŃi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 5 alin. (1) precum şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 

101/2006 privind serviciul de salubritate al localităŃilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 78/2000 privind 

regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă strategia de salubrizare a Sectorului 2 

prezentată în anexa nr. 1 ce cuprinde un număr de 49 file şi care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.         

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de salubrizare al 

Sectorului 2, prezentat în anexa nr. 2 ce cuprinde un număr de 56 

file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă Managementul Integrat al deşeurilor în  

Sectorului 2, prezentat în anexa nr. 3, ce cuprinde un număr de 

136 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, şi 

DirecŃia InvestiŃii şi Servicii publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului vor asigura  aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele se comunică instituŃiile interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sector 2. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 140 
Bucureşti, 21.09.2009 

 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 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, 21.09.2009; 

 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, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin Legea nr. 289/07.07.2006. 

 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 - 4 ce fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 18 poziŃii. 

(2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism 

este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 

1 - 4  reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul la 

construire. 

 

 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

TOMA ŞUTRU 

 
 
Hotărârea nr. 141 
Bucureşti, 21.09.2009 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 21.09.2009 cu 
respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 
Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea dreptului de administrare 

al Consiliului Local al Sectorului 2 asupra unui bun imobil 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 30.09.2009; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea 

dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 asupra 

unui bun imobil;  

 Analizând:  

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Nota de fundamentare întocmită de DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei 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. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea ÎnvăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- DispoziŃia Primarului General nr. 11729/09.06.2009 emisă în 

baza Legii nr. 10/2001 prin care a fost restituit imobilul situat în 

Bucuresti, str. Ing. Vasile Cristescu nr. 7, sector 2, compus din 

teren în suprafaŃă de 103,28 m.p. din suprafaŃă totală de 163,00 

m.p. şi construcŃie tip A (P+2, P+3).  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

  Art. 1. Se ia act de DispoziŃia Primarului General nr. 

11729/09.06.2009 emisă în baza Legii nr. 10/2001 prin care a fost 

restituit imobilul situat în Bucuresti, str. Ing. Vasile Cristescu nr. 7, 

Sector 2, compus din teren în suprafaŃă de 103,28 m.p. din 

suprafaŃă totală de 163,00 m.p. şi construcŃie tip A (P+2, P+3).  
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  Art. 2. Încetează dreptul de administrare al Consiliului Local 

Sector 2 al Municipiului Bucuresti, exercitat prin DirecŃia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 asupra 

imobilului prevazut la art. 1 din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 3. Se împuterniceşte Directorul Executiv al DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să 

întreprindă demersurile pentru radierea titlului de proprietate al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi a dreptului de administrare 

a Consiliului Local Sector 2 - DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 înscris în Cartea 

Funciară nr. 51153 a Municipiului Bucureşti, Sector 2, cu număr 

cadastral 7901/0;1 asupra imobilului din str. Vasile Cristescu nr. 7, 

sector 2. 

 

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

predare - primire al imobilului din str. Ing. Vasile Cristescu nr. 7, 

Sector 2, conform anexei la prezenta hotărâre. 

  (2) Se împuterniceşte Directorul Executiv al DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să 

semneze protocolul de predare - primire a imobilului prevăzut la 

art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri.  
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 Art. 6. (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, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

ŞUFER MIOARA TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 142 

Bucureşti, 30.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 30.09.2009 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 unor documentaŃii 

de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 30.09.2009; 

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; 

- Amendamentul doamnei consilier Elena Mihai, astfel cum a fost 

consemnat în procesul – verbal al şedinŃei; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- H.C.G.M.B. nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale pentru 

avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului în municipiul Bucureşti; 

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

a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcŃionare a acesteia; 

- 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  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu 

precum şi Avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prevăzute în anexa ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 12 poziŃii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

urbanism este de doi ani şi şase luni, de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

(3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă  

reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul la construire. 

(4) DocumentaŃiile de urbanism avizate de Comisia 

Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Sector 2 şi 

aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 2 în baza unor 

certificate de urbanism emise până la data de 29.08.2008, se 

prelungesc pe o perioadă de şase luni. 

(5) La întocmirea şi eliberarea autorizaŃiilor de construire 

pentru investiŃiile aprobare conform alin. (4), DirecŃia Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului va avea în vedere prevederilor legale 

aplicabile la data aprobării documentaŃiilor de urbanism. 

 

  Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 
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 Art. 3. (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 
47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

ŞUFER MIOARA TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 143 

Bucureşti, 30.09.2009 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 30.09.2009 cu respectarea 

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

ulterioare 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului privind 

„Înlocuirea şi completarea sistemului clasic de încălzire cu 

sisteme care utilizează energie solară pentru două sedii 

administrative ale Primăriei Sectorului 3” 

şi a cheltuielilor legate de implementare 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 8170/14.09.09 ; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

� Ordinul ministrului mediului nr. 565 din 8 mai 2009 pentru 

aprobarea Ghidului de finanŃare a Programului de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului; 

 În temeiul prevederilor 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 AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă aplicarea la „Programul de înlocuire 

sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului" şi ne dăm acordul cu privire la contractarea finanŃării  

pentru proiectul „Înlocuirea şi completarea sistemului clasic de 

încălzire cu sisteme care utilizează energie solară pentru două 

sedii administrative ale Primăriei Sectorului 3”, program derulat 

de AdministraŃia Fondului pentru Mediu. 

 

 (2) Proiectul vizează amplasarea sistemelor care utilizează 

energie solară în următoarele două locaŃii (sediul administrativ al 

Primăriei Sectorului 3 ): 

- Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3; 

- Str. LucreŃiu Pătrăşcanu, nr. 3-5, sector 3. 

 

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

local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru realizarea 

proiectului „Înlocuirea şi completarea sistemului clasic de 

încălzire cu sisteme care utilizează energie solară pentru două 

sedii administrative ale Primăriei Sectorului 3”, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce pot apărea în 

perioada de implementare.   
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 (2) CofinanŃarea proiectului constă în : 

- ContribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile ale 

proiectului, în valoare de 210.698,85 lei, reprezentând plata cotei 

de 20% din valoarea eligibilă a proiectului; 

- Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 0 lei. 

(3) Cota de finanŃare a costurilor eligibile din bugetul local al 

Sectorului 3 va fi de 20% şi se va păstra pe tot parcursul 

implementării proiectului. 

 

 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 InternaŃională; 

• Dumitru Voevozeanu – consilier juridic, Biroul Proiecte cu 

FinanŃare InternaŃională; 

• Pompiliu Ioan Wan Buzduga – consilier expert, Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte domnul Liviu NegoiŃă - Primarul 

Sectorului 3 să semneze cererea de finanŃare şi contractul de 

finanŃare în vederea derulării şi implementării proiectului privind 

amplasarea sistemelor care utilizează energie solară; 

 

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

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 
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din cadrul Primăriei sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 100 

DIN. 14.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul privind 

„Înlocuirea şi completarea sistemului clasic de încălzire cu 

sisteme care utilizează energie solară pentru două sedii 

administrative ale Primăriei Sectorului 3” 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 8180/14.09.2009; 

� Ordinul ministrului mediului nr. 565 din 8 mai 2009 pentru 

aprobarea Ghidului de finanŃare a Programului de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului; 

� Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii; 

 În temeiul prevederilor 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 AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

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

de investiŃii pentru proiectul „Înlocuirea şi completarea sistemului 

clasic de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară 

pentru două sedii administrative ale Primăriei Sectorului 3”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Studiu de fezabilitate a fost realizat potrivit anexei nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

cerinŃelor din Ghidul de finanŃare a „Programului de înlocuire sau 

de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 

ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei 

şi solului”. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 101 

DIN. 14.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii lucrări de construcŃii-montaj în vederea 

realizării unui foişor pentru activităŃi în aer liber la Centrul de 

îngrijire şi asistenŃă pentru persoane vârstnice „Casa Max”, 

situat în str. Vasile Goldiş nr. 1 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 74484/23.09.2009 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

- Adresa nr. 66000/25.08.2009 a Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă 

pentru Persoane Vârstnice „Casa Max” 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- raportul comisiei de  studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanŃe; 

- raportul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice; 

- raportul comisiei de Rezolvarea problemelor sociale, protecŃia 

copilului, relaŃii cu sindicatele, ONG-uri, agenŃi economici şi alte 

organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media. 
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 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. i), 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 documentaŃia tehnico – economică 

pentru obiectivul de investiŃii lucrări de construcŃii-montaj în 

vederea realizării unui foişor pentru activităŃi în aer liber la Centrul 

de îngrijire şi asistenŃă pentru persoane vârstnice „Casa Max”, 

situat în str. Vasile Goldiş nr. 1 conform Anexei 1 la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. 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. 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. 102 

DIN. 30.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru 

realizarea investiŃiei „Extindere reŃea publică de alimentare cu 

apă pe str. Drumul Malu Mierii, sectorul  3” 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate nr. 8427/25.09.2009 al DirecŃiei InvestiŃii 

şi AchiziŃii  şi DirecŃiei Gospodărie Locală; 

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

finanŃele publice locale; 

- Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanŃe; 

- Raportul comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

realizarea investiŃiei “ Extindere reŃea publică de alimentare cu 

apa pe str. Drumul Malu Mierii, sectorul 3”, conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate, 

va lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 103 

DIN. 30.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea si completarea H.C.L.S. 3 nr.129/2008 

referitoare la desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local 

Sector 3 în Consiliile  de AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 1326/23.09.2009 al Secretarului 

Sectorului 3; 

- H.C.L.S 3 nr. 36/2009 privind vacantarea unui post de consilier 

din cadrul Consiliului Local sector 3; 

- H.C.L.S.3 nr. 129/2008; 

- 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 baza prevederilor art. 145, alin. 6 din Legea 

ÎnvăŃământului Nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 33, alin.1 din Ordinul nr. 4925/2005 

de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcŃionare a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar care specifică modul de 

constituire şi de reprezentare a membrilor consiliului de 

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

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

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 

129/2008 se modifică după cum urmează: 

 GrădiniŃa nr. 240 - d-na Savu Ileana se înlocuieşte cu 

domnul consilier NiŃu Mihai. 

 Şcoala nr. 54 - d-na Savu Ileana se înlocuieşte cu domnul 

consilier NiŃu Mihai. 

 Şcoala nr. 89  “Nicolae Labis” - d-na Savu Ileana se 

înlocuieşte cu domnul consilier NiŃu Mihai. 

 

 Art. 2. DirecŃia ÎnvăŃământ Cultura va lua măsuri de ducere 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

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

– 4, Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

DINU MARIA MIRELA MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 104 

DIN. 30.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – PiaŃa 

Agroalimentară Str. Vulcan JudeŃul FN 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 8562/30.09.2009 a Primarului 

Sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 8563/30.09.2009 al Arhitectului Şef 

al Sectorului 3; 

 łinând seama de prevederile : 

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

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

executării lucrărilor de construcŃii din data de 13.10.2004; 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

HCGMB nr. 269/21/12/2000; 

- Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de 

Urbanism; 

- Raportul  Comisiei  de  organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

republicată.  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – PiaŃa 

Agroalimentară Str. Vulcan JudeŃul FN pe teren aparŃinând 

domeniului public/privat pe raza sectorului 3. 

 

 Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulament de 

urbanism şi nu da dreptul de construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

urbanism este de 2 (doi) ani. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre conŃine anexa nr. 1 cu o poziŃie. 

 

 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. 105 

DIN. 30.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de tragere a contractului de credit 

nr. 10/13.09.2006 încheiat între Banca Comercială Română S.A. 

şi Consiliul Local Sector 3 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 8351/23.09.2009 al DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii; 

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificări şi completările ulterioare, a 

O.U.G.nr. 64/2007 privind datoria publică şi a H.G. nr. 9/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b, art. 45 alin. (2) 

lit. b, art. 63 alin. (1) lit. c, art. 81 alin (2) lit d) şi art. 115 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 prelungirea perioadei de tragere a 

contractului de credit nr. 10/13.09.2006 încheiat între Banca 
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Comercială Română S.A. şi Consiliul Local Sector 3 cu un număr 

de 12 luni.  

 

 Art. 2. Creditul se utilizează pentru finanŃarea proiectelor 

de investiŃii din cadrul Sectorului 3, prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin direcŃiile de specialitate 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, va aduce la îndeplinire 

prevederile 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. 106 

DIN. 30 .09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei la H.C.L.S. 3 nr. 88/2008 de aprobare 

a contractului de credit DM nr. 4/3274/05.12.2008 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 8352/23.09.2009 al DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii  

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe  

 În conformitate cu prevederile Legii 273/ 2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificări şi completările ulterioare, a 

O.U.G.nr. 64/2007 privind datoria publică şi a H.G. 9/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b, art. 45 alin. (2) 

lit. b, art. 63 alin. (1) lit. c, art. 81 alin (2) lit d) şi art. 115 din  

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

locală: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea de 

Consiliu Local al Sectorului 3 nr. 88/30.09.2008 de aprobare a 



 334 
 

contractului de credit DM nr. 4/3274/05.12.2008, pentru 

realizarea unor investiŃii de interes local, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin direcŃiile de specialitate 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre întră 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. 107 

DIN 30.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Luând în considerare demisia d-lui GOLEAC MARIAN 

înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 368/ 28.09.2009; 

 łinând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul şi 

Secretarul sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziŃiilor art. 9 alin. 2 lit. ”a” coroborat cu art. 12 

din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată 

şi completată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 

modificată şi completată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de 

drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

sectorului 4 al domnului GOLEAC MARIAN şi totodată 

vacantarea locului acestuia în Consiliul Local sector 4. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 
SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 86/30.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcŃiilor publice din 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 aferente anului 2010 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 łinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 

11465/03.09.2009 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Potrivit prevederilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 

privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

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

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sector 4, pentru anul 2010, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Secretarul sectorului 4 Bucureşti şi 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 30.09.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 
SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 87/30.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut 
calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma 

susŃinerii examenului de atestare din luna septembrie 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./ 2719 / 28.09.2009 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susŃinerii 
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examenului de atestare desfăşurat la data de: 26.09.2009, 

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 30.09.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 
SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 88/30.09.2009 



 342 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 

2009, cuprinzând solicitanŃii care se încadrează pentru 

atribuirea unei locuinŃe sociale“, întocmită în baza cererilor 

depuse/actualizate în anul 2008 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 

43/I.108/28.09.2009, întocmită de Viceprimarul Sectorului 4, 

precum şi referatul de specialitate nr. 43/I.109/28.09.2009 al 

Serviciul SpaŃiu Locativ;  

 Văzând 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 din Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a 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; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă “Lista cu ordinea de prioritate pe 

anul 2009, cuprinzând solicitanŃii care se încadrează pentru 

atribuirea unei locuinŃe sociale”, întocmită în baza cererilor 

depuse/actualizate în anul 2008, conform Anexei 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. – Persoanele şi familiile cuprinse în listă pot primi o 

locuinŃă în limita locuinŃelor avute la dispoziŃie în acest scop, 

luându-se în considerare atât locuinŃele libere din fondul de stat 

existent cât şi locuinŃele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor 

obiective de investiŃii cuprinse în programele de construcŃii 

locuinŃe sociale. 

