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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea preluării unei părŃi din imobilul aferent Cazărmii 

nr. 961 Pantelimon, JudeŃul Ilfov, aflat în domeniul public al 

statului, din administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în 

administrarea Consiliului Local 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 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea preluării unei părŃi din imobilul aferent Cazărmii nr. 961 

Pantelimon, JudeŃul Ilfov, aflat în domeniul public al statului, din 

administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 25734/13.04.2010 întocmit de 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa Ministerului Apărării NaŃionale nr. 

A5011/09.04.2010 înregistrată la Cabinet Primar sub numărul  

1178/09.04.2010; 

 - Minuta nr. A – 499/08.04.2010 înregistrată la Centrul de 

RelaŃii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 

25678/13.04.2010; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 12 din 

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

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă preluarea unei părŃi din imobilul 

aferent Cazărmii nr. 961 Pantelimon, JudeŃul Ilfov, constând în 

teren şi construcŃii aferente, aflată în domeniul public al statului, 

din administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Imobilul se identifică potrivit anexelor nr. 1 - 3 ce 
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cuprind un număr de 3 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2 Imobilul prevăzut la art.1 va fi preluat în vederea 

sistematizării zonei, respectiv construirea de locuinŃe colective 

prin programe ale AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe şi funcŃiuni 

complementare spaŃiilor de locuit, conform documentaŃiilor de 

urbanism în vigoare, în maxim 3 ani de la preluarea imobilului. 

 Art. 3 Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se 

obligă să transmită în administrare din numărul de locuinŃe 

realizate pe terenul aferent părŃii de imobil ce face obiectul 

prezentei hotărâri, în următoarele procente, astfel: 30% pentru 

Ministerul Apărării NaŃionale, 10% pentru Ministerul AdministraŃiei 

şi Internelor, 5% pentru Serviciul de Pază şi ProtecŃie şi 5% 

pentru Serviciul Român de InformaŃii. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 5 La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 2 nr. 42/2010 privind solicitarea către 

Guvernul României pentru trecerea imobilului aferent Cazărmii nr. 

961 Pantelimon, JudeŃul Ilfov din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în domeniul public al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 îşi încetează aplicabilitatea. 

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

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

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 50 

Bucureşti, 23,04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 documentaŃiei tehnico – economice pentru 

proiectul „Parcul cultural Insula Plumbuita” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul 

„Parcul cultural Insula Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – 

Steaua Roşie - Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 27938/21.04.2010, întocmit 

de DirecŃia 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 precum şi Raportul Comisiei pentru 
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probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 21.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării 

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

integrate de dezvoltare urbană”,  sub - domeniul: Centre urbane; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

 - OrdonanŃă de UrgenŃă a Guvernului nr. 64 din  3 iunie 

2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
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OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, astfel cum a fost 

modificat şi completat prin Ordinul nr. 12/2009; 

 - Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi locuinŃelor nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanŃelor 

nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”. 

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

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru proiectul „Parcul cultural Insula Plumbuita” potrivit anexei 

ce cuprinde un număr de 2 file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 
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16.938,90 mii lei din care C+M  = 14.974,63 mii lei. 

 

 Art. 2 Lucrările pentru realizarea proiectului „Parcul cultural 

Insula Plumbuita” inclusiv realizarea proiectelor tehnice, vor fi 

atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului   Bucureşti.     

  (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 51 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 cofinanŃării şi susŃinerea proiectului 

„Parc cultural Insula Plumbuita” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Parc cultural 

Insula Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - 

Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate nr. 27917/20.04.2010 întocmit de 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 
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Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor verzi 

şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de 

intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;   

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea 

acestora pentru Obiectivul ConvergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 12/2010 privind 

modificarea şi completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
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O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul 

ConvergenŃă; 

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi locuinŃelor nr. 245/29.02.2008 şi al ministrului economiei şi 

finanŃelor nr. 1549/16.05.2008 pentru aprobarea categoriilor de 

cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului” din cadrul Programului OperaŃional 

Regional 2007 - 2013;  

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

m) 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  „Parcul 

cultural Insula Plumbuita”, în valoare totală de  16.938.895,85 

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

prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali 

poli de creştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.1: „Planuri 
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integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre urbane”; 

(2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de  2.959.015,52 lei, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 285.303,68 lei, reprezentând  2% din valoare. 

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului, in valoare de 

2.673.711,84 lei; 

(3) Se aprobă susŃinerea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.   

 - Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 

necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 

ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, 

din fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - 

potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.1: 

„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre 

urbane”; 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 
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DirecŃia Economică şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 

vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 

        
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 52 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru 

proiectul „Amenajare clădire – foişor situat în parcul cultural 

Insula Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - 

Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul 

„Amenajare clădire – foişor situat în parcul cultural Insula 

Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - 

Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 27864/20.04.2010 întocmit 

de DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 14.04.2010 a Consiliului tehnico - economic 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării 

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

integrate de dezvoltare urbană”, sub – domeniul: Centre urbane; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

 - OrdonanŃa de UrgenŃă   nr. 64 din  3 iunie 2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
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acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, astfel cum a fost 

modificat şi completat prin Ordinul nr. 12/2009; 

 - Ordinul comun nr. 245/1549 din 29.02.2008 al ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor şi al ministrului 

economiei şi finanŃelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului” din cadrul Programului OperaŃional 

Regional 2007-2013;  

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

al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii: 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
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ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (l) Se aprobă documentaŃia tehnico - economică 

pentru proiectul „Amenajare clădire – foişor situat în parcul 

cultural insula Plumbuita” potrivit anexei ce cuprinde un număr 

de 2  file şi face parte integranta din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 

1.322,05 mii lei din care C+M  = 849,70 mii lei. 

 

 Art. 2 Lucrările pentru realizarea clădirii – foişor situată în 

parcul cultural insula Plumbuita inclusiv realizarea proiectelor 

tehnice, vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici 

specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 53 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Amenajare 

clădire Foişor situat în parcul Cultural Insula Plumbuita” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Amenajare 

clădire Foişor situat în parcul Cultural Insula Plumbuita” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27918/20.04.2010 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 precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 
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verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de 

intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate 

prin programele operaŃionale, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea 

acestora pentru Obiectivul ConvergenŃă;  

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 12/2010 privind 

modificarea şi completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor 

Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul ConvergenŃă; 

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 

locuinŃelor nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanŃelor nr. 

3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 
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pentru domeniul major de intervenŃie „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”. 

 

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

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 “Amenajare 

clădire Foişor situat in Parcul Cultural - Insula Plumbuita”, în 

valoare totală de  1.322.053,34 lei, finanŃat prin Programul 

OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, 

Domeniul major de intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, Subdomeniul: „Centre urbane”. 

(2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu suma de 

397.472,26 lei, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli 

suplimentare ce vor apărea pe perioada de implementare a 

proiectului.  

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 18.869,00 lei. 

- costurile neeligibile, în valoare de 169.282,77 lei;  
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- TVA aferentă cheltuielilor proiectului 209.320,49 lei; 

(3) Se aprobă susŃinerea proiectului, din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.     

 - Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele necesare 

susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate ulterior depunerii 

Rapoartelor intermediare de progres şi finale, din fondurile aferente 

Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, 

Domeniul major de intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, Subdomeniul: „Centre urbane”. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia Economică şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 
POPP EUGEN LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 

47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 
REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 54 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru 

proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - 

Plumbuita” din cadrul PIDU  

Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul 

„Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 27940/21.04.2010 întocmit de 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 
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Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 21.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării 

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

integrate de dezvoltare urbană”,  sub - domeniul: Centre urbane; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

 - OrdonanŃă de UrgenŃă a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 

2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
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OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, astfel cum a fost 

modificat şi completat prin Ordinul nr. 12/2009; 

 - Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice şi locuinŃelor nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi 

finanŃelor nr.3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Planuri integrate 

de dezvoltare urbană”. 

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

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - 

Plumbuita” potrivit anexei ce cuprinde un număr de 3 file şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                    (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 
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27.728,10 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M  = 23.767,69 mii 

lei. 

 

 Art. 2 Lucrările pentru realizarea proiectului „Modernizare 

străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” inclusiv realizarea 

proiectelor tehnice, vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi 

economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului   Bucureşti.     

    (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea Nr. 55 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 cofinanŃării şi susŃinerea proiectului 

„modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „modernizare 

străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate nr. 27920/20.04.2010 întocmit de 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;     

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 
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Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

  - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de 

intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

  - Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi locuinŃelor nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi 

finanŃelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de 

cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană”. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. 
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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 (1) Se aprobă proiectul de interes local  

„Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita”, în 

valoare totală de 27.728.106,63 lei, finanŃat prin Programul 

OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, 

Domeniul major de intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, Subdomeniul: „Centre urbane”; 

  (2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul general 

al Sectorului 2, cu suma de  5.069.111,66 lei, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  

CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 462.428,47 lei, reprezentând  2% din valoare. 