 

 Art. 3. - Propunerile şi aprobările de repartizare a 

locuinŃelor se vor efectua numai cu reanalizarea situaŃiei locative 

a fiecărui solicitant în cadrul “Comisiei de analiză a solicitărilor de 

locuinŃe din fondul locativ de stat, în vederea repartizării” 

constituită prin DispoziŃia nr. 874/10.07.2008, după prezentarea 

actelor justificative reactualizate, şi luarea la cunoştinŃă de către 

acesta a prevederilor din Anexa nr. 1 la Legea locuinŃei nr. 

114/1996 cu privire la exigenŃele minimale pentru locuinŃe.  

 

 Art. 4. - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ, Serviciul Tehnic Consiliul Local, 
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Documente-Electoral, vor aduce la îndeplinirea prevederilor 

prezentei, conform competenŃelor. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 
SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 89/30.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

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. 103/24.09.2009, precum şi Expunerea de 

motive a Viceprimarului Sectorului 4, 

 Văzând 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. 

 

 Art. 2 - Se completează “Criteriile pentru stabilirea ordinii 

de prioritate în soluŃionarea cererilor de locuinŃe sociale sau din 

fondul locativ de stat,, cu Anexa 2 şi Anexa 3 care vor face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Prezenta Hotărâre completează Hotărârea nr. 

53/28.05.2009 a Consiliului Local al Sectorului 4. 

 

 Art. 4. - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente-Electoral, 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 30.09.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 
SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 90/30.09.2009 
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ANEXA 1 
la HCLS4 nr. 90/ 30.09.2009 

 

CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ 

        

Nr.crt.       

1 
VECHIMEA CERERII DE 

LOCUINłĂ EVACUAłI 
LOCUINłĂ 
SOCIALĂ 

  Punctaj 

a Pînă la 1 an 1punct 1 punct 

b Între 1-2 ani 2 puncte 2 puncte 

c Între 2-3 ani 3 puncte 3 puncte 

d Între 3-4 ani 5 puncte 5 puncte 

e Între 4-5 ani 7 puncte 7 puncte 

f Între 5-6 ani 9 puncte 9 puncte 

g Peste 6 ani 10 puncte 10 puncte 

2 
STARE DE SĂNĂTATE 

ACTUALĂ     

a Handicap grav 5 puncte 5 puncte 

b Handicap accentuat 3 puncte 3 puncte 

c Handicap mediu 2 puncte 2 puncte 

d 
Certificat medical în baza 
O.U.G. 40/1999 1punct 1 punct 

3 

VENITUL MEDIU NET 
LUNAR/MEMBRU DE 

FAMILIE     

a 
mai mic decît venitul minim 
garantat de 540 lei 3 puncte o 

b 
mai mic decât ajutorul 
social de 300 o 5 puncte 

c între 301-540 o 4 puncte 

d între 541-800 o 3 puncte 
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e între 801-1000 o 2 puncte 

f între 1001-1200 o 1 puncte 

g peste 1201 o o 

4 
FAMILII CU COPII ÎN 
ÎNTREłINERE     

a 
pentru fiecare copil în 
întreŃinere 1pct/copil 1 pct/copil 

b 
pensionar solicitant la limită 
de vîrstă 3 puncte 3 puncte 

5 CRITERII SPECIALE     

a 
tineri proveniŃi din  instituŃii 
de ocrotire socială 2 puncte 2 puncte 

b 
beneficiarii Legii nr. 
341/2004,D Lege 118/1990 1punct 1 punct 

c repatriaŃi cu cetăŃenie 1punct 1 punct 

d 
funcŃionari în instituŃii 
publice o 2 puncte 

TOTAL GENERAL 

 

Notă: În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanŃii vor fi 
departajaŃi în funcŃie de vechimea cererii 
Documentele se depun la Registratura Primăriei Sector 4, cu viza 
inspectorului de specialitate. 
Cererile de locuinŃă care nu au fost reactualizate anual, NU 
vor fi incluse în lista de priorităŃi. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de 

investiŃii propuse a se realiza în anul 2009 de către Primăria 

Sectorului 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană nr. 1623/28.09.2009. 

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

hotărâre. 

 

 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 30.09.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 
SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 91/30.09.2009
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2009 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Viceprimarului 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/ 719 / 

30.09.2009 al DirecŃiei Economice; 

- Adresa nr. 62339/28.09.2009 emisa de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi LocuinŃe – Cabinet Secretar de Stat, privitoare la 

fondurile alocate Sectorului 4 pentru executarea lucrărilor de 

intervenŃie la anveloparea blocurilor de locuinŃe, conform OUG nr. 

18/2009; 

 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 şi cheltuieli al Consiliului Local 

Sector 4 – venituri proprii a fost aprobat atât la partea de venituri 

cât şi la partea de cheltuieli în sumă de 628.410,94 mii lei, astfel: 

• Bugetul local în sumă de 550.912,00 mii lei, conform 

anexei nr. 1  

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate parŃial din venituri proprii în sumă de 19.410,59 mii lei, 

conform anexei nr. 2, 2.1, 2.2; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare din credite 

externe, în sumă de 19.369,460 mii lei, conform anexei nr. 3; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare din fondul de 

rulment, în sumă de 38.718,89 mii lei, conform anexei nr. 4; 

 

 Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, 

la valoarea de 550.912,00 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: 550.912,00 mii lei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice şi acŃiuni 

externe  

- Anexa 1.3 – capitol bugetar 56.02 – Transferuri 

- Anexa 1.4 – capitol bugetar 61.02 – Ordine publică şi siguranŃă 

naŃională.  
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- Anexa 1.5 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ  

- Anexa 1.6 – capitol bugetar 66.02 – Sănătate  

- Anexa 1.7 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi religie  

- Anexa 1.8 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială  

- Anexa 1.9– capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică  

- Anexa 1.10 – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului; 

- Anexa 1.11 – capitol bugetar 84.02 – Transporturi  

 

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

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii, la valoarea de 

19.410,59 mii lei, conform anexelor: 2.1,2.1.1 ,2.1.2,2.1.3 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, 

în valoare de: 5.192,25 mii lei, condorm anexei nr. 1.2.1,care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul Transferuri cu caracter general 

între diferite nivele ale administraŃiei capitolul 56.02.09, în valoare 

de: 20,00 mii lei, conform anexei nr.: 1.3.,care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul PoliŃie Comunitară, subcapitolul 

61.02.03, în valoare de: 16.829,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.4.21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 7. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. – capitolul 65.02 - 

derulat prin Ordonatorul secundar de credite, în valoare de: 

180.850,17 mii lei, din care:  

• Anexa nr. 1.5.1 – cap 65.02.01 – învăŃământ derulat din 

UnităŃile Şcolare  

• Anexa nr. 1.5.2. – cap 65.02.02 – învăŃământ derulat 

direcŃie  

• Anexa nr. 1.5.3. – cap 65.02.03 – învăŃământ preşcolar 

şi primar 

• Anexa nr. 1.5.4. – cap 65.02.03.DR – învăŃământ 

preşcolar + primar derulat prin direcŃie  

• Anexa nr. 1.5.5. – cap 65.02.03. US – învăŃământ 

preşcolar + primar - UnităŃi şcolare 

• Anexa nr. 1.5.6. – cap 65.02.04 – Total învăŃământ 

secundar  

• Anexa nr. 1.5.7. – cap 65.02.04 US – învăŃământ 

secundar derulat prin UnităŃi Şcolare 

• Anexa nr. 1.5.8.– cap 65.02.07.04 DR – învăŃământ 

special derulat prin direcŃie 

• Anexa nr. 1.5.9.– cap 65.02.07.04 US– învăŃământ 

special unităŃi şcolare –  

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

66.02 – Sănătate, în valoare de: 384,00 mii lei, conform anexei 

nr. 1.6.1, 1.6.1.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 9. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02. – Servicii Culturale, în valoare de: 87.214,418 mii lei, 

conform anexei nr. 1.7.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul - capitolul 68.02 AS 05 - 

AsistenŃă socială, în valoare de: 87.449,22 mii lei, conform anexei 

nr. 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

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

70.02 - LocuinŃe, Servicii şi dezvoltare publică, în valoare de: 

15.154,66 mii lei, conform anexelor :1.9.1,1.9.2,1.9.3,1.9.4,care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

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

74.02 - ProtecŃia mediului, în valoare de: 61.066,50 mii lei, 

conform anexei nr. 1.10.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

84.02 - Transporturi, în valoare de: 20.454,162 mii lei, conform 

anexei nr. 1.11.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
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 Art. 14. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare din credite externe, în sumă de 19.369,460 mii lei, 

conform anexelor nr. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare din fondul de rulment, în sumă de 38.718,89 mii lei, 

conform anexelor: nr. 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8; 

 

 Art. 16. 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 - Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4 în valoare 

de 91.991,69 mii lei; 

- anexa nr. 6 - Lista de investiŃii pe anul 2009, cu finanŃare din 

buget local a D.G.A.U.I.S.C., în valoare de 14.152.20 mii lei; 

 

 Art. 17. Se aprobă repartizarea pe trimestre a creditelor de 

angajament pe anul 2009, conform anexelor : 7,8,9,10; 

 

 Art. 18. 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. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 
SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 92/30.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a 

activităŃii de voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 4 Bucureşti 

şi al direcŃiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti şi a  

contractului de voluntariat 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Examinând Expunerea de motive privind aprobarea 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare a activităŃii de 

voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 4 Bucureşti şi al 

direcŃiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti, precum şi modelul de 

contract, iniŃiată de Primarul Sectorului 4; 

 Analizând Referatul nr. 414/ 23.09.2009 al Colectivului de 

lucru condus de viceprimarul Sectorului 4, prin care se propune 

iniŃierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare a activităŃii de voluntariat în cadrul 

Primăriei Sectorului 4 Bucureşti şi al direcŃiilor (serviciilor) 

descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Legii voluntariatului nr. 

195/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 
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 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. 4 din 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare a activităŃii de voluntariat în cadrul Primăriei 

Sectorului 4 Bucureşti şi al direcŃiilor (serviciilor) descentralizate 

aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti, 

conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă contractul de voluntariat ce va fi încheiat 

între beneficiarul voluntariatului – organizaŃia gazdă – şi 

voluntarul ce va adera, conform anexei 2 ce face parte integrantă 

din prezenta. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2009. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
Contrasemnat pentru legalitate 
SECRETARUL SECTORULUI 4 

Ionel Romeo DRĂGAN Radu DRAGOMIRESCU 
Nr. 93/30.09.2009
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 
Sumar 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
 
Sumar 
 
HOTĂRÂREA Nr. 184 din 08.09.2009 privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 

153 din 22.07.2009 a Consiliului Local Sector 6, privind aprobarea unui împrumut 

intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de 

graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de investiŃii de interes 

public local.................................................................................................................363 

HOTĂRÂREA Nr. 185 din 08.09.2009 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli pe anul 2009 (anexe pe CD)..................................................................368 

HOTĂRÂREA Nr. 186 din 08.09.2009 privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor în 

vederea numirii/eliberării din funcŃie a directorilor executivi şi generali ai serviciilor 

publice descentralizate ale Consiliului Local Sector 6.........................................401 

HOTĂRÂREA Nr. 187 din 08.09.2009 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă........................................................................................................................407 

HOTĂRÂREA Nr. 188 din 08.09.2009 privind aprobarea listelor nominale în vederea 

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

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

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală......................................408 

HOTĂRÂREA Nr. 189 din 08.09.2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 165/2009.................................................................413 

HOTĂRÂREA Nr. 190 din 08.09.2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 166/2009......................................................................419 

HOTĂRÂREA Nr. 191 din 08.09.2009 privind aprobarea cofinanŃării proiectului 

“PROACTIV 6 - Sistem informatic de e-administraŃie ca soluŃie de e-guvernare cu 

nivel de sofisticare 5” a Serviciului Public Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6, 

Bucureşti..................................................................................................................429 

HOTĂRÂREA Nr. 192 din 08.09.2009 privind aprobarea modului de atribuire, a 

contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările 

supraterane SMART PARKING...............................................................................435 

HOTĂRÂREA Nr. 193 din 08.09.2009 privind modul de atribuire a locurilor în 

parcările de reşedinŃă de pe raza Sectorului 6.......................................................442 

HOTĂRÂREA Nr. 194 din 08.09.2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 10/2008..................................................................................................448 

HOTĂRÂREA Nr. 195 din 08.09.2009 privind participarea la Programul de înlocuire 

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

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

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului şi aprobarea indicatorilor tehnico-
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economici pentru Proiectul “Utilizare Energii NeconvenŃionale - blocul de locuinŃe 

sociale din Dealul ługulea”........................................................................................451 

HOTĂRÂREA Nr. 196 din 08.09.2009 privind participarea la Programul de înlocuire 

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

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

îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului şi aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru Proiectul “Utilizare Energii NeconvenŃionale  Complex de servicii 

sociale Sf. Nectarie”...................................................................................................455 

HOTĂRÂREA Nr. 197 din 08.09.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu  “Bd. Iuliu Maniu nr. 273-279”, Sector 6, pentru construire spălătorie auto, pe 

un teren în suprafaŃă de 4430 m.p., proprietate particulară persoane 

juridice........................................................................................................................459 

HOTĂRÂREA Nr. 198 din 08.09.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu  “Cal. Giulesti nr. 235”, sector 6, pentru construire spalatorie auto, pe un teren 

în suprafaŃă de 661 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice...........................................................................................................................461 

HOTĂRÂREA Nr. 199 din 08.09.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu  “Bd. Iuliu Maniu nr. 608”, sector 6, pentru construire birouri, hotel, salon auto, 

pe un teren în suprafaŃă de 9915,49 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice...........................................................................................................................463 

HOTĂRÂREA Nr. 200 din 08.09.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu  “Calea Giuleşti nr. 400”, sector 6 pentru construire locuinŃă colectivă, pe un 

teren în suprafaŃă de 1218,04 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice..........................................................................................................................465 

HOTĂRÂREA Nr. 201 din 08.09.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu  “Str. Răsăritului nr. 12”, sector 6 pentru construire spălătorie auto, pe un teren 

în suprafaŃă de 230 m.p., proprietate particulară persoane 

fizice...........................................................................................................................467 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 153  

din 22.07.2009 a Consiliului Local Sector 6, privind aprobarea 

unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru 

o perioadă de 20 de ani şi perioada de graŃie de 4 ani, 

 în vederea asigurării finanŃării unor obiective de investiŃii  

de interes public local 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Economică; 

 Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, art. 

61 alin. 1), 2), 3) precum şi art. 63 alin. 1), 2), 4) şi 8) din Legea 

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

completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 

României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi 

funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Nr. 1363 din data de 

21.08.2009 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu 

privire la modificarea sumei de 126 milioane lei la 105 milioane lei; 
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 Luând în considerare prevederile Capitolul X, Art. 10.1 din 

Contractul de Credit DM Nr. 38 din data de 24.07.2009; 

 În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind 

aprobarea exercitării de către consiliile locale 1 - 6 a atribuŃiilor 

privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. “b” şi ale art. 81 alin. 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se înlocuieşte Anexa nr. 2, lista de investiŃii publice 

de interes local, a Hotărârii nr. 153 din 22.07.2009 a Consiliului 

Local Sector 6, privind aprobarea unui împrumut intern în valoare 

de 126 milioane Lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de 

graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de 

investiŃii de interes public local, cu Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 Bucureşti, DirecŃia Economică 

şi DirecŃia Managementul Creditelor vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 184 

Data: 08.09.2009  
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ANEXĂ 

      la H.C.L.S. 6 nr. 184/08.09.2009 

 

LISTA DE INVESTIłII PUBLICE DE INTERES LOCAL  

propuse a se realiza din împrumutul BCR 

 
Obiective de investiŃii Valoare (LEI) 
Construire corpuri clădire gradiniŃe: 
� GrădiniŃa nr. 41 – ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă – lucrări în execuŃie 
conform H.G. 1285/24.10.2007; HG 370/31.03.2008; HG nr. 962/27.08.2008 
� Şcoala I-VIII nr. 198 – ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă - lucrări în execuŃie 
conform H.G. 300/28.03.2007; HG nr. 962/27.08.2008; HG nr. 1432/12.11.2008 
� Şcoala I-VIII nr. 311 – ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă – lucrări în execuŃie 
conform H.G. 300/28.03.2007 
Şcoala I-VIII nr. 142 – ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă - lucrări în execuŃie 
conform H.G. 300/28.03.2007 

27.172.000 

Mansardare grădiniŃe: 
� GrădiniŃa nr.   94 – Proiectare şi execuŃie mansardare 
� GrădiniŃa nr. 111 – Proiectare şi execuŃie mansardare 
� GrădiniŃa nr. 210 – Proiectare şi execuŃie mansardare 
� GrădiniŃa nr. 218 – Proiectare şi execuŃie mansardare 
� GrădiniŃa nr. 229 – Proiectare şi execuŃie mansardare 
� GrădiniŃa nr. 273 – Proiectare şi execuŃie mansardare 
� GrădiniŃa nr. 272 – Studiu de fezabilitate în vederea mansardării    

14.828.000 
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ConstrucŃii parcări supraterane aferente anului 2009, conform programului 
multianual de investiŃii aprobat prin H.C.L.S. 6 nr. 167/2009 

21.000.000 

Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Şos. VirtuŃii. Bd. Iuliu Maniu, 
Str. Valea Cascadelor, Str. Liniei; 

25.000.000 

Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Bd. Vasile Milea, Str. Drumul 
Taberei, Str. Braşov, Bd. Timişoara; 

25.000.000 

Amenajare spaŃii verzi; 13.000.000 
TOTAL 126.000.000 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

 pe anul 2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice; 

 Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale;  

 În temeiul Legii nr. 18/27.02.2009 a bugetului de stat pe 

anul 2009; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, art. 81, alin. (2) lit. “d” şi alin. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul Local de venituri şi cheltuieli al 

sectorului 6 pe anul 2009 în sumă de 740.687,00 mii lei, atât la 

venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 10/01). 
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 Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor externe şi 

interne (împrumuturi interne) al sectorului 6 pe anul 2009 în sumă 

de 126.000,00 mii lei (Anexa 10/03). 

 

 Art. 3. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli evidenŃiate în afara bugetului local pe anul 2009 în 

sumă de 32.198,00 mii lei (Anexa 10/05). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii pe anul 2009, conform 

Anexelor nr. 1, 1a şi 1b. 

 

 Art. 5. Se aprobă detalierea cheltuielilor pe capitole, 

subcapitole, articole şi alineate conform Anexei nr. 2, Anexele 

10/01, 10/03, 10/05, 1a şi 1b fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 
Nr.: 185 

Data: 08.09.2009  
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Anexă la Hotărârea nr.185/08.09.2009 
 
 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE 
 ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, 

 SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE  
PE ANUL 2009 

 
 

DENUMIREA  INDICATORILOR Cod  
indicator 

AN Trim I Trim 2 Trim 3 Trim 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.17) 00.01 740.687 185.620 134.711 237.667 182.689 

VENITURI PROPRII (cod 00.12-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 544.541 136.102 70.950 186.637 150.852 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12) 00.02 705.065 176.153 128.150 226.205 174.557 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 00.09+ 00.10+ 00.11) 00.03 694.338 174.457 125.677 223.504 170.700 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 408.071 81.718 45.031 149.709 131.613 
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
JURIDICE (cod 01.02) 00.05 0 0 0 0 0 

Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0 0 0 0 0 

Impozit pe profit de la agenŃi economici  01.02.01 0     
A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 
(cod 03.02+04.02) 00.06 408.071 81.718 45.031 149.709 131.613 

Impozit pe venit ( cod 03.02.18) 03.02 0     

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 0     

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 408.071 81.718 45.031 149.709 131.613 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 256.585 43.637 23.890 100.139 88.919 
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Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 151.486 38.081 21.141 49.570 42.694 

A1.3. ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0 0 0 0 0 

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) 05.02 0 0 0 0 0 

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital  05.02.50 0     

Impozit pe salarii (cod 06.02.02) 06.02. 0 0 0 0 0 

Cote defalcate din impozitul pe salarii 06.02.02 0     

A3.  IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 83.806 37.292 13.335 24.120 9.059 

Impozite şi  taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50) 07.02 83.806 37.292 13.335 24.120 9.059 

Impozit şi taxa pe clădiri ( cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02 ) 07.02.01 74.500 33.646 11.500 22.000 7.354 

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 16.000 11.470 1.500 2.000 1.030 

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 58.500 22.176 10.000 20.000 6.324 
Impozit şi taxa pe teren ( cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03 ) 
 07.02.02 8.701 3.471 1.700 2.000 1.530 
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 
 07.02.02.01 2.700 1.177 500 500 523 
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 
 07.02.02.02 6.000 2.294 1.200 1.500 1.006 

Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 1 0 0 0 1 

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru  07.02.03 105  65 20 20 

Alte impozite şi taxe  pe proprietate  07.02.50 500 175 70 100 155 

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 197.961 53.396 66.511 48.875 29.179 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) 11.02 165.961 41.938 58.831 40.655 24.537 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeŃelor  
 11.02.01 0     
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor, sectoarelor  şi Municipiului Bucureşti 
 

11.02.02 
165.681 41.938 58.831 40.375 24.537 
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Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenŃionarea energiei termice livrate 
populaŃiei 
 11.02.03 0     
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi 
distribuŃie a energiei termice 
 11.02.04 0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 0     
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
 11.02.06 280   280  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii 
din spaŃiul rural 11.02.07      
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07) 
 12.02 500 84 80 70 266 
Taxe hoteliere 
 12.02.07 500 84 80 70 266 
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+ 15.02.50) 
 15.02 500 118 100 150 132 
Impozit pe spectacole 
 15.02.01 500 118 100 150 132 
Alte taxe pe servicii specifice 
 15.02.50 0     
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităŃi (cod 
16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50) 
 16.02 31.000 11.256 7.500 8.000 4.244 
Taxa asupra  mijloacelor de transport ( cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02) 
 16.02.02 19.000 8.115 3.500 4.000 3.385 
Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de persoane fizice *) 
 16.02.02.01 9.000 5.182 1.000 1.500 1.318 
Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de persoane juridice *) 
 16.02.02.02 10.000 2.933 2.500 2.500 2.067 
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare 
 16.02.03 12.000 3.141 4.000 4.000 859 
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităŃi 
 16.02.50 0 0 0 0 0 
A6. ALTE IMPOZITE ŞI  TAXE  FISCALE (cod 18.02) 
 00.11 4.500 2.051 800 800 849 
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 
 18.02 4.500 2.051 800 800 849 
Alte impozite şi taxe 
 18.02.50 4.500 2.051 800 800 849 
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C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 10.727 1.696 2.473 2.701 3.857 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+ 31.02) 00.13 1.001 341 300 200 160 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.02 1.000 341 300 200 159 

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăŃilor şi companiilor naŃionale 30.02.01 0     

Restituiri de fonduri din finanŃarea bugetara a anilor precedenŃi 30.02.03 0   0 0 

Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 1.000 341 300 200 159 

Venituri din dividende  30.02.08 0     

Alte venituri din proprietate 30.02.50 0     

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02 1 0 0 0 1 

Alte venituri din dobânzi 31.02.03 1 0   1 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 9.726 1.355 2.173 2.501 3.697 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 655 189 172 161 133 

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 50 12 20 10 8 

ContribuŃia  părinŃilor sau susŃinătorilor legali pentru întreŃinerea copiilor în creşe 33.02.10 600 175 150 150 125 

ContribuŃia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12 0     

Taxe din activităŃi cadastrale şi agricultură 33.02.24 0     

ContribuŃia lunară a părinŃilor pentru întreŃinerea copiilor în unităŃile de protecŃie socială 33.02.27 0     

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaŃii şi despăgubiri 33.02.28 5 2 2 1 0 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi 33.02.50 0     

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02 la 34.02.50) 34.02 2.460 450 800 700 510 

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.460 450 800 700 510 

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 0     

Amenzi, penalităŃi şi confiscări (rd.65 la rd.68) 35.02 611 222 201 140 48 

Venituri din amenzi şi alte sancŃiuni aplicate potrivit dispoziŃiilor legale 35.02.01 600 222 200 140 38 
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PenalităŃi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraŃiei de impozite şi taxe 35.02.02 1    1 
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu  
confiscarea potrivit legii 35.02.03 0     

Alte amenzi, penalităŃi şi confiscări 35.02.50 10 0 1 0 9 

Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) 36.02 6.000 494 1.000 1.500 3.006 

Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităŃile instituŃiilor publice  36.02.05 0     

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 0     

Alte venituri 36.02.50 6.000 494 1.000 1.500 3.006 

Transferuri voluntare,  altele decât subvenŃiile (cod 37.02.01 la 37.02.50) 37.02 0 0 0 0 0 

DonaŃii şi sponsorizări 37.02.01 0     

Alte transferuri voluntare 37.02.50 0     

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)  00.15 5.437 1.887 1.631 1.087 832 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) 39.02 5.437 1.887 1.631 1.087 832 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituŃiilor publice 39.02.01 50 1 15 10 24 

Venituri din vânzarea locuinŃelor construite din fondurile statului 39.02.03 0     

Venituri din privatizare 39.02.04 0     

Venituri din vânzarea unor bunuri aparŃinând domeniului privat al statului 39.02.07 5.387 1.886 1.616 1.077 808 

III. OPERAłIUNI FINANCIARE (40.02) 0.16 0 0 0 0 0 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02.06 la 40.02.50) 40.02 0 0 0 0 0 

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casă 40.02.11 0     

IV.  SUBVENłII (cod 00.18) 00.17 30.185 7.580 4.930 10.375 7.300 

SUBVENłII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 30.185 7.580 4.930 10.375 7.300 

SubvenŃii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 30.185 7.580 4.930 10.375 7.300 
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A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.15) 00.19 1.450 400 0 1.050 0 

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01 0 0 0 0 0 

InvestiŃii finanŃate parŃial din împrumuturi externe 42.02.03 0     

Planuri şi  regulamente de urbanism 42.02.04 0     

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcŃiilor de cvartale de locuinŃe noi 42.02.05 0     

FinanŃarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 42.02.06 0     

FinanŃarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor 42.02.09 0     

FinanŃarea acŃiunilor privind reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente cu destinaŃie de 
locuinŃă 42.02.10 0     

SubvenŃii pentru reabiltarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 0     

SubvenŃii pentru finanŃarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 0     

FinanŃarea cheltuielilor de capital ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 42.02.14 1.450 400  1.050  

SubvenŃii primite din Fondul NaŃional de dezvoltare 42.02.15 0     
B.  Curente (cod 
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36) 00.20 28.735 7.180 4.930 9.325 7.300 

FinanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 26.400 6.747 4.730 8.423 6.500 

SubvenŃii primite din Fondul de IntervenŃie 42.02.28 0     

FinanŃarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0     

SubvenŃii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la combustibili 42.02.32      

Sprijin financiar la constituirea familiei 42.02.33 1.600 236 113 625 626 

SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pt.încălzirea locuinŃei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri 42.02.34 170 5 1 86 78 

SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea unităŃilor de asistenta medico-sociale 42.02.35      

SubvenŃii pentru acordarea trusou pentru nou născuŃi 42.02.36 500 192 86 126 96 
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SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii 42.02.41 65   65  

SubvenŃii de la alte administraŃii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+ 43.02.08) 43.02 0 0 0 0 0 

SubvenŃii primite de  la  bugetele consiliilor judeŃene pentru protecŃia copilului 43.02.01 0     

SubvenŃii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanŃarea 
programelor pentru ocuparea temporară a forŃei de muncă şi subvenŃionarea locurilor de muncă  43.02.04 0     

SubvenŃii primite de la alte bugete locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru 
persoanele cu handicap 43.02.07 0     

SubvenŃii primite de la alte bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru ajutoare în situaŃii de 
extremă dificultate 43.02.08      

TOTAL CHELTUIELI  (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02+ 60.02+ 61.02+ 65.02+ 66.02+ 67.02+ 
68.02+ 70.02+ 74.02+ 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02+ 97.02) 49.02 740.687 164.695 195.759 258.058 122.175 
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 

01 615.995 154.266 177.929 195.209 88.591 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL () 10 232.532 68.584 64.507 69.130 30.311 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII () 20 248.732 56.442 78.852 80.938 32.500 
TITLUL III DOBÂNZI () 

30 36.100 7.717 7.600 14.318 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice interne () 30.01 36.100 7.717 7.600 14.318 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice externe () 30.02 0 0 0 0 0 

Alte dobânzi () 30.03 0 0 0 0 0 
TITLUL IV SUBVENłII () 

40 0 0 0 0 0 
SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif () 

40.03 0 0 0 0 0 

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ () 50 4.075 0 0 3.025 1.050 
Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale () 

50.04 4.075 0 0 3.025 1.050 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.176+196+225+269+308+332+3714071+443+500+540+569) 51 35.920 7.280 9.022 12.853 6.765 
Transferuri curente () 

51.01 35.920 7.280 9.022 12.853 6.765 
Transferuri către instituŃii publice () 

51.01.01 35.920 7.280 9.022 12.853 6.765 

AcŃiuni de sănătate () 51.01.03 0 0 0 0 0 
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Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor de zi pentru protecŃia 
copilului () 51.01.14 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu 
handicap () 51.01.15 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru acordarea unor ajutoare către 
unităŃile administrativ-teritoriale în situaŃii de extremă dificultate () 51.01.24 0 0 0 0 0 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 
A. Transferuri interne.() 

55.01 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 

Programe cu finanŃare rambursabila () 55.01.03 0     

Programe PHARE () 55.01.08 0     

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat () 55.01.12 0     

Programe de dezvoltare () 55.01.13 0     

Fond Roman de  Dezvoltare Socială () 55.01.15 0     
Alte transferuri curente interne () 

55.01.18 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALĂ () 

57 37.800 8.668 11.647 9.170 8.315 

Ajutoare sociale () 57.02 37.800 8.668 11.647 9.170 8.315 

Ajutoare sociale în numerar () 57.02.01 31.000 7.103 9.124 7.700 7.073 

Ajutoare sociale în natura () 57.02.02 6.800 1.565 2.523 1.470 1.242 

 59 5.800 312 1.790 2.768 930 
Burse () 