- costurile neeligibile, în valoare de 309.897,65 lei;  

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului   4.296.785,54 lei; 

 (3) Se aprobă susŃinerea proiectului, din bugetul general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada implementării 

acestuia.      
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 - Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 

necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 

ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, 

din fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - 

potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.1: 

„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre 

urbane”. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană, DirecŃia Economică şi 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 56 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru 

proiectul „Asigurare acces insula Plumbuita prin modernizare 

pasarelă pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi drum de 

halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita 

– Steaua Roşie - Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul 

„Asigurare acces insula Plumbuita prin modernizare 

pasarelă pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi drum de 

halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita 

– Steaua Roşie - Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 27914/20.04.2010 întocmit de 
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DirecŃia 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 precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 14.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării 

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

integrate de dezvoltare urbană”, sub - domeniul: Centre urbane; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate 

prin programele operaŃionale, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  
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 - OrdonanŃă de UrgenŃă a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 

2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, astfel cum a fost modificat 

şi completat prin Ordinul nr. 12/2009; 

 - Ordinul comun nr. 245/1549 din 29.02.2008 al ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor şi al ministrului 

economiei şi finanŃelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului” din cadrul Programului OperaŃional 

Regional 2007-2013;  

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

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) 
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precum şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art. 1 (l) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru proiectul „Asigurare acces insula Plumbuita prin 

modernizare pasarelă pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi 

drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita” potrivit anexei ce 

cuprinde un număr de 3 file şi face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

                  (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 

1.963,32 mii lei din care C+M  = 1.336,54 mii lei. 
  

 Art. 2 Lucrările pentru realizarea proiectului „Asigurare 

acces insula Plumbuita prin modernizare pasarelă pietonală şi 

pod peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii 

Plumbuita” inclusiv realizarea proiectelor tehnice, vor fi atribuite 

spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe 

baza licitaŃiilor publice. 
  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană vor 
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asigura ducerea  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

al Municipiului   Bucureşti.     

    (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 57 

Bucureşti, 23.04.2010 
  

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 cofinanŃării şi susŃinerea proiectului  

„Asigurare acces insula Plumbuita prin modernizare 

pasarelă pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi drum de 

halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita 

– Steaua Roşie - Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Asigurare acces 

insula Plumbuita prin modernizare pasarelă pietonală şi pod 

peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii 

Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - 

Petricani;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27921/20.04.2010 al DirecŃiei 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul 
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aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de 

intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea 

acestora pentru Obiectivul ConvergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 12/2010 privind 
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modificarea şi completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul 

ConvergenŃă; 

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi locuinŃelor nr. 245/29.02.2008 şi al ministrului economiei şi 

finanŃelor nr. 1549/16.05.2008 pentru aprobarea categoriilor de 

cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului” din cadrul Programului OperaŃional 

Regional 2007 - 2013;  

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

m) 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 „Asigurare 

acces Insula Plumbuita, prin modernizare pasarela pietonala 

si pod peste lacul Plumbuita si drum de halaj in jurul 

Mănăstirii Plumbuita”, în valoare totală de 1.963.318,76 lei, 
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finanŃat prin Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, 

Domeniul major de intervenŃie 5.2. „Crearea, dezvoltarea, 

modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea  

resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor turistice”. 

       (2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu suma de 

351.840,37 lei, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli 

suplimentare ce vor apărea pe perioada de implementare a 

proiectului.  

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 32.878,13 lei. 

- costurile neeligibile, în valoare de 6.050,00 lei;  

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului este de 312.912,24 

lei; 

       (3) Se aprobă susŃinerea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  

- Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 

necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 

ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, 

din fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - 

potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.1: 
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„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre 

urbane”; 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia Economică şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 58 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru 

proiectul „Amenajare Parc adiacent Mănăstirii Plumbuita” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul 

„Amenajare Parc adiacent Mănăstirii Plumbuita” din cadrul 

PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 27941/21.04.2010 

întocmit de DirecŃia 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 precum şi Raportul Comisiei pentru 
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probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 21.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării 

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

integrate de dezvoltare urbană”, sub - domeniul: Centre urbane; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

 - OrdonanŃă de UrgenŃă nr. 64 din  3 iunie 2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
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OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, astfel cum a fost 

modificat şi completat prin Ordinul nr. 12/2009; 

 - Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi locuinŃelor nr.1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanŃelor 

nr.3296 /2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”. 

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

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii: 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (l) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru proiectul “Amenajare Parc adiacent Mănăstirii Plumbuita” 

potrivit anexei ce cuprinde un număr de 2 file şi face parte 
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integranta din prezenta hotărâre. 

                 (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 

17.298,5 mii lei din care C+M  = 15.133,43 mii lei. 

 Art. 2 Lucrările pentru realizarea obiectivului “Amenajare 

Parc adiacent Mănăstirii Plumbuita” inclusiv realizarea proiectelor 

tehnice, vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici 

specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană vor 

asigura ducerea  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului   Bucureşti.     

     (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 59 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 cofinanŃării şi susŃinerea proiectului 

„Amenajare Parc adiacent Mănăstirii Plumbuita” din cadrul 

PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Amenajare Parc 

adiacent Mănăstirii Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – 

Steaua Roşie – Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate nr. 27923/20.04.2010 întocmit de 

DirecŃia 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 precum şi Raportul Comisiei pentru 
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probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de 

intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi locuinŃelor nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi 

finanŃelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de 

cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană”. 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă proiectul de interes local  “Amenajare 

Parc adiacent Mănăstirii Plumbuita”, în valoare totală de  

17.298.496,75 lei, finanŃat prin Programul OperaŃional Regional 

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

oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de 

intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

Subdomeniul: „Centre urbane”; 

       (2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de  3.023.693,89 lei, precum şi 

finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 291.322,51 lei, reprezentând  2% din valoare. 

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului  2.732.371,38 

lei; 

         (3) Se aprobă susŃinerea proiectului, din Bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.      

 - Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 
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necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 

ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, 

din fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - 

potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.1: 

„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre 

urbane”; 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană, DirecŃia Economică şi 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 60 

Bucureşti, 23.04.2010 
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Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru 

proiectul „Sistem de supraveghere şi management informaŃional 

pentru creşterea siguranŃei sociale şi prevenirea criminalităŃii în 

arealul Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul 

„Sistem de supraveghere şi management informaŃional pentru 

creşterea siguranŃei sociale şi prevenirea criminalităŃii în arealul 

Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani” din cadrul PIDU Plumbuita 

– Steaua Roşie – Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 27924/20.04.2010 întocmit de 
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DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 14.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului”, Domeniului major de intervenŃie 5.2. „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea  resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice”; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  
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 - OrdonanŃă de UrgenŃă   nr. 64 din  3 iunie 2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, astfel cum a fost 

modificat şi completat prin Ordinul nr. 12/2009; 

 - Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi locuinŃelor nr.1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanŃelor 

nr.3296 /2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”. 

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

al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

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

 Art. 1 (l) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru proiectul  „Sistem de supraveghere şi management 

informaŃional pentru creşterea siguranŃei sociale şi prevenirea 

criminalităŃii în arealul Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani 

potrivit anexei ce cuprinde un număr de 2  file şi face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

              (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 

3.507,06 mii lei din care C+M  = 544,23 mii lei. 
 

 Art. 2 Lucrările pentru realizarea sistemului de 

supraveghere video Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, 

inclusiv realizarea proiectelor tehnice, vor fi atribuite spre 

execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza 

licitaŃiilor publice. 
 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană vor 

asigura ducerea  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

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

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

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 61 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 cofinanŃării şi susŃinerea  

proiectului  

„Sistem de supraveghere şi management informaŃional 

pentru creşterea siguranŃei sociale şi prevenirea  

criminalităŃii în arealul  

Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani”  

din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Sistem de 

supraveghere şi management informaŃional pentru creşterea 

siguranŃei sociale şi prevenirea criminalităŃii în arealul Plumbuita 

– Steaua Roşie - Petricani” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua 

Roşie – Petricani;  
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 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27925/20.04.2010 al DirecŃiei 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, Domeniul major de 

intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 

Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea 

acestora pentru Obiectivul ConvergenŃă, cu modificările şi 
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completările ulterioare;  

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi locuinŃelor nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanŃelor 

nr.3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”. 

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

m) 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  „Sistem de 

monitorizare video pentru creşterea siguranŃei şi prevenirea 

criminalităŃii în zona Plumbuita - Steaua Roşie – Petricani”, în 

valoare totală de  3.507.064,69 lei, finanŃat prin Programul 

OperaŃional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 1 „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, 

Domeniul major de intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 

       (2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2, cu suma de 316.682,66 lei, precum şi 
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finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului.  

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 53.680,2 lei, reprezentând  2% din valoare. 

- costurile neeligibile, în valoare de  263.102,45 lei;  

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului  559.951,50 lei; 

 

(3) Se aprobă susŃinerea proiectului din bugetul general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  

 - Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele necesare 

susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate ulterior 

depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, din fondurile 

aferente Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli 

de creştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.1: „Planuri integrate 

de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană, DirecŃia Economică şi 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 62 

Bucureşti, 23.04.2010 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru 

proiectul “Utilizarea energiei solare pentru alimentarea cu 

energie electrică pentru consum propriu al unor obiective 

de interes public 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 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul 

“Utilizarea energiei solare pentru alimentarea cu energie 

electrică pentru consum propriu al unor obiective de interes 

public din Sectorul 2”;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 27988/21.04.2010 întocmit de 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti; 

 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 21.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice” (POS CEE), Axa 

Prioritară (ap) 4 - Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii 

furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor climatice; Domeniul 

major de intervenŃie 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de 

energie pentru producerea de energie “verde”;    

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate 

prin programele operaŃionale, astfel cum a fost modificată şi 
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completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

 - OrdonanŃă de UrgenŃă a Guvernului nr. 64 din  3 iunie 

2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, astfel cum a fost modificat 

şi completat prin Ordinul nr. 12/2009; 

 - O.M.E.F. nr. 2228/22.07.2008 privind aprobarea Listei  de 

cheltuieli eligibile pentru proiectele finanŃate în cadrul Domeniului 

major de intervenŃie 4.2 – “Valorificarea resurselor regenerabile 

de energie pentru producerea energiei verzi”, a Axei Prioritare 4 

“Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării în 

contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului 

OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice” 

(POS CCE) 2007-2013; 

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

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii: 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) 
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precum şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (l) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru proiectul “Utilizarea energiei solare pentru alimentarea 

cu energie electrică pentru consum propriu al unor obiective 

de interes public din Sectorul 2” potrivit anexei ce cuprinde un 

număr de 2 file şi face parte integranta din prezenta hotărâre. 