59.01 1.700 93 619 808 180 

Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile naturale () 59.02 0 0 0 0 0 

Programe pentru tineret 59.08 100 0 0 100 0 

AsociaŃii şi fundaŃii () 59.11 2.500 219 1.081 600 600 

 SusŃinerea cultelor () 59.12 1.500 0 90 1.260 150 

ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical () 59.15 0 0 0 0 0 
  

59.22 0 0 0 0 0 
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CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 96.868 500 9.669 57.295 29.404 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 96.868 500 9.669 57.295 29.404 
Active fixe () 

71.01 96.868 500 9.669 57.295 29.404 
ConstrucŃii() 

71.01.01 55.220 500 7.454 38.494 8.772 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport() 71.01.02 2.017 0 685 932 400 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale() 71.01.03 1.038 0 599 415 24 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)() 71.01.30 38.593 0 931 17.454 20.208 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 

72 0 0    
Active financiare () 

72.01 0 0    

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale () 72.01.01 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 27.824 9.929 8.161 5.554 4.180 
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI () 

80 0 0 0 0 0 

Împrumuturi pentru instituŃii şi servicii publice sau activităŃi finanŃate integral din venituri proprii () 80.03 0     

Alte împrumuturi () 80.30 0     

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 28.500 9.975 8.550 5.700 4.275 

Rambursări de credite externe () 81.01 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite interne () 81.02 28.500 9.975 8.550 5.700 4.275 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -676 -46 -389 -146 -95 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -676 -46 -389 -146 -95 

TITLUL XIV  REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT () 90 0 0 0 0 0 

Rezerve () 91.01 0     

Excedent () 92.01 0     

Deficit () 93.01 0     

  0     

  0     
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Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE () 50.02 144.490 25.980 29.907 65.688 22.915 

AutorităŃi publice şi acŃiuni externe () 51.02 93.681 15.741 19.174 45.401 13.365 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 76.973 15.271 17.010 32.281 12.411 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 31.872 8.084 7.397 8.721 7.670 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 45.101 7.187 9.613 23.560 4.741 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente () 

51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 16.908 500 2.194 13.215 999 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 16.908 500 2.194 13.215 999 
Active fixe() 

71.01 16.908 500 2.194 13.215 999 
ConstrucŃii 

71.01.01 12.488 500 1.241 9.797 950 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 687 0 600 87 0 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 126 0 72 54 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 3.607 0 281 3.277 49 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 -200 -30 -30 -95 -45 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -200 -30 -30 -95 -45 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -200 -30 -30 -95 -45 

Din total capitol:  93.681 15.741 19.174 45.401 13.365 

AutorităŃi executive şi legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 93.681 15.741 19.174 45.401 13.365 

AutorităŃi executive 
51.02.01.0

3 93.681 15.741 19.174 45.401 13.365 

  0     
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Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02 11.645 1.450 2.214 5.356 2.625 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 11.645 1.450 2.214 5.356 2.625 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0     

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ () 50 4.075 0 0 3.025 1.050 
Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale  

50.04 4.075 0 0 3.025 1.050 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 7.570 1.450 2.214 2.331 1.575 
Transferuri curente () 

51.01 7.570 1.450 2.214 2.331 1.575 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 7.570 1.450 2.214 2.331 1.575 

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru acordarea unor ajutoare către 
unităŃile administrativ-teritoriale în situaŃii de extremă dificultate 51.01.24 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0 0 0 0 0 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 0 0 0 0 0 
Active fixe () 

71.01 0 0 0 0 0 
ConstrucŃii 

71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0     

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 0     

Din total capitol:  11.645 1.450 2.214 5.356 2.625 

Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale 54.02.05 4.075 0 0 3.025 1.050 

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0     
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Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraŃile publice 
locale 
 54.02.07 0     

Servicii publice comunitare de evidenŃă a persoanelor 54.02.10 7.570 1.450 2.214 2.331 1.575 

Alte servicii publice generale  54.02.50 0     

  0     

TranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi () 55.02 39.164 8.789 8.519 14.931 6.925 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 39.164 8.789 8.519 14.931 6.925 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 3.064 1.072 919 613 460 

Dobânzi 30 36.100 7.717 7.600 14.318 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 36.100 7.717 7.600 14.318 6.465 

Dobânzi aferente datoriei publice externe 30.02 0     

Alte dobânzi  30.03 0     

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

  0     
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraŃiei (cod 56.02.06 la 56.02.09) 
 56.02 0     
CHELTUIELI CURENTE () 

01 0     
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0     
Transferuri curente () 

51.01 0     
Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor de zi pentru protecŃia 
copilului 
 51.01.14 0     
Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu 
handicap 51.01.15 0     
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Din total capitol:  0     

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor pentru protecŃia copilului 56.02.06 0     
Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele cu 
handicap 
 56.02.07 0     

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09 0     

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłA NAłIONALĂ (cod 60.02+61.02) 59.02 24.198 5.180 6.006 9.081 3.931 
Apărare (cod 60.02.02) 
 60.02 320 46 109 90 75 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 320 46 109 90 75 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 320 46 109 90 75 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0 0 0 0 0 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 0 0 0 0 0 
Active fixe () 

71.01 0 0 0 0 0 
ConstrucŃii 

71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0   0 0 
Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 
 71.01.03 0  0 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0  0 0 0 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite externe 
 81.01 0     
Rambursări de credite interne 
 81.02 0     

Din total capitol:  0     
Apărare naŃională 
 60.02.02 320 46 109 90 75 

  0     

Ordine publică şi siguranŃa naŃională (cod 61.02.03 la 61.02.50) 61.02 23.878 5.134 5.897 8.991 3.856 
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 CHELTUIELI CURENTE () 
01 23.680 5.135 5.898 8.821 3.826 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 0 0 0 0 
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 
 20 110 39 33 22 16 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 23.570 5.096 5.865 8.799 3.810 
Transferuri curente () 

51.01 23.570 5.096 5.865 8.799 3.810 
Transferuri către instituŃii publice 
 51.01.01 23.570 5.096 5.865 8.799 3.810 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 200 0 0 170 30 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 200 0 0 170 30 
Active fixe() 

71.01 200 0 0 170 30 
ConstrucŃii 

71.01.01 0 0 0 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 200 0 0 170 30 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0 0 0 0  

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0 0 0   

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 -2 -1 -1 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     
Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 
 85 -2 -1 -1 0 0 
Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 
 85.01 -2 -1 -1 0 0 

Din total capitol:  23.878 5.134 5.897 8.991 3.856 
Ordine publică (cod 61.02.03.04) 
 61.02.03 23.570 5.096 5.865 8.799 3.810 

PoliŃie comunitară 61.02.03.04 23.570 5.096 5.865 8.799 3.810 

ProtecŃia civilă şi protecŃia contra incendiilor 61.02.05 308 38 32 192 46 
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Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranŃei naŃionale 
 61.02.50 0     

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 333.978 81.442 99.543 107.594 45.399 

ÎnvăŃământ (cod 65.02.03+ 65.02.04+ 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50) 65.02 158.462 48.101 45.980 53.274 11.107 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 157.627 48.101 45.871 52.592 11.063 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 127.394 40.987 35.148 42.298 8.961 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 24.833 6.197 8.523 8.746 1.367 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0     
Transferuri curente () 

51.01 0     

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 0     
A. Transferuri interne.() 

55.01 0     

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0     
TITLUL VIII  ASISTENłĂ SOCIALĂ () 

57 3.700 824 1.581 740 555 

 Ajutoare sociale () 57.02 3.700 824 1.581 740 555 

 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 3.700 824 1.581 740 555 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.287+288) 
 59 1.700 93 619 808 180 

Burse  59.01 1.700 93 619 808 180 

AsociaŃii şi fundaŃii  59.11 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 835 0 109 682 44 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 835 0 109 682 44 
Active fixe()  

71.01 835 0 109 682 44 
ConstrucŃii 

71.01.01 131 0 0 121 10 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 
 71.01.02 210 0 0 200 10 
Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 
 71.01.03 494 0 109 361 24 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 0 0 0 0 0 
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OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:  158.462 48.101 45.980 53.274 11.107 

ÎnvăŃământ preşcolar şi primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02) 65.02.03 72.663 21.837 22.124 24.233 4.469 

ÎnvăŃământ preşcolar 65.02.03.01 37.655 10.820 11.138 14.118 1.579 

ÎnvăŃământ primar 65.02.03.02 35.008 11.017 10.986 10.115 2.890 
ÎnvăŃământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 
 65.02.04 77.179 23.794 21.422 26.061 5.902 

ÎnvăŃământ secundar inferior    65.02.04.01 20.875 6.795 6.271 6.252 1.557 

ÎnvăŃământ secundar superior  65.02.04.02 33.782 10.202 9.089 11.886 2.605 

ÎnvăŃământ profesional 65.02.04.03 22.522 6.797 6.062 7.923 1.740 

ÎnvăŃământ postliceal 65.02.05 0     
ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 
 65.02.07 8.620 2.470 2.434 2.980 736 

ÎnvăŃământ special 65.02.07.04 8.620 2.470 2.434 2.980 736 
Servicii auxiliare pentru educaŃie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30) 
 65.02.11 0 0 0 0 0 

Internate şi cantine pentru elevi 65.02.11.03 0     

Alte servicii auxiliare  65.02.11.30 0     
Alte cheltuieli în domeniul învăŃământului  
 65.02.50 0     

  0     
Sănătate (cod 66.02.06 + 66.02.50) 
 66.02 65 0 0 28 37 

CHELTUIELI CURENTE () 01 65 0 0 28 37 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 65   28 37 

TITLUL IІ BUNURI ŞI SERVICII  20 0     
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TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE() 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente () 51.01 0 0 0 0 0 

AcŃiuni de sănătate  51.01.03 0     

TITLUL VIІІ ASISTENłĂ SOCIALĂ () 57 0 0 0 0 0 

Ajutoare sociale() 57.02 0 0 0 0 0 

Ajutoare sociale în natură 57.02.02 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0 0 0 0 0 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 0 0 0 0 0 
Active fixe() 

71.01 0 0 0 0 0 
ConstrucŃii 

71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0     

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0     

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Din total capitol:  0     

Servicii medicale în unităŃi sanitare cu paturi cod 66.02.06.01 + 66.02.06.03 66.02.06 0     

Spitale generale  66.02.06.01 0     

UnităŃi medico·-·sociale  66.02.06.03.      

Servicii de sănătate publică 66.02.08 65   28 37 

Alte cheltuieli în domeniu sănătăŃii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 0     

Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare  66.02.50.50 0     

  0     

Cultură, recreere şi religie (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + 67.02.50) 67.02 65.936 6.871 13.031 28.135 17.899 
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CHELTUIEL CURENTE(rd. 345 la 346 + 353) 
01 49.418 6.875 10.701 17.800 14.042 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
 10 15.032 3.523 3.886 3.489 4.134 

TITLUL IІ BUNURI ŞI SERVICII  20 28.006 2.618 5.782 11.228 8.378 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE() 
 51 4.780 734 943 1.723 1.380 
Transferuri curente (rd 349) 

51.01 4.780 734 943 1.723 1.380 
Transferuri către instituŃii publice  

51.01.01 4.780 734 943 1.723 1.380 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI(rd 351) 

55 0 0    
A. Transferuri interne (rd 352) 

55.01 0     
Alte transferuri curente interne  

55.01. 18 0     
TITLUL ІX ALTE CHELTUIELI (rd 354 la 357) 

59 1600 0 90 1360 150 
Programe pentru tineret  

59.08 100  0 100 0 
SusŃinerea cultelor  

59.12 1.500 0 90 1.260 1.150 
ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical 

59.15 0     
 

59.22 0 0 0 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 359) 

70 16.872 0 2.640 10.355 3.877 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 360) 

71 16.872 0 2.640 10.355 3.877 
Active fixe (rd 361 la 364) 

71.01 16.872 0 2.640 10.355 3.877 
ConstrucŃii  

71.01.01. 16.537 0 2.555 10.130 3.852 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport  
 71.01.02 185 0 85 75 25 
Mobilier, aparatură şi alte active corporale 
  71.01.03 0  0 0 0 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale ) 
 71.01.30 150  0 150 0 
OPERAłIUNI FINANCIARE  

79 -354 -4 -310 -20 -20 
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  

81 0 0 0 0 0 
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Rambursări de credite externe  
81.01  0     

Rambursări de credite interne  
81.02 0     

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 
 85 -354 -4 -310 -20 -20 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -354 -4 -310 -20 -20 

Din total capitol:  65.963 6.871 13.031 28.135 17.899 

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) 67.02.03 0 0 0 0 0 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale 67.02.03.02 0     

Muzee 67.02.03.03 0     
InstituŃii publice de spectacole şi concerte 
 67.02.03.04 0     
Scoli populare de artă şi meserii 
 67.02.03.05 0     

Case de cultură 67.02.03.06 0     
Cămine culturale 
 67.02.03.07 0     
Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiŃionale 
 67.02.03.08 0     

Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0     

Alte servicii culturale 67.02.03.30 0     

Servicii recreative şi sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 59.656 6.137 11.998 25.152 16.369 

Sport 67.02.05.01 0     

Tineret 67.02.05.02 100 0 0 100 0 
ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 
 67.02.05.03 59.656 6.137 11.998 25.052 16.369 

Servicii religioase 67.02.06 1.500 0 90 1.260 150 
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 
 67.02.50 4.780 734 943 1.723 1.380 

  0     
Asigurări şi asistenŃă socială (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 
68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) 
 68.02 109.515 26.470 40.532 26.157 16.356 
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CHELTUIELI CURENTE () 
01 108.084 26.473 39.422 25.845 16.344 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 45.077 13.173 14.656 11.319 5.929 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 26.407 5.237 13.619 5.496 2.055 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente (rd.393) 

51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.395) 

55 0 0 0 0 0 

A. Transferuri interne.(rd.396 la 398) 55.01 0 0 0 0 0 

Programe cu finanŃare rambursabilă 55.01.03 0     

Programe PHARE  55.01.08 0     

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0     
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALĂ (rd.400) 

57 34.100 7.844 10.066 8.430 7.760 

  Ajutoare sociale (rd.401+402) 57.02 34.100 7.844 10.066 8.430 7.760 

 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 31.000 7.103 9.124 7.700 7.073 
  

57.02.02 3.100 741 942 730 687 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.404) 59 2.500 219 1.081 600 600 

AsociaŃii şi fundaŃii  59.11 2.500 219 1.081 600 600 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.406) 70 1.483 0 1.133 325 25 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.407) 
 71 1.483 0 1.133 325 25 

 Active fixe(rd.387 la 390)  71.01 1.483 0 1.133 325 25 
ConstrucŃii 

71.01.01 415 0 415 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 68 0 68 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 1.000 0 650 325 25 

OPERAłIUNI FIANCIARE   79 -52 -3 -23 -13 -13 
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TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE   81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe   81.01 0     

Rambursări de credite interne   81.02 0     

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -52 -3 -23 -13 -13 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -52 -3 -23 -13 -13 