                     (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 

38.469,64 mii lei din care C+M  = 7.653,74 mii lei. 

 

 Art. 2 Lucrările pentru realizarea proiectului “Utilizarea 

energiei solare pentru alimentarea cu energie electrică 

pentru consum propriu al unor obiective de interes public 

din Sectorul 2”, inclusiv realizarea proiectelor tehnice, vor fi 

atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi 
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DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană vor 

asigura ducerea  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului   Bucureşti.     

         (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 63 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Utilizarea 

energiei solare pentru alimentarea cu energie electrică 

pentru consum propriu al unor obiective de interes public 

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 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Utilizarea 

energiei solare pentru alimentarea cu energie electrică 

pentru consum propriu al unor obiective de interes public 

din Sectorul 2”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 28004/21.04.2010 al DirecŃiei 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia Mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice” (POS CEE), Axa 

Prioritară (ap) 4 - Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii 

furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice; 

Domeniul major de intervenŃie 2 „Valorificarea resurselor 

regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”; 

 - Legea nr. 11 privind bugetul de stat pe anul 2010;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea 
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acestora pentru Obiectivul ConvergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 12/2010 privind 

modificarea şi completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul 

ConvergenŃă ; 

 - O.M.E.F. nr. 2228/22.07.2008 privind aprobarea Listei de 

cheltuieli eligibile pentru proiectele finanŃate în cadrul Domeniului 

major de intervenŃie 4.2 – “Valorificarea resurselor regenerabile 

de energie pentru producerea energiei verzi”, a Axei Prioritare 4 

“Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării în 

contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul 

Programului OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii 

Economice” (POS CCE) 2007-2013;  

 

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

m) 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 “Utilizarea 

energiei solare pentru alimentarea cu energie electrică 
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pentru consum propriu al unor obiective de interes public 

din Sectorul 2”, în valoare totală de 38.469.641,07 lei (inclusiv 

TVA), finanŃat prin Programul OperaŃional Sectorial „Creşterea 

CompetitivităŃii Economice” (POS CEE), Axa Prioritară (ap) 4 - 

Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării,  în 

contextul combaterii schimbărilor climatice; Domeniul major de 

intervenŃie 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie 

pentru producerea de energie “verde”. 

       (2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu suma de 

816.536,47 lei, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli 

suplimentare ce vor apărea pe perioada de implementare a 

proiectului.  

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

  - contribuŃia proprie în valoare de 816.536,47 lei, 

reprezentând 2% din valoarea  costurilor eligibile, respectiv 

643.716,66 lei la care se aduga costurile neeligibile în valoare de  

172.819,81 lei;  

           (3) Se aprobă susŃinerea proiectului, din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  

 - Cota TVA in valoare de 6.110.988,22 lei aferentă 

cheltuielilor eligibile şi sumele necesare susŃinerii implementării 

proiectului vor fi rambursate ulterior depunerii Rapoartelor 
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intermediare de progres şi finale, din fondurile aferente 

Programului OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii 

Economice” (POS CEE), Axa Prioritară (ap) 4 - Creşterea 

eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării,  în contextul 

combaterii schimbărilor climatice; Domeniul major de intervenŃie 

2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru 

producerea de energie “verde”. 

          (4) Obiectivele de interes public vizate sunt 

menŃionate în anexa ce cuprinde o filă şi face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia Economică şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

al Municipiului   Bucureşti.     

         (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 
POPP EUGEN LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 

47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 
REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 64 

Bucureşti, 23.04.2010    
 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 şi completarea H.C.L. Sector nr.137/2007 

privind reactualizarea unor indicatori tehnico-economici şi a 

devizului general  al investiŃiei „Complex de servicii pentru 

persoane adulte cu handicap cu abilitate ridicata din 

punct de vedere al autonomiei personale”la imobilul din str. 

Balotului nr. 42 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector nr.137/2007 privind 

reactualizarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general  al investiŃiei „Complex de servicii pentru persoane adulte 

cu handicap cu abilitate ridicata din punct de vedere al 

autonomiei personale”la imobilul din str. Balotului nr. 42;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 26458/15.04.2010 precum şi 
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Nota de Fundamentare nr. 26456/15.04.2010 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 Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 13.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 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, 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; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului - cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor; 
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 - 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. 137/13.11.2007 

privind reactualizarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

investiŃia „Complex de servicii pentru persoane adulte cu 

handicap cu abilitate cu abilitate ridicata din punct de vedere al 

autonomiei personale”; 

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

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

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aproba modificarea şi completarea anexei la 

H.C.L. Sector 2 nr. 137/2007 privind reactualizarea 

documentaŃiei tehnico-economice pentru investiŃia  „Complex de 

servicii pentru persoane adulte cu handicap cu abilitate ridicată 

din punct de vedere al autonomiei personale”, din imobilul situat 

în Bucureşti, str. Balotului nr. 42, Sector 2, conform anexei ce 

conŃine un număr de 12 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

            (2) Valoarea suplimentar a investiŃiei ce se va 

asigura din bugetul general al Sectorului 2 va fi de 251.248,47 lei 
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(fără TVA), plus taxe în valoare de 6.487,99 lei, astfel valoarea 

totală a investiŃiei va fi de 1.601.696,64 lei  (fără TVA).  

 

                     (3) Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 137/2007 rămân aplicabile.  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

        (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 65 

Bucureşti, 23.04.2010 
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Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiŃii  „Serviciul de AsistenŃă Socială Mihai Bravu”, 

situat în Şos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiŃii  „Serviciul de AsistenŃă Socială Mihai Bravu”, situat 

în Şos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 26460 precum şi Nota de 

Fundamentare nr. 26459 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 Buget – FinanŃe şi Administrarea 
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Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 13.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului - cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si 

lucrări de intervenŃii; 
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 - H.C.L. Sector 2 nr. 91/2008 privind transmiterea in 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 a imobilului situat pe Sos. Mihai Bravu nr.141, 

Sector 2; 

 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 si completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

  Art. 1 (1) Se aproba documentaŃia privind indicatorii tehnico 

- economici elaborată de către S.C. ARHISIGMA S.R.L. pentru 

obiectivul de investiŃii „Serviciul de AsistenŃă Socială Mihai 

Bravu” situat în Sos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2 ce are ca 

beneficiar D.G.A.S.P.C. Sector 2, potrivit anexei ce cuprinde un 

număr de 55 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          (2) Valoarea totală a lucrărilor de construcŃie este 

de este de 2.178.470 lei (cu TVA), echivalentul a 553.300 Euro, 

din care C+M  reprezintă 1.842.190 lei (cu TVA). 

 

 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 (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 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 66 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiŃii „Suplimentare de putere electrică si modificări 

aferente instalaŃiilor electrice” la Centrul de Plasament 

LuminiŃa, situat str. Gheorghe Şerban nr. 7, Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiŃii „Suplimentare de putere electrică si modificări 

aferente instalaŃiilor electrice” la Centrul de Plasament 

LuminiŃa, situat str. Gheorghe Şerban nr. 7, Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 26469/15.04.2010 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 26468/15.04.2010 prezentate de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

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

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 13.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecŃia si promovarea 

drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 

investitiilor; 

 - 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. 101/1998 privind 

transmiterea unor imobile catre DirecŃia pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 2; 

 În temeiul  art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81. alin (2) lit. n) 
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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 (1) Se aproba documentaŃia privind indicatorii tehnico 

- economici elaborată de către S.C  Total Install Facility  S.R.L. 

pentru obiectivul de investiŃii „Suplimentare de putere electrică 

şi modificări aferente instalaŃiilor electrice” la  Centrul de 

Plasament “LuminiŃa “, situat str. Gheorghe Şerban nr. 7, Sector 2 

, Bucuresti, ce are ca beneficiar D.G.A.S.P.C. Sector 2, potrivit 

anexei ce cuprinde un număr de 31 file şi face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

        (2) Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare a 

instalatiei electrice in vederea modificarii  parametrilor de 

functionare conform necesarului de putere  este de 51.066,82 lei( 

cu TVA). 

 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. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

        (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 
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instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea Nr. 67 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiŃii „Suplimentare de putere electrică şi modificări 

aferente instalaŃiilor electrice” la imobilul situat in  Calea 

Moşilor nr. 132, Sector 2  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiŃii „Suplimentare de putere electrică şi modificări 

aferente instalaŃiilor electrice” la imobilul situat în Calea 

Moşilor nr. 132, Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 27025/16.04.2010 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 26462/15.04.2010 precum şi 
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Nota de Fundamentare nr. 26461/15.04.2010 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 Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 13.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 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, 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; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

147/2001 privind atribuirea in administrare a spatiului in suprafaŃă 

de 499,70 m.p. situat în calea Moşilor nr.132, corp B+C (P+1) si 
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corp D (parter) Directiei de Protectie Sociala din cadrul Consiliului 

Local Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aproba documentaŃia privind indicatorii tehnico 

- economici elaborată de către S.C  Total Install Facility  S.R.L. 

pentru obiectivul de investiŃii „Suplimentare de putere electrică 

şi modificări aferente instalaŃiilor electrice” la  imobilul situat 

in Calea Mosilor nr. 132, Sector 2, Bucuresti, ce are ca beneficiar 

D.G.A.S.P.C. Sector 2, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 

27 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare a instalatiei 

electrice in vederea modificarii parametrilor de functionare 

conform necesarului de putere  este de 48.946,84 lei (cu TVA).  