Din total capitol:  109.515 26.470 40.532 26.157 16.356 

AsistenŃă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 9.576 948 5.770 2.324 534 

AsistenŃă socială în caz de boli şi invalidităŃi (cod 68.02.05.02) 68.02.05 44.411 12.013 13.168 11.062 8.168 

AsistenŃă socială  în  caz de invaliditate 
68.02.05.0

2 44.411 12.013 13.168 11.062 8.168 

AsistenŃă socială pentru familie şi copii 68.02.06 18.556 4.787 7.640 3.825 2.304 

Ajutoare pentru locuinŃe 68.02.10 0     

Creşe 68.02.11 9.990 2.503 4.223 2.358 906 
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02) 
 68.02.15 2.500 239 1.061 600 600 

Ajutor social 68.02.15.01 2.500 239 1.061 600 600 

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0     

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei  sociale 68.02.50 24.482 5.980 8.670 5.988 3.844 

      
Partea a IV-a  SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINłE, MEDIU ŞI APE (cod 
70.02+74.02) 69.02 192.727 46.475 48.481 55.884 41.887 
LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publica (70.02.03+ 70.02.05+ 70.02.06+ 70.02.07+ 70.02.50) 
 70.02 101.532 18.378 20.491 32.227 30.436 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 31.459 8.406 8.858 7.444 6.751 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 10.911 2.359 2.931 2.704 2.917 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 5.512 784 1.416 1.733 1.579 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 
 51 0     
Transferuri curente () 
 51.01 0     
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Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 
A. Transferuri interne.() 

55.01 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0     

Alte transferuri curente interne  55.01.18 15.036 5.263 4.511 3.007 2.255 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 41.596 0 3.093 19.091 19.412 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 41.596 0 3.093 19.091 19.412 
Active fixe() 

71.01 41.596 0 3.093 19.091 19.412 
ConstrucŃii 

71.01.01 9.730 0 2.743 6.987 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 

Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale 71.01.03 350  350  0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 31.516 0 0 12.104 
19.41

2 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 

72 0     
Active financiare () 

72.01 0     
Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 
 72.01.01 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 28.477 9.972 8.540 5.692 4.273 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 28.500 9.975 8.550 5.700 4.275 

Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 28.500 9.975 8.550 5.700 4.275 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -23 -3 -10 -8 -2 
Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 
 85.01 -23 -3 -10 -8 -2 

Din total capitol:  101.532 18.378 20.491 32.227 30.436 
LocuinŃe (cod 70.0203.01+ 70.02.03.30) 
 70.02.03 39.916 0 2.743 17.761 19.412 
Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 
 70.02.03.01 5.850 0 2.093 3.757 0 
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Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 
 70.02.03.30 34.066 0 650 14.004 19.412 

 Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 15.566 5.263 4.511 3.537 2.255 

Alimentare cu apă 70.02.05.01 15.566 5.263 4.511 3.537 2.255 

Amenajări hidrotehnice  70.02.05.02 0     

Iluminat public şi electrificări rurale 70.02.06 550  0 550  

Alimentare cu gaze naturale în localităŃi 70.02.07 0     
Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării comunale  
 70.02.50 45.500 13.115 13.237 10.379 8.769 

    0     

ProtecŃia mediului (cod 74.02.05+ 74.02.06) 74.02 91.218 28.100 28.000 23.665 11.453 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 86.537 28.100 28.000 20.056 10.381 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 86.537 28.100 28.000 20.056 
10.38

1 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente () 

51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 0 0 0 0 0 
A. Transferuri interne. () 

55.01 0 0 0 0 0 

Programe PHARE  55.01.08 0     
InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 
 55.01.12 0     
Alte transferuri curente interne  
 55.01.18 0  0 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL () 
 70 4.681 0 0 3.609 1.072 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 4.681 0 0 3.609 1.072 
Active fixe () 

71.01 4.681 0 0 3.609 1.072 
ConstrucŃii 

71.01.01 3.959 0 0 3.609 350 



 393 
 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0     

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 722 0 0 0 722 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 

72 0     
Active financiare () 

72.01 0     

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 72.01.01 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 0     

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 0     

Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 0     

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 0 0 0 0 0 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 0 0 0 0 0 

Din total capitol:  91.218 28.100 28.000 23.665 11.453 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.02.05.01 + 74.02.05.02) 74.02.05 86.537 28.100 28.000 20.056 10.381 

Salubritate 
74.02.05.0

1 86.537 28.100 28.000 20.056 10.381 

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.02 0     

Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 4.681 0 0 3.609 1.072 

  0     
Partea a V- a ACłIUNI ECONOMICE (cod 80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02) 
 79.02 45.271 5.615 11.812 19.803 8.041 
AcŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.02.01 la 81. 02.50) 
 80.02 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI CURENTE () 
 01 0 0 0 0 0 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 
 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0 0   0 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0 0 0 0 0 
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Transferuri curente () 
51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0   0  
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 0     
A. Transferuri interne.() 

55.01 0     

Programe de dezvoltare  55.01.13 0     
Alte transferuri curente interne 

55.01.18 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0     
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 0     

Active fixe () 71.01 0     
ConstrucŃii 

71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0     

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79      

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81      

Rambursări de credite externe  81.01      

Rambursări de credite interne  81.02      

Din total capitol :  0     

AcŃiuni generale economice şi comerciale (cod 80.02.01.06 la 80. 02.01.30) 80.02.01 0 0 0 0 0 

Prevenirea şi combaterea inundaŃii şi gheŃuri 80.02.01.06 0 0 0 0 0 

Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii  80.02.01.09 0     

Programe de dezvoltare regională şi socială 80.02.01.10 0     
Alte cheltuieli pentru acŃiuni generale economice şi comerciale  
 80.02.01.30 0     

  0     
Combustibili şi energie (cod 81.02.06 la 81.02.50) 
 81.02 0     
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CHELTUIELI CURENTE () 01 0     

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0     

TITLUL IV SUBVENłII () 40 0     

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif  40.03 0     

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0     
Transferuri curente () 

51.01 0     

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 0     
A. Transferuri interne.() 

55.01 0     
InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat  
 55.01.12 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0     
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 0     

Active fixe () 71.01 0     
ConstrucŃii 

71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0     

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79      
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 
 81      
Rambursări de credite externe  
 81.01      
Rambursări de credite interne  
 81.02      

Din total capitol :  0     
Energie termică 
 81.02.06 0     
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AlŃi combustibili 
 81.02.07 0     

Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 81.02.50 0     

   0     
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.02.03) 
 83.02 0     
CHELTUIELI CURENTE () 

01 0     

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0     
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE  

51      
Transferuri curente  

51.01      
Transferuri către instituŃii publice 
 51.01.01      

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0     
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 0     

Active fixe () 71.01 0     
ConstrucŃii 

71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0     

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE  79      
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 
 81      
Rambursări de credite externe  
 81.01      

Rambursări de credite interne  81.02      

Din total capitol :  0     

Agricultură (cod 83.02.30.30) 83.02.03 0     
ProtecŃia plantelor şi carantina fitosanitară 
 83.02.03.03 0     
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Alte cheltuieli în domeniul agriculturii  83.02.03.30 0     

      
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50) 
 84.02 44.771 5.615 11.312 19.803 8.041 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 30.523 5.620 10.827 9.965 4.111 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.181 458 489 571 663 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 28.342 5.162 10.338 9.394 3.448 
TITLUL IV SUBVENłII (rd.539) 

40 0 0 0 0 0 
SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif 
 40.03 0     
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente (rd.542) 

51 0 0 0 0 0 
Transferuri către instituŃii publice 
 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 0 0 0 0 0 
A. Transferuri interne.() 

55.01 0 0 0 0 0 
InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 
 55.01.12 0     

Alte transferuri curente interne 55.01.18 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 14.293 0 500 9.848 3.945 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  

71 14.293 0 500 9.848 3.945 
Active fixe()  

71.01 14.293 0 500 9.848 3.945 
ConstrucŃii 

71.01.01 11.960 0 500 7.850 3.610 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 
 71.01.02 735 0 0 400 335 
Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 
 71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 1.598 0 0 1.598 0 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 

72 0     
Active financiare () 

72.01 0     
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Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 72.01.01 0     

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     
Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 
 85 -45 -5 -15 -10 -15 
Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 
 85.01 -45 -5 -15 -10 -15 

Din total capitol:  0     

Transport rutier  (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 44.771 5.615 11.312 19.803 8.041 

Drumuri şi poduri 84.02.03.01 0     

Transport în comun 84.02.03.02 0     

Străzi  84.02.03.03 44.771 5.615 11.312 19.803 8.041 

Transport aerian (cod 84.02.06.02) 84.02.06 0 0 0 0 0 

AviaŃia civilă 84.02.06.02 0 0 0 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 0     

      

Alte acŃiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50) 87.02 500 0 500 0 0 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 500 0 500 0 0 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 500  500   
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0     
Transferuri curente () 

52 0     

Transferuri către instituŃii publice 52.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 0     
A. Transferuri interne.() 

55.01 0     
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Fond Roman de Dezvoltare Socială 55.01.15 0     
Alte transferuri curente interne  
 55.01.18 0     

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI () 59 0     
Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile naturale 
 59.02 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL () 
 70 0     
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 
 71 0     
Active fixe () 

71.01 0     
ConstrucŃii 

71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 
 71.01.02 0     
Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 
 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 
 71.01.30 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 0     
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI () 

80 0     

Împrumuturi pentru instituŃii şi servicii publice sau activităŃi finanŃate integral din venituri proprii 80.03 0     

Alte împrumuturi 80.30 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
 81      

Rambursări de credite externe 81.01      

Rambursări de credite interne 81.02      

Din total capitol:  0     
Fondul Roman de Dezvoltare Socială  
 87.02.01 0     

Zone libere 87.02.03 0     

Turism 87.02.04 0     

Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 87.02.05 0     

Alte acŃiuni economice 87.02.50 500  500   
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  0     
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 
 96.02 0 20.925 -61.048 -20.391 60.514 
REZERVE  
 97.02 0     

EXCEDENT  98.02 0 20.925 -61.048 -20.391 60.514 

DEFICIT 99.02 0     
 

 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor în vederea 

numirii/eliberării din funcŃie a directorilor executivi şi 

generali ai serviciilor publice descentralizate 

ale Consiliului Local Sector 6 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al DirecŃiei Managementul 

Resurselor Umane; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În baza prevederilor art. 63, alin. 5, lit. ”e” şi alin. 7, art. 74, 

alin. 2 şi art. 81  alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată şi 

actualizată, coroborate cu prevederile art. 58, alin. 2 din Legea nr. 

188/1999 republicată şi actualizată privind Statutul funcŃionarilor 

publici; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă criteriile şi procedurile stabilite în Anexele 
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nr. I şi II la prezenta, în baza cărora se vor face 

numirile/eliberările din funcŃie a directorilor executivi şi generali, 

conducători de instituŃii şi servicii publice subordonate Consiliului 

Local Sector 6. 

 

 Art. 2. Numirea directorilor executivi şi generali, 

conducători de instituŃii şi servicii publice din cadrul Consiliului 

Local Sector 6 se va face de către Primarul Sectorului 6 prin 

dispoziŃie, după îndeplinirea procedurilor stabilite în Anexa nr. II, 

conform prevederilor legale. 

 Aceştia vor fi prezentaŃi plenului Consiliului Local Sector 6 

în prima şedinŃă ulterioară numirii. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Managementul 

Resurselor Umane şi celelalte instituŃii şi servicii implicate, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri corespunzător 

competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr.: 186 

Data: 08.09.2009  
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ANEXA NR. 1 

 la H.C.L.S. 6 nr. 186/08.09.2009 

 

Criterii şi condiŃii în baza cărora se va face selecŃia, numirea 

şi eliberarea din funcŃie a directorilor executivi şi 

generali ai serviciilor publice descentralizate 

ale Consiliului Local Sector 6. 

 

I. CondiŃii 

- capacitate deplină de exerciŃiu; 

- nu a desfăşurat activităŃi de poliŃie politică aşa cum este definită 

prin lege; 

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unor infracŃiuni de 

serviciu sau în legatură cu serviciul; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte 

medicale; 

- absolvent de studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licenŃă; 

- studii postuniversitare sau masterat (cu diplomă) în domeniul: 

managementului, administraŃiei publice sau în domeniul studiilor 

necesare ocupării respectivei funcŃii de conducere ; 

- vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani; 

- experienŃă în administraŃia publică: la nivel de decizie, 

coordonator de colectiv, vechime în funcŃii de conducere sau 

demnitate publică; 
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- abilitate de operare calculator personal la nivel avansat 

(constituie criteriu de departajare) 

 

II.Criterii 

CompetenŃa 

- evaluarea activităŃii pe ultimii 3 ani; 

 

Profesionalism 

- evaluarea rapoartelor sau a fişelor de evaluare şi a calificativelor 

obŃinute, după caz, în ultimii 3 ani; 

 

PerformanŃa 

- prezentarea unui raport de către candidat prin care va prezenta 

activităŃile considerate reprezentative din ultimii 3 ani; 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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ANEXA NR. 2 

la H.C.L.S. 6 nr. 186/08.09.2009 

 

Proceduri de numirea şi eliberarea din funcŃie a 

directorilor executivi şi generali ai serviciilor publice 

descentralizate ale Consiliului Local Sector 6. 

 

I. SelecŃia se va face prin concurs/examen organizat prin 

grija Primarului Sectorului 6, corespunzător prevederilor legale de 

către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici. 

 Anterior organizării concursului/examenului Primarul 

Sectorului 6 va realiza următoarele proceduri: 

a) stabilirea bibliografiei, condiŃiilor pe care trebuie să le 

îndeplinească candidaŃii sau candidatul, data, ora şi locul unde se 

va organiza concursul. 

b) emiterea unei dispoziŃii prin care se vor nominaliza 3 

funcŃionari din cadrul Primăriei Sector 6, ca membrii în comisia de 

concurs şi 3 funcŃionari ca membri în comisia de contestaŃii; 

c) transmiterea întregii documentaŃii AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici în vederea organizării concursului/ 

examenului. 

 Concursul/examenul se organizează în trei etape de către 

ANFP cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 

188/1999 republicată privind Statutul funcŃionarilor publici şi de 

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, actualizată. 
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 După finalizarea concursului candidatul declarat admis va fi 

desemnat prin ordin al Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici în baza căruia Primarul Sectorului 6 va face 

numirea pe post prin dispoziŃie şi îi va stabili atribuŃiile 

corespunzătoare; 

 II. În situaŃia în care postul face parte din categoria funcŃiilor 

contractuale toate procedurile legate de organizarea 

examenului/concursului vor fi realizate prin grija Primarului 

Sectorului 6 la nivelul Primăriei Sector 6 cu respectarea 

prevederilor legale corespunzătoare funcŃiilor contractuale, fără 

implicarea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. 

 III. Eliberarea din funcŃie a directorilor executivi şi generali 

ai serviciilor publice descentralizate ale Consiliului Local Sector 6 

va putea fi realizată dacă se constată că persoana nu mai 

îndeplineşte condiŃiile de ocupare a postului, nu şi-a îndeplinit în 

mod corespunzător sarcinile şi atribuŃiile stabilite prin fişa postului 

sau contractului de management, după caz, nerespectarea 

obligaŃiilor general instituite la nivelul instituŃiei, încălcarea cu 

vinovaŃie a regulilor şi a regulamentului de ordine interioară şi în 

baza altor cauze prevăzute de legea nr. 188/1999 republicată 

privind Statutul funcŃionarilor publici, Legea nr. 50/2007 privind 

Codul de conduită a funcŃionarilor publici şi Legea nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 În temeiul art. 35 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege dl consilier Dina Mihai Sorin în 

funcŃia de preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, până la 

data de 31.12.2009.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 187 

Data: 08.09.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării 

subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, 

conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată 

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală 

 

 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; 



 409 
 

 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 acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru 

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

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală. 

 

 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, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 188 

Data: 08.09.2009  
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Anexă  
la H.C.L.S. 6 nr. 188/08.09.2009  

Lista nominală 
cuprinzând propuneri acordare valoare subvenŃii privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală prin credit ipotecar - conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2006-actualizată septembrie 2009 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Nume, 

prenume 

 
Nr. înreg./ 

data 

 
Valoare locuinŃă cf. 

Deviz General 

 
Valoare credit  ipotecar 

 

 
Curs 

lei/euro la 
data 

încheierii 
contractu-

lui de 
credit 

ipotecar 

 
Curs 

lei/euro 
la data 
încheie

-rii 
contrac
-tului 

de 
constru

-ire 

 
Valoare 
subven-

Ńie  
(15000 

euro)  cf. 
O.U.G. 

nr. 
215/2008 

 
30%  din  valoarea 

locuinŃei cf. O.U.G. nr. 
215/2008 

 
Propunere 
acordare 
subvenŃie  
cf. O.U.G.  

nr. 
215/2008 
col (11) 

pt. 
col (11)  ≤ 
col (10), 

col (11)  ≤ 
col (6); 
col (10) 

pt. 
col (11)  > 
col (10), 

col (11) < 
col (6); 

col (6)  pt. 
col (11)  ≥ 

col (6) 
   

(lei) (euro) (lei) 

(euro) (lei) (lei) (lei) (lei) (euro) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Glodian 

Simona  
24074/ 

03.08.2009 
191698.27 61101.00 103220.46 32900.00 3.1374 3.2580 48870.00 59720.12 18330.30 48870.00 

2. Dinu 
Teodor  

24168/ 
04.08.2009 

109681.23 34976.00 89373.15 28500.00 3.1359 3.2785 49177.50 34400.64 10492.80 34401.00 
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3. Hertog 
Mariana 
Alice  

24337 
/05.08.2009 

139704.40 38570.00 80410.62 22200.00 3.6221 3.2721 49081.50 37861.47 11571.00 37861.00 

4. Dinescu 
Vlad  

24696/ 
10.08.2009 

119248.91 38106.00 97637.28 31200.00 3.1294 3.2723 49084.50 37408.28 11431.80 37408.00 

5. Sofian 
Vasile 
Nicolae  

25103/ 
12.08.2009 

109996.98 35117.00 87704.40 28000.00 3.1323 3.2723 49084.50 34474.01 10535.10 34474.00 

6. Oprisiu 
Ana 
Mirela  

25208/ 
13.08.2009 

109617.20 34486.00 89636.52 28200.00 3.1786 3.2126 48189.00 33236.92 10345.80 33237.00 

7. Constan-
tin 
George  

25258/ 
13.08.2009 

208300.43 65208.00 169239.31 52980.00 3.1944 3.2721 49081.50 64010.13 19562.40 49082.00 

8. Patru 
Cristina 
Verona  

25593/ 
17.08.2009 

127621.04 40654.00 104576.17 33313.00 3.1392 3.2785 49177.50 39985.24 12196.20 39985.00 

9. Grecu 
Virgil 
Dragos 

26372/ 
24.08.2009 

200068.44 63777.00 163751.40 52200.00 3.1370 3.2785 49177.50 62727.87 19133.10 49178.00 

10 Drăgoi 
Ionut 
Roland 

26403/ 
25.08.2009 

140436.40 43043.00 113182.68 34689.88 3.2627 3.2726 49089.00 42258.76 12912.90 42259.00 

11.  Bubulete 
Silviu Ion 

26412/ 
25.08.2009 

97271.24 30683.00 63404.00 20000.00 3.1702 3.2126 48189.00 29571.66 9204.90 29572.00 

12. Voichin 
Adrian 
George 

26597/ 
26.08.2009 

255194.76 78283.00 223697.60 68621.00 3.2599 3.3241 49861.50 78066.16 23484.90 49862.00 

 
Total: 486189.00 
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PREŞEDINTE COMISIE - STELA TOMOEA – Şef Serviciu - Serviciul EvidenŃă Patrimoniu 
 
MEMBRII,    
                         
 MIRCEA PAVEL – Referent – Serviciul AutorizaŃii ConstrucŃii 
 
 CĂTĂLIN TIMOFTE – Consilier – Serviciul Economic 
 
 CLAUDIA PAULA BADICA – Consilier Juridic – Serv. Adm. Publică 
 
 GABOR DORU VASILE – Consilier – Consiliul Local sector 6 
 
 CURSARU PAUL GABRIEL – Consilier – Consiliul Local sector 6 
 
 VĂDUVA SILVIU – Consilier – Consiliul Local sector 6 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 6 nr. 165/2009 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al DirecŃiei Gospodărie 

Comunitară şi RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4.1) din Legea nr. 

82/1991 a contabilităŃii, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi prevederile Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice nr. 

1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru 

persoanele fără scop patrimonial; 

 łinând seama de prevederile art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (1) 

ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, 

aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările si completarile ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 165/2009, astfel: 

 La articolul 2, după alineatul (4), se introduce alineatul (5), 

cu următorul cuprins:  

(5) Se aprobă modelul de proces verbal de constatare şi 

sancŃionare a contravenŃiilor conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre”.  

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 165/2009 rămân 

neschimbate. 
 

 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la 

îndeplinire, conform competenŃelor, de către Primarul Sectorului 

6, DirecŃia Gospodărie Comunitară şi RelaŃii cu AsociaŃiile de 

Proprietari prin Serviciul Control Financiar la AsociaŃii Proprietari. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 189 

Data: 08.09.2009  
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 189/08.09.2009 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

DIRECłIA GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ŞI RELAłII CU 

ASOCIAłIILE DE PROPRIETARI 

Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6 

 

 

PROCES - VERBAL 

de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor nr. …… 

Încheiat azi: Anul  ……… luna ……………… ziua ….... ora …….. 

 

SubsemnaŃii …………………………………………………………., 

având funcŃia ………………………………., în cadrul Serviciului 

Control Financiar la AsociaŃii Proprietari, împuterniciŃi cu 

legitimaŃia specială de control nr. ……………din ………………., 

eliberată de Primarul Sectorului 6, în baza prevederilor Legii nr. 

215/2001, în urma controlului efectuat în ziua de…... 

…..luna………….…….anul….….…,ora..…….….,la……………… 

din…………..……………str…………………………………....nr……

……,bl. ……..,sector 6, Certificat de înregistrare fiscală emis la 

data…………, C.I.F. nr. ………………. din data ………………… 
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au constatat următoarele: 

……………………………………………………………………….…

……………………………………….….……………………………..  

 De săvârşirea acestor fapte, se face vinovat dl./dna. 

………………….…………………………….…….… fiul/fiica lui 

………...………..…. şi a ……….……..…..……… născut(a) la data 

de …………..………… în ………….…………………… 

domiciliat(a) în  ... ....  ... ... .... .... .... .... ... ....…………………….… 

str……………………..…………………………….. nr. …….  

bl………, sc. …...., et……, ap……., sector ……, legitimat cu 

B.I./C.I. seria…….…. nr. ………..……… eliberat de SecŃia de 

PoliŃie……..…. la data de……….……………., 

C.N.P.…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./ având 

funcŃia de ………………………. 

 Faptele de mai sus constituie contravenŃie conform 

art….….. lit…….. din ……………………………. şi se 

sancŃionează conform art. …. lit……din………………………….. 

cu amendă de la ………………. la……………………  

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 28, alin. (1) din O.G. 

2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 526/2004, contravenientul poate achita 

în termen de 48 de ore, de la data încheierii procesului verbal sau 

de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, 

respectiv suma de ……………..……lei, reprezentând 100% venit 

la bugetul Primăriei Sector 6.  
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 În caz contrar se aplică amenda contravenŃională, în sumă 

de ………………………..lei, chitanŃa de plată urmând a fi 

prezentată inspectorilor ce au aplicat amenda, în termen de 15 

zile. 

 În caz de neachitare a amenzii contravenŃionale aplicate, 

se va proceda la executare silită, acest proces verbal constituind 

titlu executoriu, în conformitate cu dispoziŃiile art. 37 din O.G. nr. 

2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 526/2004. 

 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenŃiei se 

poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau 

comunicării acestuia, în conformitate cu dispoziŃiile art. 31 din 

O.G. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 526/2004. Plângerea împreună cu 

copia procesului verbal se depune la Registratura Generală a 

Primăriei Sector 6, din str. Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, 

urmând a fi înaintată autorităŃii judecatoreşti competente. 

 Procesul verbal de constatare a contravenŃiei a fost 

încheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul se comunică 

contravenientului. 

Alte menŃiuni (obiecŃiuni ale contravenientului): 

…………………………………………………………………………. 

 

Agent constatator  

(nume prenume şi 

semnatură), 

Contravenient  

(nume prenume şi 

semnatură), 

……………………………… ……………………………….. 
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Martor: Nume şi prenume………………………….…………………. 

născut(a) la data de ……..……………… în………………………... 

domiciliat în…………..…………str……….….……nr………..bl……. 

sc…...., et……, ap…..…,sector……., posesor B.I./C.I. seria….… 

nr……………… eliberat de SecŃia de PoliŃie …….. la data 

de………………….  

           Semnătură, 

 

 

Preşedinte de şedinŃă, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 166/2009 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al DirecŃiei Gospodărie 

Comunitară şi RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 Având în vedere prevederile art. 56 şi 57 ale Legii nr. 

230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 

asociaŃiilor de proprietari, precum şi prevederile H.G. nr. 

1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 230/2007; 

 łinând seama de prevederile art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (1) 

ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, 

aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 166/2009, astfel: 

 La articolul 1, după alineatul (4), se introduce alineatul (5), 

cu următorul cuprins:  

(5) Se aprobă modelele de proces verbal de constatare şi 

sancŃionare a contravenŃiilor, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 166/2009 rămân 

neschimbate.  
 

 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la 

îndeplinire, conform competenŃelor, de către Primarul Sectorului 

6, DirecŃia Gospodărie Comunitară şi RelaŃii cu AsociaŃiile de 

Proprietari prin Serviciul RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari 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, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr.: 190 

Data: 08.09.2009  
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ANEXA NR. 1  

la H.C.L.S. 6 nr. 190/08.09.2009 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                      

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

DIRECłIA GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ŞI RELAłII CU 

ASOCIAłIILE DE PROPRIETARI 

Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6 

 

 

PROCES - VERBAL  

de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor nr. …… 

Încheiat azi: Anul  ……… luna ……………… ziua ….... ora …….. 

 

SubsemnaŃii  ………………………………………………………., 

având funcŃia ………………………………., în cadrul Serviciului 

RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari, împuterniciŃi cu legitimaŃia 

specială de control nr. ……………din ……………, eliberată de 

Primarul Sectorului 6, în baza prevederilor Legii nr. 215/2001, în 

urma controlului efectuat în ziua 

de……..luna………….…….anul….….……………., ora..…….…., 

la………………………………………din…………..…………………. 

str………………………………...nr……, bl.…….……..., sector 6, 

Certificat de înregistrare fiscală emis la data………...….. ……….., 
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C.I.F.nr. ……………….din data …………………au constatat 

următoarele: 

…………………………………………………………………….……

…………………………………….….……………………………….  

 De săvârşirea acestor fapte, se face vinovat dl/dna. 

……………………………………………….…… fiul/fiica lui 

……….……………. şi a ……………..………… născut(a) la data  

de …………….…………… în ………………………… domiciliat(a) 

în ……………………… str……………………..…………………… 

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

cu B.I./C.I. seria…….…. nr. ………..……… eliberat de SecŃia de 

PoliŃie……..…. la data de……….……………., C.N.P 

.…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./  având funcŃia de 

………………………………………….. 

 Faptele de mai sus constituie contravenŃie conform 

art….….. lit…….. din ……………………………. şi se 

sancŃionează conform art. …… lit……… 

din………………………….. cu amendă de la ………………. 

la…………………  

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 28, alin. (1) din O.G. 

2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 526/2004, contravenientul poate achita 

în termen de 48 de ore, de la data încheierii procesului verbal sau 

de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, 

respectiv suma de …………………lei, reprezentând 100% venit la 

bugetul Primăriei Sector 6.  
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 În caz contrar se aplică amenda contravenŃională, în sumă 

de ………………………..lei, chitanŃa de plată urmând a fi 

prezentată inspectorilor ce au aplicat amenda, în termen de 15 

zile. 

În caz de neachitare a amenzii contravenŃionale aplicate, se va 

proceda la executare silită, acest proces verbal constituind titlu 

executoriu, în conformitate cu dispoziŃiile art. 37 din O.G. nr. 

2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 526/2004. 

Împotriva procesului verbal de constatare a contravenŃiei se 

poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau 

comunicării acestuia, în conformitate cu dispoziŃiile art. 31 din 

O.G. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 526/2004. Plângerea împreună cu 

copia procesului verbal se depune la Registratura Generală a 

Primăriei Sector 6, din str. Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, 

urmând a fi înaintată autorităŃii judecătoreşti competente. 

 Procesul verbal de constatare a contravenŃiei a fost 

încheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul se comunică 

contravenientului. 

Alte menŃiuni (obiecŃiuni ale contravenientului): 

…………………………………………………………………………... 

Agent constatator  

(nume prenume şi semnatură), 

Contravenient  

(nume prenume şi semnatură), 

……………………………… 

 

……………………………….. 
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Martor: Nume şi prenume ……………….………..………………. 

născut(a) la data de ………………….în………………………….. 

domiciliat în……..…………str………….………….nr………..bl……. 

sc…...,et……,ap……,sector……., posesor B.I./C.I. seria….……... 

nr……eliberat de SecŃia de PoliŃie …..... la data de……………… 

 

Semnatură, 

Preşedinte de şedinŃă, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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ANEXA NR. 2 

     la H.C.L.S. 6 nr. 190/08.09.2009 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

DIRECłIA GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ŞI RELAłII CU 

ASOCIAłIILE DE PROPRIETARI 

Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6 

 

PROCES - VERBAL  

de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor nr. …… 

Încheiat azi: Anul  ……… luna ……………… ziua ….... ora …….. 

 

 

SubsemnaŃii  ………………………………………………………., 

având funcŃia ………………………………., în cadrul Serviciului 

Monitorizare Servicii Publice Gospodăreşti, împuterniciŃi cu 

legitimaŃia specială de control nr. ……………din ……………, 

eliberată de Primarul Sectorului 6, în baza prevederilor Legii nr. 