 

 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  (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 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 68 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

de investiŃii „Suplimentare de putere electrică şi modificări 

aferente instalaŃiilor electrice” pentru spaŃiul situat la parterul 

imobilului din  Calea Moşilor nr. 229, Sector 2  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de 

investiŃii „Suplimentare de putere electrică şi modificări 

aferente instalaŃiilor electrice” pentru spaŃiul situat la parterul 

imobilului din  Calea Moşilor nr. 229, Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 26467/15.04.2010 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 26466/15.04.2010 prezentate de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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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 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 13.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 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, 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; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 23/2009 privind 

transmiterea in administrarea Directiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Sector 2 a spatiului situat la parterul 

imobilului din Bucuresti, Cal.Mosilor nr.229, bl.39, sc.2, Sector 2; 



 
100 

 

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

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

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aproba documentaŃia privind indicatorii tehnico 

- economici elaborată de către S.C.  Total Install Facility  S.R.L. 

pentru obiectivul de investiŃii „Suplimentare de putere electrică 

şi modificări aferente instalaŃiilor electrice” pentru spaŃiul 

situat la parterul imobilului din  Calea Mosilor nr. 229, bl.39, sc.2 

Sector 2, Bucuresti, ce are ca beneficiar D.G.A.S.P.C. Sector 2,  

potrivit anexei ce cuprinde un număr de 39 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2) Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare a 

instalaŃiei electrice în vederea modificării parametrilor de 

funcŃionare conform necesarului de putere este de 42.847,62 lei 

(cu TVA).  

 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. 

 Art. 3  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 
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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 
POPP EUGEN LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 

47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 
REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 69 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiŃii „Suplimentare de putere electrică şi modificări 

aferente instalaŃiilor electrice” la imobile situate pe str. Olari nr. 

11-13, Sector 2  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiŃii „Suplimentare de putere electrică şi modificări 

aferente instalaŃiilor electrice” la imobile situate pe str. Olari nr. 

11-13, Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 26471/15.04.2010 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 26470/15.04.2010 prezentate de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

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

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 13.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 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, 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; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului - cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 28/2008 privind 

transmiterea in administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 a unor imobile situate in 

Bucureşti, Str. Olari nr.11-13, Sector 2; 

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

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
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republicată, cu modificarile si completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă documentaŃia privind indicatorii tehnico 

- economici elaborată de către S.C  Total Install Facility  S.R.L. 

pentru obiectivul de investiŃii „Suplimentare de putere electrică 

şi modificări aferente instalaŃiilor electrice” la imobilele situate 

în str. Olari nr. 11-13, Sector 2, Bucureşti, ce are ca beneficiar 

D.G.A.S.P.C. Sector 2,  potrivit anexei ce cuprinde un număr 

de_63_file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          (2) Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare a 

instalatiei electrice in vederea modificării parametrilor de 

functionare conform necesarului de putere este de 150.800,63 

lei( cu TVA) si va fi împărŃită după cum urmează: 

- Corp A - 51.774 lei (cu TVA) 

- Corp B - 49.293,32 lei (cu TVA) 

- Corp C - 49.733,31 lei (cu TVA)          

 

 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 (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 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 70 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 studiului de fezabilitate pentru implementarea  

proiectului „LocuinŃă protejată” din Şos. Pantelimon nr. 500 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea studiului de fezabilitate pentru implementarea 

proiectului „LocuinŃă protejată” din Şos. Pantelimon nr. 500;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 18364/15.03.2010 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 18366/15.03.2010 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 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 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizele favorabile menŃionate în procesele – verbale 

încheiate în şedinŃele din data de  23.03.2010 respectiv 

13.04.2010 ale Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului 

Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată; 

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

naŃionale pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a 

persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013; 

 - OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind 
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serviciile sociale, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 

515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

standardelor specifice de calitate pentru centre rezidenŃiale, 

centre de zi şi locuinŃe protejate pentru persoane adulte cu 

handicap,  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

35/27.03.2009 privind aprobarea studiilor de prefezabilitate 

pentru implementarea proiectului "Complex de Servicii pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic"; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de către 

Institutul PROIECT Bucureşti pentru implementarea proiectului 

„LocuinŃa protejată” din cadrul „Complexului  de servicii pentru 

persoane adulte cu handicap neuropsihic” din Şos. Pantelimon nr. 

500 ce are ca beneficiar DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 în conformitate cu indicatorii tehnico-

economici prevăzuŃi în anexa ce cuprinde un număr de 109 file şi 
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care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       (2) Valoarea totală a lucrărilor de construcŃie este de 

853.445 lei cu TVA  (echivalentul a 207.797 Euro), din care 

C+M  reprezintă 582.214 lei cu TVA (echivalentul a 141.758 

Euro) şi este raportată la cursul valutar 1 euro = 4,1071 lei din 

data de 12.02.2010. 

 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. 

 

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

al Municipiului   Bucureşti.     

                (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea Nr. 71 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 studiului de fezabilitate pentru implementarea  

proiectului „Centru rezidenŃial şi centru de zi” din Şos. 

Pantelimon nr. 500 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea studiului de fezabilitate pentru implementarea 

proiectului „Centru rezidenŃial şi centru de zi” din Şos. 

Pantelimon nr. 500;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 18373/15.03.2010 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 18375/15.03.2010 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 Buget – FinanŃe şi Administrarea 
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Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizele favorabile menŃionate în procesele – verbale 

încheiate în şedinŃele din data de 23.03.2010 respectiv 

13.04.2010 ale Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului 

Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată; 

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

naŃionale pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a 

persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013; 

 - OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind 
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serviciile sociale, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 

515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

standardelor specifice de calitate pentru centre rezidenŃiale, 

centre de zi şi locuinŃe protejate pentru persoane adulte cu 

handicap;  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

35/27.03.2009 privind aprobarea studiilor de prefezabilitate 

pentru implementarea proiectului "Complex de Servicii pentru 

Persoane Adulte cu Handicap Neuropsihic"; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de către 

Institutul PROIECT Bucureşti pentru „Centru rezidenŃial şi 

centru de zi” din cadrul „Complexului de servicii pentru persoane 

adulte cu handicap neuropsihic” din Şos. Pantelimon nr. 500 ce 

are ca beneficiar DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 în conformitate cu indicatorii tehnico-

economici prevăzuŃi în anexa ce cuprinde un număr de 244 file şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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        (2) Valoarea totală a lucrărilor de construcŃie este 

de 13.044.100 lei cu TVA  (echivalentul a 3.175.990 Euro), din 

care C+M  reprezintă 9.968.800 lei cu TVA (echivalentul a 

2.427.210 Euro) şi este raportată la cursul valutar 1 euro = 

4,1071 lei din data de 12.02.2010. 

 

 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. 

 

 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 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 72 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 transmiterea imobilului situat în  

bld. Basarabia nr. 90  

în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă  

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în scopul  

realizării de activităŃi cu caracter social  

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea imobilului situat în bld. Basarabia nr. 90 în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 în scopul realizării de activităŃi cu caracter 

social;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 26410/15.04.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, 
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serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 26155/14.04.2010 al Comisiei 

de Inventariere constituită la nivelul Sectorului 2 prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 2335/06.12.2005; 

 - Raportul de Specialitate nr. 26699/15.04.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 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; 
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- Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 247/31.10.2002 privind atribuirea în 

administrare a spaŃiului situat în bld. Basarabia, bl. A2, 

parter, Sector 2, în suprafaŃă de 111 m.p., Consiliului 

Local Sector 2, Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 

Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

15/30.01.2003 privind participarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 cu bunuri la capitalul social al S.C. 

Economat Sector 2 S.R.L., precum şi schimbarea 

sediului societăŃii în bld. Basarabia nr. 90, Sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2004 

privind aprobarea înfiinŃării unor magazine de tip 

Economat pe raza Sectorului 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2009 

privind dizolvarea S.C Economat Sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2009 

privind desemnarea lichidatorului pentru îndeplinirea 

procedurii privind lichidarea S.C. Economat Sector 2 

S.R.L.;  
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 157/2009 

pentru aprobarea Raportului privind derularea 

operaŃiunilor de lichidare ale S.C. Economat Sector 2 

S.R.L. de la data numirii lichidatorului până în prezent; 

- DispoziŃia Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti nr. 208/13.03.2003 privind constituirea Comisiei 

de preluare a spaŃiului situat în bld. Basarabiei nr. 90, 

Sector 2; 

- Adresa  Irecson Expert S.P.R.L. nr. 162/16.02.2010; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) 

precum şi art. 123 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 transmiterea imobilului, prevăzut în 

anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2, cu sediul în strada Olari nr. 11 – 

13, Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 
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Bucureşti. 

         (2) Transmiterea în administrare se face în scopul 

realizării unor activităŃi cu caracter social.  

   (3) Schimbarea destinaŃiei imobilului fără acordul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

atrage, de drept, revocarea prezentei hotărâri. 

 

 Art. 2 Prezenta hotărâre se transmite către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti spre a fi însuşită. 
 

 Art. 3 Predarea primirea se va face pe bază de proces 

verbal încheiat între S.C. Economat Sector 2 S.R.L. prin lichidator 

S.C. Irecson Expert S.P.R.L. în calitate de predător şi DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în 

calitate de primitor. 
 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 va lua măsurile necesare înscrierii bunului 
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imobil prevăzut la art. 2 în evidenŃele cadastrale conform art. 46 

din Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată. 

 

 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 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 73 

Bucureşti, 23.04.2010 

  

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 costului mediu lunar/persoană adultă protejată 

în centrele rezidenŃiale pentru adulŃi cu handicap din subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 pentru anul 2010 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în 

centrele rezidenŃiale pentru adulŃi cu handicap din subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 pentru anul 2010;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 26903/16.04.2010 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 26904/16.04.2010 prezentate de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

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

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

socială, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare si funcŃionare a serviciului 

public de asistenŃă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
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448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Preşedintelui AutoritãŃii NaŃionale pentru 

Persoanele cu Handicap nr. 467/2009 privind stabilirea costului 

mediu lunar de întreŃinere în centrele rezidenŃiale pentru 

persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuŃiei lunare de 

intretinere datorate de adulŃii cu handicap asistaŃi în centre sau 

de susŃinătorii acestora; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 

privind înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă 

protejată în cadrul Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 în 

cuantum de 3147 lei şi costul mediu lunar/persoană adultă 

protejată în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihică în cuantum de 2579 lei pentru anul 2010, conform 

anexei ce conŃine 1 filă şi face parte integrantă din prezenta 

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

comunica consiliilor judeŃene, locale şi municipale care au 

persoane adulte protejate în sistemul de protecŃie adulŃi al 

sectorului 2. 

 

 Art. 3 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 va întocmi documentaŃia necesară şi va 

asigura urmărirea încasării contribuŃiei comunităŃilor locale la 

finanŃarea activităŃilor de îngrijire şi protecŃie a persoanelor adulte 

cu handicap în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de 

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 4 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. 5  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

          (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 
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instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 74 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 aferentă anului 

2010, pentru ASOCIAłIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – 

FILIALA INTERJUDEłEANĂ 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, 

23.04.2010; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 22074/29.03.2010 întocmit de 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local  Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) 

pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, 

aferente anului 2010, în sumă totală de 22.900 RON, pentru 

imobilele situate în: 

- Bulevardul Chişinău nr. 11, bloc A3 bis, scara A, 

apartament 1, sector 2, 

- Bulevardul Chişinău nr. 19, bloc A5, scara 1, 

apartament 1, sector 2, 

- Bulevardul Chişinău nr. 19, bloc A5, scara 2, 

apartament 46, sector 2, 

- Str. Pescăruşului nr. 1, bloc 23, scara A, apartament 

4, sector 2, 

cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei actuale a acestor imobile.         

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

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

Municipiului Bucureşti.           

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea Nr. 75 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 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, 23.04.2010; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 23033/31.03.2010 al DirecŃiei 

Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 1182/31.03.2010 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 de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti; 

 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 învăŃământului nr. 84/1995, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, 

unităŃile de învăŃământ special şi unităŃile sanitare publice de 

interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - DispoziŃia Primarului General nr. 12479/09.02.2010 emisă 

în baza Legii nr. 10/2001 prin care a fost restituit imobiliul situat în 

Bucureşti, str. Periş nr. 12 (fostă Ceaikovski), sector 2, compus 

din construcŃie tip B şi teren în suprafaŃă de 500,00 mp. 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 Se ia act de dispoziŃia Primarului General nr. 

12479/09.02.2010 emisă în baza Legii nr. 10/2001, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare,  prin care a fost restituit 

imobilul situat în Bucureşti, str. Periş nr. 12 (fostă Ceaikovski), 

sector 2, compus din construcŃie tip B şi teren în suprafaŃă de 

500,00 m.p., care se identifică conform planului topografic scara 

1/500 anexat la dispoziŃia nr. 12479/09.02.2010 - anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Încetează dreptul de administrare al Consiliului Local 

Sector 2 al Municipiului Bucureşti exercitat prin DirecŃia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 asupra 

imobilului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 (1) Predarea - primirea imobilului restituit din 

Bucureşti, str. Periş nr. 12, sector 2 se va face prin  protocol de 

predare - primire, protocol al cărui model cadru, este aprobat prin 

prezenta hotărâre - anexa nr. 2 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. 

 Art. 4 (1) Se aprobă negocierea încheierii unui contract de 

închiriere pentru imobilului din str. Periş nr. 12, sector 2, 

Bucureşti, beneficiar - utilizator fiind grupele preşcolare ale 

Şcoalii nr. 40.  

(2) Negocierea clauzelor contractuale se va face cu 
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respectarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/2010, 

a metodologiei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2  nr. 122/2007 şi a legislaŃiei în vigoare.  

(3) Se împuterniceşte Directorul Executiv al DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să 

negocieze clauzele contractului de închiriere, care va fi supus 

aprobării Consiliului Local al Sectorului 2. 

 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. 

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

al Municipiului Bucureşti.     

                (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

         

Hotărârea Nr. 76 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
 

H O T Ă R Â R E  

pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Consiliul 

Local al Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti, Patriarhia Română şi Arhiepiscopia 

Bucureştilor 
 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Consiliul Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Patriarhia Română şi 

Arhiepiscopia Bucureştilor;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16771/10.03.2010 întocmit de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 - Raportul de specialitate nr. 16668/09.03.2010 întocmit de 
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către DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, 

MinorităŃi, Probleme de Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă 

precum şi Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - art. 1 alin. (2) şi (3) ale OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural 

Catedrala Mântuirii Neamului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 3 alin (2) al OrdonanŃei Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult 

aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1273/2005 pentru 

aprobarea Programului naŃional ”Lăcaşurile de cult - centre 

spirituale ale comunităŃii”; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 Se aprobă „Protocolul” privind parteneriatul între 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe de o 

parte şi Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor, pe de 

altă parte, conform anexei ce conŃine un număr de 4 file şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se mandatează Primarul Sectorului 2 să semneze în 

numele Consiliului Local al Sectorului 2 documentele necesare 

pentru punerea în aplicare a prevederilor „Protocolului” menŃionat 

la art. 1. 

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

                    (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 77 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 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 XI - 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 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 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 XI - a;  

 Analizând: 

 - Adresa AdministraŃiei Fondului Imobiliar al Municipiului 

Bucureşti înregistrată la Cabinet Secretar sub nr. 191/01.03.2010; 

 - Procesul-verbal nr. 21489/25.03.2010 încheiat cu ocazia 

inspectării spaŃiului disponibilizat de către CEC BANK, situat în 

Şos. Colentina nr. 1, Sector 2, aflat pe lista spaŃiilor cuprinse în 
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H.C.G.M.B. nr. 109/2003, la poziŃia 32/S.C. APOLODOR S.A. 

pentru vânzare în conformitate cu legea nr. 550/2002; 

 - Raportul de specialitate nr. 22587/30.03.2010 întocmit de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 22588/30.03.2010 al Comisiei 

de Inventariere constituită la nivelul Sectorului 2 prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 51/13.01.2006; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 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; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

109/22.04.2003 privind actualizarea listei spaŃiilor comerciale şi 

de prestări servicii care vor fi vândute în baza Legii nr. 550/2002; 

 - Hotărârea nr. 70/23.03.2010 a Comisiei pentru vânzarea 
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spaŃiilor comerciale sau prestări servicii de pe raza Sectorului 2 

privind inventarierea spaŃiului situat în şos. Colentina nr. 1 – 5 şi 

realizarea lucrărilor de cadastru şi intabulare; 

 - DispoziŃia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

nr. 667/22.03.2010 privind constituirea unei comisii pentru spaŃiul 

cu altă destinaŃie situat în şos. Colentina nr. 1 – 5, Sector 2; 

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

şi m) precum şi 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,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă transmiterea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti spre a fi însuşit inventarul bunului imobil 

din domeniul public al Municipiului Bucureşti aflat în 

administrarea Consiliului Local Sector 2, având datele de 

identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, va lua măsurile 

necesare înscrierii bunului imobil prevăzut la art. 1 în evidenŃele 

cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităŃii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată. 
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 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. 

                    (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 78 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 în folosinŃă gratuită a terenului  

situat în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 299, Sector 2 către 

Parohia MărcuŃa 
 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului situat în Bucureşti, 

Şos. Pantelimon nr. 299, Sector 2 către Parohia MărcuŃa;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 12126/22.02.2010 întocmit de 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului - Serviciul Cadastru 

Fond  Funciar - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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 - Adresa Ministerului EducaŃiei şi Cercetării nr. 

33078/31.07.2002; 

 - Adresa Parohiei MărcuŃa  înregistrată la Centrul de RelaŃii 

cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 4135/20.01.2010, 

precum şi la  Cabinet Primar sub nr. 180/22.01.2010; 

 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;  

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 124 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 transmiterea în folosinŃă gratuită pe o 

perioadă de 25 ani a terenului situat în Bucureşti, Şos. 

Pantelimon nr. 299, Sector 2, către Parohia MărcuŃa, în vederea 

realizării unei cantine sociale, pangar şi lumânărar. 

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

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

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, atrage 

de drept revocarea prezentei hotărâri. 