215/2001, în urma controlului efectuat în ziua 

de……..luna………….…….anul…..…, ora..………., 

la…………………………din…………..………str……………………

………nr……, bl.…….……..., sector 6, Certificat de înregistrare 

fiscală emis la data………...………….., C.I.F. nr. 
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……………….din data …………………au constatat următoarele: 

…………………………………………………………………….……

…………………………………….….……………………………….

 De săvârşirea acestor fapte, se face vinovat dl/dna. 

……………………………………………….….…  fiul/fiica lui 

……….……………. şi a ……………..………… născut(a) la data  

de …………….…………… în ………………………… domiciliat(a) 

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

bl………, sc. …., et……, ap……., sector ……, legitimat cu 

B.I./C.I. seria…….…. nr. ………..……… eliberat de SecŃia de 

PoliŃie……..…. la data de……….……………., C.N.P 

.…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./  având funcŃia de 

……………………………………. 

 Faptele de mai sus constituie contravenŃie conform 

art….….. lit…….. din ……………………………. şi se 

sancŃionează conform art. …… lit……… 

din………………………….. cu amendă de la ………………. 

la…………………  

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 28, alin.(1) din O.G. 

2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 526/2004, contravenientul poate achita 

în termen de 48 de ore, de la data încheierii procesului verbal sau 

de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, 

respectiv suma de …………………lei, reprezentând 100% venit la 

bugetul Primăriei Sector 6.  
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 În caz contrar se aplică amenda contravenŃională, în sumă 

de ………………………..lei, chitanŃa de plată urmând a fi 

prezentată inspectorilor ce au aplicat amenda, în termen de 15 

zile. 

 În caz de neachitare a amenzii contravenŃionale aplicate, 

se va proceda la executare silită, acest proces verbal constituind 

titlu executoriu, în conformitate cu dispoziŃiile art. 37 din O.G. nr. 

2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 526/2004. 

Împotriva procesului verbal de constatare a contravenŃiei se 

poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau 

comunicării acestuia, în conformitate cu dispoziŃiile art. 31 din 

O.G. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 526/2004. Plângerea împreună cu 

copia procesului verbal se depune la Registratura Generală a 

Primăriei Sector 6, din str. Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, 

urmând a fi înaintată autorităŃii judecătoreşti competente. 

 Procesul verbal de constatare a contravenŃiei a fost 

încheiat în 3 (trei) exemplare, din care unul se comunică 

contravenientului. 

Alte menŃiuni (obiecŃiuni ale contravenientului): 

……………………………………………………………………….... 

Agent constatator  

(nume prenume şi 

semnatură), 

Contravenient  

(nume prenume şi 

semnatură), 

……………………………… 

 

……………………………….. 
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Martor: Nume şi prenume ……………….………..……… născut(a) 

la data de ……...……………… în………………….domiciliat 

în………………………….str………….………………nr………..bl…

…. sc…...,et……,ap……,sector……., posesor B.I./C.I. seria….… 

nr……………..… eliberat de SecŃia de PoliŃie …..... la data 

de………………….  

 

Semnatură 

 

Preşedinte de şedinŃă, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului “PROACTIV 6 - Sistem 

informatic de e-administraŃie ca soluŃie de e-guvernare cu nivel 

de sofisticare 5” a Serviciului Public Pentru FinanŃe Publice 

Locale Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Serviciului Public 

Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 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 Ministrului Economiei şi FinanŃelor nr. 2241/22.07.2008 

pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele 

finanŃate în cadrul operaŃiunii 3.1.4 “SusŃinerea conectării şcolilor 

la broadband”, domeniul major de intervenŃie 3.1 „SusŃinerea 

utilizării Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor” şi în cadrul 

operaŃiunilor din domeniul major de intervenŃie 3.2 „Dezvoltarea şi 

creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice”, Axa Prioritară 
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3 „Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru sectoarele privat 

şi public” din cadrul Programului OperaŃional Sectorial „Creşterea 

CompetitivităŃii Economice” (POS CCE) 2007-2013, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă; 

- Ordinul nr. 2286/08.07.2009 al ministrului finanŃelor publice 

privind prefinaŃarea acordată beneficiarilor de proiecte finanŃate 

din instrumente structurale, conform prevederilor OUG a 

Guvernului nr. 64/2009 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind 

controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a 

fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 622 din 30 august 2003;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1306 din 24 octombrie 2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei 

Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor 

comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanŃare aferente 

utilizate necorespunzător; 

- 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;  
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- Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a 

funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 279 din 21 aprilie 

2003 

- 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; 

- Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecŃia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi liberă circulaŃie a acestor date, cu modificările şi completările 

ulterioare şi conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecŃia vieŃii private 

în sectorul comunicaŃiilor electronice, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 5 iulie 2006 privind FEDR şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1783/1999; 

- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 

de stabilire a anumitor dispoziŃii generale privind FEDR, FSE şi 

FC şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999; 

- Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 dec 2006 de 

stabilire a normelor de punere în aplicare Regulamentului (CE) 

nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziŃii 
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generale privind FEDR, FSE şi FC şi a Regulamentului (CE) nr. 

1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

FEDR; 

- Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 privind Regulamentul 

financiar aplicabil bugetului general al ComunităŃilor Europene 

- Ghidul solicitantului - Axa III „Tehnologia InformaŃiei şi 

ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major 

de IntervenŃie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor 

publice electronice” OperaŃiunea 1 „SusŃinerea implementării de 

soluŃii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, 

acolo unde este necesar”; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „d” şi „i”, precum şi 

art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea Proiectului “PROACTIV 6 - 

Sistem informatic de e-administraŃie ca soluŃie de e-

guvernare cu nivel de sofisticare 5” iniŃiat de Serviciul Public 

Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6. 
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 Art. 2. (1). Se aprobă contribuŃia proprie ce revine Serviciul 

Public Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 din costurile 

eligibile aferente Proiectului “PROACTIV 6 - Sistem informatic 

de e-administraŃie ca soluŃie de e-guvernare cu nivel de 

sofisticare 5” şi având un cuantum total de 4% din valoarea 

totală a finanŃării necesare, respectiv un buget total eligibil de 

4.952.126 RON fără TVA şi o contribuŃie proprie de 198.085 RON 

fără TVA. 

(2). Se aprobă toate costurile neeligibile ale Proiectului 

“PROACTIV 6 - Sistem informatic de e-administraŃie ca 

soluŃie de e-guvernare cu nivel de sofisticare 5” inclusiv 

suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a tuturor 

cheltuielilor neprevăzute apărute pe parcursul implementării 

proiectului. 

 

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 

 Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 6 se angajează să 

respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării 

acestuia, prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în 

domeniul egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, 

eficienŃei energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 
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 Art. 5. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Serviciului 

Public Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 pentru semnarea 

DeclaraŃiei de Angajament, precum şi a documentelor ce se 

anexează în mod obligatoriu la Cererea de FinanŃare, în 

conformitate cu cerinŃele Ghidurilor solicitantului Axa III 

„Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat 

şi public”, Domeniul Major de IntervenŃie 2 „Dezvoltarea şi 

creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice” OperaŃiunea 1 

„SusŃinerea implementării de soluŃii de e-guvernare şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.  

 

 Art. 6. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Serviciului 

Public Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 să reprezinte 

Consiliul Local al Sectorului 6 până la finalizarea implementării 

proiectelor. 
 

 Art. 7. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr.: 191 

Data: 08.09.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modului de atribuire, a contractului de închiriere 

tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările 

supraterane SMART PARKING 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 łinând seama de prevederile H.C.L.S. 6 nr. 167/2009 

privind aprobarea programului multianual de investiŃii pentru 

„Implementarea a 200 sisteme parcări inteligente verticale”. 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă contractul de închiriere tip, pentru un 

loc în parcările supraterane SMART PARKING, conform Anexei 

nr. 1 la prezenta hotărâre. 
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 (2) Atribuirea locurilor în parcările supratearane SMART 

PARKING se va face în ordinea solicitărilor, cu prioritate pentru 

riverani persoane fizice. 

 

 Art. 2. PreŃul pentru un loc închiriat este de 100 lei/lună. 

Plata se va face la casieria AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 6. 

 

 Art. 3. Sumele rezultate din închirierea locurilor în parcările 

supraterane SMART PARKING se constituie venituri la bugetul 

local sector 6. 

 

 Art. 4. Se înlocuieşte Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 

167/2009 cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr.: 192 

Data: 08.09.2009  
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ANEXA NR. 1 

                              la H.C.L.S.6 nr. 192/08.09.2009 

 

 

 

CONTRACT  DE  ÎNCHIRIERE 

NR………../………………………… 

 

 

I. PărŃile Contractului 

Între……………………………………………………………………, 

cu  domiciliul/sediul în Str…………………….. Nr. ………,Bl. ……., 

Sc. ……, ap. ……., sectorul, tel. …………………6, Bucureşti, 

numit în continuare chiriaş 

 

Şi 

 

AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltări Urbane sector 6, 

reprezentată de Dl. Director General Daniel Istrate, s-a încheiat 

astăzi…………………… următorul contract: 

 

II. Obiectul contractului 

AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltări Urbane sector 6, 

închiriază D-lui/D-nei …………………………………poziŃia nr…… 

din parcare supraterană SMART PARKING situat în str 

………………………………………..Sectorul 6, Bucureşti. 
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III. ObligaŃiile  chiriaşului 

a)- Nu  va  transmite  sau  ceda  locul  de parcare  închiriat  unei  

terŃe  persoane; 

b)- În cazul pierderii sau deteriorării cheii de acces, chiriaşul va 

suporta contravaloarea de 600 lei a unei noi chei;  

c)- Să nu deterioreze în nici un fel instalaŃia sau părŃi a acesteia; 

d)- Să respecte modul de folosire şi instrucŃiunile de 

îmbarcare/debarcare date de producător; 

e)- Să suporte toate cheltuielile de reparaŃii în cazul deteriorări 

din vina proprie a instalaŃiei sau a unei părŃi a acesteia; 

f)- Să suporte toate cheltuielile în cazul produceri de daune din 

vina sa, unui alt chiriaş; 

g)- Să anunŃe în termen de 5 zile, A.D.P.D.U. 6 în cazul schimbări 

datelor înscrise la punctul I. şi II.  

 

IV. ObligaŃiile AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltări 

Urbane: 

a)- Să pună la dispoziŃia chiriaşului un set complet de instrucŃiuni 

de folosire; 

b)- Să predea chiriaşului cheia de aces la instalaŃie; 

c)- Să asigure service, mentenanŃă şi intervenŃie permant. 

V. PreŃul  

a)- PreŃul pentru un loc închiriat este de 100 lei/LUNA 

b)- Contravaloarea contractului de închiriere se va achita la 

semnarea acestuia la casieria AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 6. 
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VI.CondiŃii de valabilitate 

a)- Prezentul contract este încheiat pe o perioada de 6 luni. 

b)- Reînchirierea locului de parcare pentru perioada următoare se 

va face printr-o solicitare scrisă. 

c)- RenunŃarea la locul de parcare pe perioada derulării 

contractului nu presupune restituirea sumelor plătite; 

 

VII. ForŃa majoră 

Orice împrejurare independent de voinŃa părŃilor, intervenită după 

data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, 

este considerate ca forŃă majoră şi exonerează de răspundere 

partea care o invocă. 

Sunt considerate ca forŃă majoră, în sensul acestei clauze, 

împrejurări ca: razboi, revoluŃie, calamităŃi naturale. 

 

VIII.Litigii 

PărŃile convin ca litigiile ce pot apăre din interpretarea şi 

executarea prezentului contract, care nu pot fi soluŃionate pe cale 

amiabilă, să fie supuse instanŃelor judecătoreşti competenŃe. 

 

IX.Legea aplicabilă 

Prezentul contract este supus legii române. 

 

X. Alte clauze 

a)- AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltări Urbane sect.6 

nu este răspunzătoare de avariile suferite de autoturismul parcat 



 440 
 

pe locul închiriat, dacă în urma verificărilor se constată vina 

exclusivă a utilizatorilor acestui sistem; 

b)- Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin 

acordul scris al părŃilor contractante; 

c)- În cazul încetări relaŃiilor contractual,chiriaşul este obligat ca 

în termen 5 zile să predea la A.D.P.D.U. sect.6, cheia de acces la 

panoul de comandă a instalaŃiei şi manualul de utilizare. 

 

Director General Chiriaş 

Daniel Istrate  

  

Şef Birou Juridic  

Amaranducai Claudia  

  

Şef Serviciu Parcaje  

Constantin Munteanu  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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ANEXA NR. 2 
la H.C.L.S. 6 nr. 192/08.09.2009 

 
GRAFIC DE EŞALONARE FINANCIARĂ, ÎN PERIOADA 2009 – 2012,  A PROGRAMULUI 
MULTIANUAL DE INVESTIłII PRIVIND ACHIZIłIONAREA  A  200  SISTEME PARCĂRII 

INTELIGENTE VERTICALE ÎN SECTORUL 6 BUCUREŞTI ,ÎN BAZA STUDIULUI TEHNICO-
FINANCIAR DE AMPLASARE ŞI EXPLOATARE A UNUI SISTEM DE PARCARE 12 LOCURI 

(PARTE INTEGRANTĂ) 
 

 

ANUL TOTAL PROGRAM 
MULTIANUAL 

  

2010 2011 2012  2009 

 
AchiziŃia de sisteme parcări 
inteligente verticale [buc]  22 60 58 60 200 

Costul estimat al investiŃiei [ mii euro] 4.400 12.000 11.600 12.000 40000 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 
HOTĂRÂRE 

privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinŃă de 

pe raza Sectorului 6 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 
 În baza prevederilor art. 9 din Anexa Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 modificată prin 
H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind aprobarea strategiei de parcare 

pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii 
C.G.M.B. nr. 82/2008; 

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

din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, dreptul de 

folosinŃă al locului în parcările de reşedinŃă, va fi alocat pentru 
fiecare unitate locativă în parte, în limita locurilor disponibile. 

 
 Art. 2. (1) Dreptul de folosinŃă a locului în parcarea de 

reşedinŃă devine transmisibil odată cu schimbarea proprietarului 
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sau chiriaşului unităŃii locative din imobil, prin întrunirea condiŃiilor 

stipulate în art. I. alin (2) din H.C.G.M.B. nr. 124/2008, modificată 
prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, în cel mult 30 de zile de la data la 

care a intervenit schimbarea de proprietar/chiriaş. 
 (2) În cazul în care noul proprietar sau chiriaş al unităŃii 

locative nu întruneşte condiŃiile din H.C.G.M.B. nr. 124/2008, 

modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, locul în parcarea de 
reşedinŃă va fi redistribuit unei alte unităŃi locative riverane 

parcajului. 
 
 Art. 3. Se aprobă contractul de inchiriere – tip pentru 

atribuirea locului în parcarea de reşedinŃă de pe raza Sectorului 6 
conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 4. Pentru locurile în parcările de reşedinŃă atribuite 

până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va proceda 
la înlocuirea acordului de utilizare existent cu noul contract de 

inchiriere-tip, prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre.  