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

proces - verbal, încheiat între Consiliul Local al  Sectorului 2, în 

calitate de predător şi Parohia MărcuŃa, în calitate de primitor, 

numai după înscrierea acestuia în cartea funciară specială 

conform art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 

7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea Nr. 79 

Bucureşti, 23.04.2010 
 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 în folosinŃă gratuită a terenului situat în 

Bucureşti, 

 str. Maria Rosetti F.N., Sector 2, către Parohia Icoanei 

 

 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, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului situat în Bucureşti, 

str. Maria Rosetti F.N., Sector 2, către Parohia Icoanei;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 23666/06.04.2010 întocmit de 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului - Serviciul Cadastru 

Fond  Funciar - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi administrarea 

patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 
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al Municipiului Bucureşti; 

 

 - Adresele Parohiei Icoanei înregistrate la Centrul de RelaŃii 

cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 19647/19.03.2010 şi 

nr. 22665/30.03.2010, precum şi la  Cabinet Primar sub nr. 

1063/23.03.2010 respectiv sub nr. 1134/31.03.2010; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 124 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 transmiterea în folosinŃă gratuită pe 

termen de 25 ani a terenului situat în Bucureşti, str. Maria Rosetti 

F.N., Sector 2, către Parohia Icoanei, în vederea realizării unui 

aşezământ social. 

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

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

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, atrage 

de drept revocarea prezentei hotărâri. 

 

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

proces - verbal, încheiat între AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 2, în calitate de predător şi Parohia Icoanei, în calitate de 

primitor, numai după înscrierea acestuia în cartea funciară 

specială, conform art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităŃii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 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 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea Nr. 80 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a 

eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe  din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a 

eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe  din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27340/19.04.2010 întocmit de 

către DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 
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al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 15.04.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 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 - Metodologia 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 a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

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 indicatorii tehnico – economici aferenŃi 
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unor obiective de investiŃii din cadrul Programului privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi 2 

ce cuprind un număr de 4 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

        (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 81 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 desemnarea unui consilier local într-o comisie de 

specialitate a 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 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui consilier local într-o comisie de specialitate a 

Consiliului Local al Sectorului 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27637/20.04.2010 întocmit de 

către DirecŃia AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

59/17.07.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
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Consiliului Local al Sectorului 2; 

 - cererea formulată de către domnul Chirică Petre, consilier 

local din partea Partidului Noua GeneraŃie – Creştin Democrat din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2, înregistrată la Cabinet 

Secretar sub nr. 369/15.04.2010; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în  art. 54 alin. (1) 

– (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi 

art. 17 din OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a 

consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 673/2002;  

 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Pe data prezentei, dl. consilier local Chirică Petre, 

reprezentant al Partidului Noua GeneraŃie – Creştin Democrat se 

desemnează ca membru în următoarea comisie de specialitate a 

Consiliului Local al Sectorului 2: 

             - Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi 
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Amenajarea Teritoriului; 

             

 Art. 2 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti.  

   
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 82 

Bucureşti, 23.04.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     



 
157 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului generalal  Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti pe anul 2010 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2010;  

 Analizând: 

• Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din 

cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

• Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

• 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) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2010 se stabileşte, atât la venituri, cât şi la 

cheltuieli la suma de 870.114 mii lei, conform  anexei nr.1. 

 

 Art. 2 Bugetul local Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2010  se stabileşte atât  la venituri cât şi la cheltuieli în 

sumă de 745.644 mii lei, conform anexei nr 2. 

 

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 745.644 mii 
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lei conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfăşurarea 

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

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

2.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 

2.1.2.1.1.1; 2.1.2.1.1.2; 2.1.2.1.1.2.1;   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; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1-

2.1.3.1.2.2; 2.1.3.1.3; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 2.1.4; 2.1.4.1; 

2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.5 - 2.1.7  la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 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 29.396 mii lei, conform  anexelor 

nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.2; 

3.1.1.1.2; 3.1.1.1.3.  

 

 Art. 5  Se aprobă rectificarea  bugetului  pentru  veniturile şi 

cheltuielile evidenŃiate în afara bugetului local ( fond rulment, alte 

surse) , conform anexelor nr. 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 

4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.3; 4.1.3.1; 4.1.4; 4.1.4.1; 4.1.5; 4.1.6.   

 

 Art. 6 Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru  

programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare conform  anexelor nr. 5; 

5.1 – 5.29.  



 
160 

 

 

 Art. 7 Se rectifică Sinteza programelor multianuale 

finanŃate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. 

Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste 

programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi 

credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.7 la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 8 Se aprobă Sinteza proiectelor finanŃate din bugetul 

general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (titlul 56) , conform anexelor  nr.7; 8 şi fişele 

programelor multianuale finanŃate din Fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexei  nr. 

8.1; 8.1.1. 

 

 Art. 9 Anexele nr.  1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 

2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1.1; 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; 

2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.2; 2.1.3.1.3; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 

2.1.3.2.2; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.5 - 2.1.7; 3; 

3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.2; 3.1.1.1.2; 

3.1.1.1.3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.3; 

4.1.3.1; 4.1.4; 4.1.4.1; 4.1.5; 4.1.6 ; 5; 5.1 – 5.11; 5.14; 5.16; 

5.18-5.20; 5.22; 5.23; 5.25; 5.26; 5.29; 6; 8  la prezenta hotărâre 

modifică  anexele  nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.2; 
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2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.2;  2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 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; 2.1.3.1.2;  

2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.2; 2.1.3.1.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.3; 2.1.3.4.5; 

2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.6 - 2.1.8; 4; 4.1; 4.1.1; 

4.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.4; 5; 

5.1;5.1.1; 5.1.1.1; 5.1.1.1.1; 5.1.2; 5.1.2.1;  5.1.3; 5.1.3.1; 5.1.4; 

5.1.4.1; 5.1.5; 5.1.6; 6; 6.1 ; 6.2; 6.5-6.9; 6.11- 6.13; 6.14; 6.16; 

6.19; 6.424; 6.426,1; 6.445; 6.507; 6.510; 6.548; 6.591; 6.592;  

7; 8  din HCLS2 nr.25/2010  privind aprobarea bugetului general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010. 

 

 Art. 10 Anexele nr. 2.1.2.1.1;  2.1.2.1.1.2; 2.1.2.1.1.2.1; 

5.12; 5.17; 5.24; 5.28; 7; 8.1; 8.1.1  la prezenta hotărâre vin în 

completarea prevederilor HCLS2 nr.25/2010  privind aprobarea 

bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2010. 

 

 Art. 11 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 
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Patrimoniului Imobiliar Sector 2.  

 

 Art. 12 Anexele nr. 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.2; 

2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 

2.1.2.1.1.2; 2.1.2.1.1.2.1;   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; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1- 2.1.3.1.2.2; 

2.1.3.1.3; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 

2.1.4.1.1.1; 2.1.5 - 2.1.7; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 

3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.2; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 

4.1.1.1.1; 4.1.2; 4.1.2.1; 4.1.3; 4.1.3.1; 4.1.4; 4.1.4.1; 4.1.5; 4.1.6 

; 5; 5.1 – 5.29; 6-8; 8.1; 8.1.1  fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 13 (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 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea Nr. 83 

Bucureşti, 23.04.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 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 

extraordinară, astăzi, 23.04.2010; 

 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 nr. 25916/179/194/15.04.2010 al 

DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 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 
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amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 65/2001 a 

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) coroborat cu 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 Sector 2 prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte 
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integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 10 poziŃii. 

         (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

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

hotărâri. 

                    (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în 

anexele nr. 1 - 2 reprezintă regulament de urbanism şi nu dau 

dreptul la construire. 

 Art. 2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

                    (2) Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor 

fizice interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea Nr. 84 

Bucureşti, 23.04.2010 
 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 23.04.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3  
 

H O T Ă R Â R E 

privind necesitatea organizării unui concurs în vederea 

ocupării funcŃiei publice de Director la DirecŃia de EvidenŃă a 
Persoanelor  Sector 3 respectiv a  aprobării procedurilor şi 

criteriilor de desfăşurare 
 
Având în vedere : 

� Expunerea de motive nr. 2854/14.04.2010 a Primarului 

Sectorului 3; 

� Raportul de specialitate nr. 2815/13.04.2010 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane; 

� Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.27/17.03.2005 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor Sector 3, prin 

care domnul Ion Dumitru Relu asigură conducerea direcŃiei 

până la ocuparea postului prin concurs; 

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

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

� art. 22 alin.(21) din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la 

reglementarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor 

măsuri financiar fiscale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

� prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor 

publici; 

� Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice nr. 330/2009; 
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� Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetatenilor. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 63 alin.(7) din Legea 

215/2001 (r1) privind AdministraŃia publică locală,  
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă organizarea unui concurs, respectiv procedura 

şi criteriile de desfăşurare în vederea ocupării funcŃiei publice de 

Director la DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor Sector 3, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi şefii compartimentelor din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului vor lua măsuri pentru 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 66   

DIN   22.04.2010   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reprezentarea intereselor DirecŃiei de EvidenŃa 

Persoanelor Sector 3 în faŃa instanŃelor judecătoreşti de 

către serviciile de specialitate din cadrul 

Primăriei Sector 3 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 2967/16.04.2010 al DirecŃiei de 

EvidenŃa Persoanelor Sector 3; 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor.  

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

215/2001 r1 privind AdministraŃia Publică Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3, ca prin serviciile 

de specialitate din cadrul instituŃiei, să reprezinte interesele 

DirecŃiei de EvidenŃa Persoanelor Sector 3 în faŃa instanŃelor de 
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judecată şi a altor organe jurisdicŃionale precum şi efectuarea de 

lucrări de specialitate cu privire la litigiile în care DirecŃia de 

EvidenŃa Persoanelor Sector 3 este parte. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia de EvidenŃa Persoanelor 

Sector 3, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

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

la sediul Primariei sector 3 din str. Parfumului nr. 2-4, sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 67 

DIN  22.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

H O T Ă R Â R E 

privind  modificarea Anexei nr. 2 a  Hotărârii Consiliului 
Local Sector 3 nr. 43/31.03.2009 referitoare la Statul de 

FuncŃii al DirecŃiei de EvidenŃa a Persoanelor Sector 3 

 
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 2968/16.04.2010 al DirecŃiei de 

EvidenŃa Persoanelor Sector 3; 

- Prevederile Anexei nr. 1: Reglementări specifice 

personalului încadrat pe bază de contract individual de 

muncă – personal contractual din administraŃia publică; 

SecŃiunea 3, art.8 alin.8 din Legea –Cadru nr. 330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice . 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor. 

 În temeiul  art. 45, alin. 1 si art .81 alin. 2 lit. e din Legea nr. 

215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală r1 privind 

administraŃia publică locală, 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Se modifică statul de funcŃii al DirecŃiei de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 3 pentru personalul contractual care a 
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dobândit o diplomă de absolvire a unei forme de învâŃământ 

superior, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia de EvidenŃa Persoanelor 

Sector 3, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare incepând cu data afişării 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 68 

DIN  22.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a Comisiei socio-economice de examinare şi 

avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

suprafaŃă mare din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 2965/16.04.2010 al DirecŃiei Juridice 

şi Patrimoniu, prin care se propune aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare a Comisiei socio-economice de 

examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu 

amănuntul cu suprafaŃă mare din Sectorul 3 al Municipiului 

Bucureşti; 

- DispoziŃia Primarului nr. 3289/23.03.2010, prin care se 

constituie comisia socio-economică de examinare şi avizare a 

implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă 

mare a sectorului 3; 

- H.C.L.S. 3 nr. 98/25.10.2007, privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local sector 3 în Comisia socio-

economică de examinare şi avizare a implementării structurilor de 

vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare din sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti; 
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- H.G. nr. 1454/2004 art. 6, alin. 1, conform căruia Comisia socio-

economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de 

vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare va funcŃiona conform 

unui regulament propriu de organizare şi funcŃionare, elaborat de 

membrii Comisiei în termen de 60 de zile de la data înfiinŃării 

acesteia şi aprobat prin hotărâre a consiliului local sector 3; 

- reglementările cuprinse în O.G. nr. 99/2000, privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă, modificată şi 

completată; 

- raportul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectura, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 

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

215/2001, privind administraŃia publică locală cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare a 

Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a 

implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă 
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mare din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa 1 

şi anexele 2-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, DirecŃia 

Juridică şi Patrimoniu, DirecŃia Autorizare Control, Arhitectul Şef, 

DirecŃia Economică şi membrii Comisiei vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data afişării la 

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

Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 69 

DIN  22.04.2010  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3        

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  aferenŃi 

obiectivului de investiŃii 

„StaŃie de pompare capsulată pe str. Drumul Gura Siriului, 

sector  3” 

 

Având în vedere, 

- Raportul de specialitate nr. 2966/16.04.2010 al DirecŃiei InvestiŃii 

şi AchiziŃii; 

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

finantele publice locale; 

- Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanŃe; 

- Raportul comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement; 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

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

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

locală, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T A R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii “ StaŃie de pompare capsulată pe str 

Drumul Gura Siriului, sector 3”, conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 70 

DIN  22.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind asigurarea continuităŃii serviciului public de 

amenajare şi întreŃinere spaŃii verzi pe zonele II şi III din 

sector 

 

Având în vedere : 

 - Raportul de specialitate nr. 2980/19.04.2010 al DirecŃiei 

Gospodărie Locală; 

 - H.C.L.S.3 nr. 104/28.01.2005 privind atribuirea serviciilor 

de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi de pe raza sectorului 

3 ; 

 - H.C.L.S.3 nr. 4.11/28.01.2005 privind aprobarea studiului 

de oportunitate, caietul de sarcini şi contractul- cadru pentru 

delegarea gestiunii serviciilor de amenajare şi întreŃinere spaŃii 

verzi de pe raza sectorului 3; 

 - prevederile art. 13 alin. 2 lit. a) din O.G. nr. 71/2002 

modificată şi completată, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 

 - prevederile H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea 

reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 

 - Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante; 

 - Raportul comisiei de administrarea domeniului public, 
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realizarea lucrărilor publice, agrement; 

 - Raportul comisiei de AdministraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

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

215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală completată şi 

modificată,  

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă studiul de oportunitate privind asigurarea 

continuităŃii serviciului public de amenajare şi întreŃinere spaŃii 

verzi pe zonele II şi III aflate pe raza sectorului 3, precum şi 

caietul de sarcini şi contractul- cadru de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi, de 

pe raza sectorului 3, zona II şi III,  respectiv Anexele I (studiu de 

oportunitate), II (caietul de sarcini) şi III (contractul-cadru), care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă procedura de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor de amenajare şi întreŃinere spaŃii 

verzi, de pe raza sectorului 3, zonele II şi III, către operatorul 

economic SC ADPB SA prin negociere directă. 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile de 

specialitate, pentru îndeplinirea întregii proceduri de atribuire prin 

negociere directă precum şi pentru încheierea contractului de 
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delegare a gestiunii serviciilor de amenajare şi întreŃinere spaŃii 

verzi, de pe raza sectorului 3, zonele II şi III. 

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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 71 

DIN  22.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind indexarea tarifelor pentru curăŃenia căilor publice 

 

Având în vedere : 

 - Raportul de specialitate nr. 2981/19.04.2010 al DirecŃiei 

Gospodărie Locală; 

 - Adresa nr. 13278/15.03.2010 a S.C. Rosal Grup S.R.L.; 

 - Adresa nr. 3416676/08.04.2010 a AutorităŃii NaŃionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice; 

 - Contractul nr. 5066/1999 pentru achiziŃia serviciului de 

salubrizare în sector 3, modificat şi completat prin acte adiŃionale; 

 - HCGMB nr. 6/2001 modificată şi completată prin HCGMB 

94/2007, art. 1, privind preluarea activităŃii de salubrizare în 

Municipiul Bucureşti de către Consiliile Locale ale Sectoarelor; 

- Legea 101/2006 modificată – legea cadru a servciului de 

salubrizare a localităŃilor, art. 6 alin. (1), lit. k, 

-  raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante; 

- raportul comisiei de administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 
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 În temeiul art. 45 alin ( 1 ) şi art. 81 alin ( 4 ) din Legea 

215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală completată şi 

modificată,  

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Tarifele pentru operaŃiunile de curăŃenie căi publice 

desfăşurate în baza contractului 5066/1999 modificat şi completat 

prin acte adiŃionale, se indexează conform prevederilor 

contractului cu 61,82%. 

Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile de specialitate, vor lua 

măsuri de aducere 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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 72 

DIN  22.04.2010 



 
184 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  3    

 

H O T Ă R Â R E  

privind acordarea unor ajutoare sociale  

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3046/20.04.2010 a Primarului 

sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 27358/20.04.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială 

a persoanelor vârstnice; 

- raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor social în cuantum 

de 1000 lei persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3, 
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care aniversează cel puŃin 100 de ani de viaŃă, prevăzute în 

Anexa la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Sumele necesare acordării prestaŃiilor sociale sunt 

acordate în baza dispoziŃiei Primarului Sectorului 3, din bugetul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

capitolul “ajutoare sociale”. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 73 

DIN  22.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  3   

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea unei deplasări în străinatate 
 
 Având în vedere: 
- Referatul de specialitate nr. 27359/20.04.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3; 

- Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic 

al adopŃiei; 

- Sentinta Civilă nr. 56/20.10.2009 prin care Tribunalul Vrancea a 

dispus încredinŃarea în vederea adopŃiei copilului Onica Liliana - 

Bianca;  

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1. Se aprobă deplasarea copilului Onica Liliana - 

Bianca în Turcia în perioada 19.06.2010 – 26.06.2010, împreună 
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cu familia Rusu Lucian şi Rusu Bianca - Ileana. 

 Art. 2. Se împuterniceşte familia Rusu Lucian şi Rusu 

Bianca - Ileana în vederea întocmirii şi ridicării paşaportului 

simplu pentru copilul Onica Liliana - Bianca, având datele de 

identificare prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Prezenta împuternicire este valabilă în faŃa tuturor 

instituŃiilor statului competente în eliberarea paşaportului, 

persoana împuternicită putând semna acte şi depune declaraŃii în 

limita prezentului mandat. 

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

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 şi persoana 

împuternicită, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

sector 3. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 74 

DIN  22.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii de Consiliu Local al Sectorului 3 

nr. 32/25.02.2010 

 

 Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate nr. 3159/22.04.2010 al DirecŃiei 

ÎnvăŃământ Cultura DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu, DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 

32/25.02.2010; 

 - Prevederile art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995, legea 

învăŃământului republicată şi modificată; 

 - raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

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

privind finanŃele publice locale republicată şi modificată; 

 In temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. i din Legea nr. 