 
 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Serviciul Public pentru 
FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va 
face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 
Nr.: 193 
Data: 08.09.2009  
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ANEXĂ 

  la H.C.L.S. 6 nr. 193/08.09.2009 
 

CONTRACT  DE  ÎNCHIRIERE 

NR………../………………………… 
 

I. PărŃile Contractului 

Între………………………………………………………………………

, cu  domiciliul în Str. …………………….. Nr. ………, Bl. ……., 

Sc. ……, ap. ……., sectorul 6, Bucureşti, numit în continuare 

chiriaş 

şi 

 AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 

reprezentată de Dl. Director General Daniel Istrate, s-a încheiat 

astăzi …………………… următorul contract: 

II. Obiectul contractului 

AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

închiriază D-lui/D-nei………………………… locul de parcare 

nr……………….., din parcajul de reşedinŃă nr. …… aferent 

imobilului din str……………………… ... ... ... ……………………. 

Nr……………….., Bl…………., Sc………., sectorul 6, Bucureşti, 

în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 124/2008, modificată prin H.C.G.M.B. 

61/2009 şi ale hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 227/2008. 
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III. ObligaŃiile chiriaşului 

a) Nu va transmite sau ceda locul de parcare închiriat unei terŃe 

persoane; 

b) Nu va ridica nici un fel de construcŃii pe terenul închiriat pentru 

parcarea autovehiculului, în caz contrar fiind răspunzător 

contravenŃional, civil sau penal; 

c) Va menŃine curăŃenia şi nu va depozita produse, mărfuri sau 

materiale diverse pe terenul închiriat pentru parcare; 

d) Va achita în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, 

orice modificare de taxe pentru locul închiriat, conform 

dispoziŃiilor legale în vigoare, în caz contrar, contractual de 

închiriere va fi reziliat; 

e) Nu va efectua lucrări de reparaŃii complexe generatoare de 

zgomote, poluare si deşeuri pe locul închiriat, iar reparaŃiile 

admise sunt cele urgente şi numai pentru autovehiculul propriu; 

f) Va elibera necondiŃionat locul de parcare în situaŃia efectuării 

unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaŃiului 

de parcare sau dacă locului i s-a stabilit o altă destinaŃie publică; 

g) să achite taxa de utilizare a locului de parcare; 

h) Este interzisă spălarea autoturismului pe locul închiriat. 

IV. ObligaŃiile AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană 

a) AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

va marca corespunzător locurile de parcare închiriate; 

b) În cazul în care spaŃiul închiriat ca loc de parcare va primi o 

altă destinaŃie publică, sumele achitate anticipat pentru folosirea 

locului de parcare, vor fi restituite titularului de contract, în termen 

de 30 de zile de la solicitarea acestuia. 
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V. CondiŃii de valabilitate 

a) Prezentul contract este valabil de la data semnării până la 

finele anului în curs; 

b) Reînnoirea contractului de închiriere se va face numai cu 

acordul AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 prin plata taxei până la sfârşitul primului trimestru al 

fiecărui an calendaristic; 

b) Reînchirierea locului de parcare se poate face numai cu 

acordul A.D.P.DU sector 6, prin plata taxei de uitilizare a locului 

de parcare până la sfârşitul fiecărui trimestru în cursul căruia se 

dobândeşte locul de parcare. În caz contrar, locul de parcare 

poate fi atribuit altui solicitant; 

c) Prezentul contract va fi anexat rolului fiscal al unităŃi locative 

menŃionat la art. II; 

d) RenunŃarea la locul de parcare pentru anul în curs, nu 

presupune restituirea sumelor plătite. 

VI. ForŃa majoră 

Orice împrejurare independentă de voinŃa părŃilor, intervenită 

după data semnării contractului şi care împiedică executarea 

acestuia, este considerată ca forŃa majoră şi exonerează de 

răspundere partea care o invocă. 

Sunt considerate ca forŃă majoră, în sensul acestei clauze, 

împrejurări ca: război, revoluŃie, cutremur, mari inundaŃii. 

VII. Litigii 

PărŃile convin ca litigiile ce pot apare din interpretarea şi 

executarea prezentului contract, care nu  pot fi soluŃionate pe 

cale amiabilă, să fie supuse instanŃelor judecătoreşti competente. 
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VIII. Legea  aplicabilă 

Prezentul contract este supus legii române. 

IX. Alte clauze 

a) AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltări Urbane sect. 6 nu 

este răspunzătoare de avariile suferite de  autovehiculul parcat 

pe locul închiriat; 

b) Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin acordul 

scris al  părŃilor contractante; 

c) Potrivit Hotărârii Consiliului al Municipiului Bucureşti nr. 

227/08.05.2008 - Anexa 1B, tariful de închiriere a locurilor de 

parcare de reşedinŃă este de 0,21 pentru zona A, 0,16 pentru 

zona B, 0,13 pentru zona C;lei/zi/autovehicul;  

d) plata taxei aferentă contractului va fi efectută la S.P.F.P.L. 

Sector 6. 

Întocmit în 2 (două) exemplare câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

Director General  

Daniel Istrate Chiriaş 

  

Şef Birou Juridic  

Amaranducai Claudia  

  

Şef Serviciu Parcaje  

Constantin Munteanu  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu



 448 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea  

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/2008 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Liderului Grupului 

de consilieri locali ai P.N.L. şi Raportul de specialitate al 

Serviciului AdministraŃie Publică Locală; 

 Luând în considerare adresa Grupului de consilieri P.N.L. 

înregistrată la Serviciul Tehnic al Consiliului Local cu nr. 

436/03.09.2009; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se înlocuieşte Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 10/2008 privind desemnarea membrilor titulari 

şi a membrilor supleanŃi ce vor face parte din Comisia pentru 

Vânzarea SpaŃiilor Comerciale sau de Prestări Servicii ce va 
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funcŃiona la nivelul Sectorului 6 Bucureşti, cu Anexa la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 împreună cu Comisia Tehnică 

pentru executarea lucrărilor auxiliare ale Comisiei vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, 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, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 194 

Data: 08.09.2009  
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ANEXĂ  

                   la H.C.L.S. 6 nr. 194/08.09.2009 

 

LISTA 

cuprinzând membrii titulari şi supleanŃi ce vor face parte din 

Comisia pentru Vânzarea SpaŃiilor Comerciale sau de Prestări de 

Servicii ce va funcŃiona la nivelul Sectorului 6 

 

MEMBRII TITULARI: 

1. Dina Mihai Sorin 

2. Tulugea Danil 

3. Moisă Constantin 

 

MEMBRII SUPLEANłI: 

1. Stan Sorin Cristian  

2. Gheorghe Eugen 

3. Cursaru Paul Gabriel  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind participarea la Programul de înlocuire sau de completare 

a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 

energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte 

sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi 

solului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

Proiectul “Utilizare Energii NeconvenŃionale - blocul de locuinŃe 

sociale din Dealul ługulea” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Creditelor; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului nr. 565 din 8 

mai 2009 pentru aprobarea Ghidului de finanŃare a Programului 

de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire 

cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi 

energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea 

calităŃii aerului, apei şi solului; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “d”, „i” şi “m”, 

precum şi art. 45 alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001, privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă participarea la Programul de înlocuire 

sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie 

eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii 

aerului, apei şi solului derulat prin AdministraŃia Fondului pentru 

Mediu, cu Proiectul “Utilizare Energii NeconvenŃionale - blocul de 

locuinŃe sociale - Dealul ługulea” în valoarea totală de 1.739.304 

lei. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă cofinanŃarea Proiectului “Utilizare 

Energii NeconvenŃionale - blocul de locuinŃe sociale - Dealul 

ługulea”. 

(2) Se aprobă contribuŃia proprie ce revine Primăriei 

Sectorului 6, în valoare de 347.860 lei din costurile eligibile 

aferente Proiectului “Utilizare Energii NeconvenŃionale - blocul de 

locuinŃe sociale - Dealul ługulea” reprezentând 20% din valoarea 

totală a finanŃării. 
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(3) Se aprobă toate costurile neeligibile ale Proiectului 

“Utilizare Energii NeconvenŃionale - blocul de locuinŃe sociale - 

Dealul ługulea”, inclusiv suportarea de către Primăria Sectorului 

6 a tuturor cheltuielilor neprevăzute apărute pe parcursul 

implementării proiectului. 

 

 Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aşa cum 

rezultă din studiul de fezabilitate “Utilizare Energii 

NeconvenŃionale - blocul de locuinŃe sociale - Dealul ługulea”, 

conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Managementul 

Creditelor, AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

şi DirecŃia Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 195 

Data: 08.09.2009  
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ANEXĂ  
la H.C.L.S. 6 nr. 195/08.09.2009 

 
Principalii indicatori tehnico - economici ai investiŃiei 

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiŃiei lei 1739304 lei

(Lei/euro=4,2) euro 414120 euro 

 

Eşalonarea investiŃiei(INV/C+M): 

InvestiŃia propusă se va realiza într-un singur an de implementare 

Valoarea an I investiŃie: 
 lei 1739304 lei
(Lei/euro=4,2) euro 414120 euro       

Valoare an II investiŃiei: lei 0

(Lei/euro=4,2) euro 0 

- din care ConstrucŃii - Montaj lei 0

euro 0 

Durata de realizare (luni)
Durata de implementare a proiectului 4 luni, din care durata de 
realizare a lucrărilor de C+M este de 1 lună. 

CapacităŃi (în unităŃi fizice şi valorice)  

- producŃie anuală acm   : 228480kWh/an
AlŃi indicatori specifici domeniului de activitate în care este 
realizată investiŃia, după caz. 
Consum energie electrică pentru preparare acm:        996kwh/an 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind participarea la Programul de înlocuire sau de completare 

a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 

energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte 

sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi 

solului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

Proiectul “Utilizare Energii NeconvenŃionale – Complex de servicii 

sociale Sf. Nectarie” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Creditelor; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului nr. 565 din 8 

mai 2009 pentru aprobarea Ghidului de finanŃare a Programului 

de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire 

cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi 

energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea 

calităŃii aerului, apei şi solului; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 



 456 
 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “d”, „i” şi “m”, 

precum şi art. 45 alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001, privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă participarea la Programul de înlocuire 

sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie 

eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii 

aerului, apei şi solului derulat prin AdministraŃia Fondului pentru 

Mediu, cu Proiectul “Utilizare Energii Neconventionale – Complex 

de servicii sociale Sf. Nectarie” în valoarea totală de 601.839 lei 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă cofinanŃarea Proiectului “Utilizare 

Energii NeconvenŃionale – Complex de servicii sociale Sf. 

Nectarie”. 

(2) Se aprobă contribuŃia proprie ce revine Primăriei 

Sectorului 6, în valoare de 120.368 lei din costurile eligibile 

aferente Proiectului “Utilizare Energii Neconventionale – Complex 

de servicii sociale Sf. Nectarie” reprezentând 20% din valoarea 

totală a finanŃării. 

(3) Se aprobă toate costurile neeligibile ale Proiectului 

“Utilizare Energii NeconvenŃionale – Complex de servicii sociale 
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Sf. Nectarie”, inclusiv suportarea de către Primăria Sectorului 6 a 

tuturor cheltuielilor neprevăzute apărute pe parcursul 

implementării proiectului.  

 

 Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aşa cum 

rezultă din studiul de fezabilitate “Utilizare Energii 

Neconventionale – Complex de servicii sociale Sf. Nectarie”, 

conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Managementul 

Creditelor, AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

şi DirecŃia Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 196 

Data: 08.09.2009  
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ANEXA  
  la H.C.L.S. 6 nr. 196/08.09.2009 
 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiŃiei 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiŃiei lei  601839 lei

(Lei/euro=4,2) euro 143295 euro

 

Eşalonarea investiŃiei(INV/C+M): 
InvestiŃia propusă se va realiza într-un singur an de 
implementare 

Valoarea an I investiŃie:  

   lei  601839 lei

(Lei/euro=4,2) 
euro   143295 euro      

Valoare an II investiŃiei: lei 0

(Lei/euro=4,2) euro 0 

- din care ConstrucŃii - Montaj lei 0

euro 0 

Durata de realizare (luni)
Durata de implementare a proiectului 4 luni, din care durata de 
realizare a lucrărilor de C+M este de 1 lună. 

CapacităŃi (în unităŃi fizice şi valorice)  

- producŃie anuală acm   : 
464809 kWh/an

AlŃi indicatori specifici domeniului de activitate în care este 
realizată investiŃia, după caz. 

Consum energie electrică pentru preparare acm:       996kwh/an 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu 

Maniu nr. 273-279”, Sector 6, pentru construire spălătorie auto, 

pe un teren în suprafaŃă de 4430 m.p., proprietate particulară 

persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, 

prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: 

“Bd. Iuliu Maniu nr. 273-279”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

Sectorului 6 nr. 14595/16/1; 17/11/2008 şi Raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 
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- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6”  aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea administraŃiei publice 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Bd. Iuliu 

Maniu nr. 273-279”, Sector 6, pentru construire spălătorie auto, 

pe un teren în suprafaŃă de 4430 m.p., proprietate particulară 

persoane juridice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 
 
Nr.: 197 
Data: 08.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Cal. Giulesti 

nr. 235”, sector 6, pentru construire spalatorie auto, pe un teren 

în suprafaŃă de 661 m.p., proprietate particulară 

 persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei DirecŃiei Arhitect Şef, prin 

care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: “Cal. 

Giulesti nr. 235”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 22771/14/14;13/10/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 
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- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Cal. Giulesti 

nr. 235”, Sector 6”, pentru construire spălătorie auto, pe un teren 

în suprafaŃă de 661 m.p., proprietate particulară persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr: 198  

Data: 08.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu 

Maniu nr. 608”, sector 6, pentru construire birouri, hotel, salon 

auto, pe un teren în suprafaŃă de 9915,49 m.p., proprietate 

particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, 

prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: 

“Bd. Iuliu Maniu nr. 608”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 24523/16/19; 17/11/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 
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- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Bd. Iuliu 

Maniu nr. 608”, sector 6, pentru construire birouri, hotel, salon 

auto, pe un teren în suprafaŃă de 9915,49 m.p., proprietate 

particulară persoane fizice. 

 
 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 
 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr: 199  

Data: 08.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti 

nr. 400”, sector 6 pentru construire locuinŃă colectivă, pe un teren 

în suprafaŃă de 1218,04 m.p., proprietate particulară  

persoane fizice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al DirecŃiei Arhitect Şef, 

prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: 

“Calea Giuleşti nr. 400”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului a sectorului 6 nr. 23930/4/3; 

06.04.2009 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări 

Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 
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- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Calea 

Giuleşti nr. 400”, sector 6, pentru construire locuinŃă colectivă, pe 

un teren în suprafaŃă de 1218,04 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr: 200  

Data: 08.09.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Răsăritului 

nr. 12”, sector 6 pentru construire spălătorie auto, pe un teren în 

suprafaŃă de 230 m.p., proprietate  

particulară persoane fizice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate al Departamentului Arhitect 

Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu: “Str. Răsăritului nr. 12”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a sectorului 6 nr. 9777/5/4;04.05.2009 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 



 468 
 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Str. 

RĂSĂRITULUI nr. 12”, sector 6, pentru construire spălătorie auto, 

pe un teren în suprafaŃă de 230 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr: 201 

Data: 08.09.2009 
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