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Incepând cu data prezentei se revocă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 32/25.02.2010 prin care au fost aprobaŃi 
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indicatorii tehnico-economici pentru unele investiŃii la unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 si DirecŃia InvăŃământ Cultura 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

2 – 4, Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 75 

DIN 22.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 

4/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  

aferentă unor obiective de  investiŃii la unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 

3, respectiv a anexei acesteia, cu excepŃia punctelor 

1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17 

 

 Având în vedere: 

 - raportul de specialitate nr. 3161/22.04.2010 al DirecŃiei 

InvăŃământ Cultură, DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu, DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii; 

 - prevederile art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995, legea 

învăŃământului republicată şi modificată; 

 - raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

 - raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, 

cultură, culte, sport şi tineret; 

 - raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

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

privind finanŃele publice locale republicată şi modificată; 

 In temeiul art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea 
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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 Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 3 nr. 4/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico – 

economice aferentă unor obiective de investiŃii la unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3, 

respectiv a anexei acesteia, cu excepŃia punctelor 

1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17, ce ramân neschimbate, în 

conformitate cu Anexa ce face parte integrantă din aceasta 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 si DirecŃia InvăŃământ Cultură 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

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

– 4, Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

  
NR. 76 
DIN 22.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI    

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică aferentă 

unor obiective de investiŃii la unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

 - raportul de specialitate nr. 3160/22.04.2010 al DirecŃiei 

InvăŃământ Cultură, DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu, DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii; 

 - prevederile art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995, legea 

învăŃământului republicată şi modificată; 

 - raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

 - raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, 

cultură, culte, sport şi tineret; 

 - raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

 

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

privind finanŃele publice locale republicată şi modificată; 

 In temeiul art. 45, alin. 1, si art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico - economică 

aferentă unor obiective de investiŃii la unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de pe raza Sectorului 3, conform anexelor nr. 1, 2 

şi 3  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia InvăŃământ Cultură 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

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

– 4, Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

  

NR. 77 

DIN 22.04.2010 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2010 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Văzând: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al sectorului 4 pe anul 2010, nr. 

II.4/ 324 /26.04.2010 al DirecŃiei Economice – în care sunt 

explicitate virările şi suplimentările de credite efectuate în cadrul 

prezentei rectificări bugetare; 

 łinând seamă 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 a fost aprobat atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli, după cum urmează: 

• Bugetul local în sumă de 544.090,00 mii lei, conform anexei 

nr. 1 
 

 Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, 

la valoarea de 544.090,00 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: 544.090,00 mii lei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

- Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice şi 

acŃiuni externe – în valoare de 36.101,88 mii lei 

- Anexa 1.3 – capitol bugetar 66.02 – Sănătate – în valoare 

de 490,04 mii lei  

- Anexa 1.4 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe, servicii şi 

dezvoltare publică – în valoare de 15.676,60 mii lei  
 

 Art. 3. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4. cap 

51.02.01.03P, în valoare de: 19.251,30 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

 Art. 4. Se aprobă bugetul - capitolul 66.02.06.03 - UnităŃi 
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medico sociale, în valoare de: 450,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  

 Art. 5. Se aprobă bugetul - capitolul 66.02.50 - Alte 

cheltuieli în domeniul sănătăŃii, în valoare de: 40,04 mii lei, 

conform anexei nr. 1.3.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
 

 Art. 6. Se aprobă bugetul – capitolul 70.02.50 – Alte servicii 

în domeniul locuinŃelor serviciilor şi dezvoltării comunale, în 

valoare de: 5.790,10 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

 Art. 7. Se aprobă Listele de investiŃii aferente unităŃilor 

aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre: 

- anexa nr. 2 - Lista de investiŃii, cu finanŃare din buget local 

a D.G. A.S.P.C. – Sector 4, în valoare de 4.439,00 mii lei; 

 

- anexa nr. 3; 3.1; – Lista de investiŃii cu finanŃare din buget 

local a ASLG – Sector 4, în valoare de 14.268,53 mii lei; 

 - anexa 3.2. – Lista de investiŃii cu finanŃare parŃială – a 

ASLG – Sector 4 – Grupul Şcolar Industrial Dacia, în valoare de 

0,80 mii lei;   
 

 Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 
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Economică din Primăria Sectorului 4, DirecŃiile descentralizate 

implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente – Electoral. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.04.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 36/28.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de 

întreŃinere şi a contribuŃiei de întreŃinere din Centrul de 

Îngrijire şi AsistenŃă nr.1 
 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 

339/19.04.2010 al Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă nr.1 din 

subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile art. 33 alin.(1) din HGR 

nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Pentru anul 2010, la Centrul de AsistenŃă şi Îngrijire 

nr.1, costul mediu lunar al cheltuielilor de întreŃinere al unui 
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asistat – inclusiv medicamente, se stabileşte la suma de 4.322,25 

lei/asistat, calculată potrivit Anexei nr. 1a), iar costul mediu lunar 

al cheltuielilor de întreŃinere – fără medicamente – se stabileşte la 

suma de 4.134,73 lei/asistat, calculat potrivit Anexei nr. 1b). 

 Art. 2. ContribuŃia de întreŃinere a unui asistat în Centrul de 

AsistenŃă şi Îngrijire nr.1, pentru anul 2010, se stabileşte la suma 

de 1.491,75 lei, calculată potrivit Anexei nr. 2. 

 Art. 3. Anexele nr.1a), 1b) şi Anexa nr.2 fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, Centrul de Îngrijire 

şi AsistenŃă nr.1 din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.04.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 37/28.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar /copil beneficiar al 

serviciilor oferite de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4, pe anul 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. 

12258/13.04.2010 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, HGR nr. 

268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, modificată şi aprobată de HGR nr. 89/2010; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă, costul mediu lunar de întreŃinere al unui 

copil, beneficiar al serviciilor de protecŃie specială acordate in 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, potrivit Anexei, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, pentru anul 2010. 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, prin 

compartimentele sale de specialitate, 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 28.04.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 38/28.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea delegării exercitării drepturilor şi 

îndeplinirii obligaŃiilor părinteşti conferite consiliului local de 

către Legea nr. 273/2004, Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

13127/23.04.2010 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4;  

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 Potrivit prevederilor art.23 şi art.35 din Legea nr. 273/2004 

privind regimul juridic al adopŃiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1. Cu data prezentei, se împuterniceşte Directorul 

Executiv al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 să : 

 a) exercite drepturile şi obligaŃiile părinteşti asupra copilului 

declarat adoptabil; 

 b) exercite dreptul de a reprezenta copilul în acte juridice 

sau, după caz, de a încuviinŃa actele pe care acesta le încheie; 

 c) exercite dreptul de a administra bunurile copilului 

adoptabil sau aflat în încredinŃare în vederea adopŃiei. 

 Art. 2.Secretarul Sectorului 4 Bucureşti şi Directorul 

Executiv al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.04.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 39/28.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

 privind reactualizarea valorii normei de hrană pentru 

salariaŃii PoliŃiei Comunitare Sector 4  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 - Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Comunitară 

Sector 4 nr. 23/29.03.2010; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 - Legii nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinŃarea, 

organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Comunitare; 

 - Ordinele S nr.440/2003 şi S nr.310/2009 ale Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative; 

 În temeiul H.G. 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; 

 Luând în considerare O.G.nr.26/1994, privind drepturile de 

hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 
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naŃională, ordine publică şi siguranŃă naŃională; 

 łinând cont de O.G.nr.137/2000 republicată şi actualizată, 

privind sancŃionarea tuturor formelor de discriminare; 

 Având în vedere dispoziŃiile O.G.nr.30/2007 privind 

organizarea şi funcŃionarea Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative; 

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

l) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică 

locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1(1) – Se reactualizează valoarea normei de hrană pentru 

salariaŃii PoliŃiei Comunitare Sector 4 de la de la 15 lei/zi la 

24lei/zi, astfel de la 450 lei/luna la 720 lei/luna, conform legislaŃiei 

în vigoare , cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi 

cheltuieli . 

(2) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în 

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli al PoliŃiei Comunitare 

Sector 4, aprobat pe anul 2010. 

Art. 2 - Prevederile art.1(1) se aplică începând cu luna mai 2010, 

respectiv pentru drepturile salariale aferente lunii aprilie 2010. 

Art. 3 – Primarul Sectorului 4 şi Directorul General al PoliŃiei 

Comunitare Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile 
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prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.04.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 40/28.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 4 nr.22/25.02.2010 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 nr.878/27.04.2010. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

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

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale.  

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.22/25.02.2010, conform 
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Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 şi DirecŃia Economică vor aduce 

la indeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.04.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 41/28.04.2010 
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Anexă  

 la HCL S4 nr. 41 / 28.04.2010 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

LocaŃia 

 

Valoare totală 

(cu TVA) mii lei 

 Şcoala generală nr. 36 1,579.30 

 Şcoala generală nr. 119 1,579.30 

 Şcoala generală nr. 102 1,579.30 

 Şcoala generală nr. 96 1,579.30 

 Şcoala generală nr. 110 1,579.30 

 Şcoala generală nr. 190 1,579.30 

 TOTAL 9,475.80 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ionel Romeo DRĂGAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu 

pe terenuri proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice, 

terenuri domeniul privat al municipiului Bucureşti 

situate în municipiul Bucureşti sectorul 4 
 

 Consiliul Local al Sectorului 4 
 

 Având în vedere Referatele de specialitate ale DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul 

Sectorului 4; 

 Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism, si ale Comisiei 

juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea 

drepturilor cetatenesti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicata in 2004, 

cu modificarile ulterioare ; 

 În baza prevederilor Ordinului MLPTL nr.1107/2001 privind 

unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea 
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documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in 

municipiul Bucuresti si ale Ordinului MLPTL nr.1943/2001  privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicata ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru 

IMOBILELE PREVAZUTE IN ANEXA LA PREZENTA 

HOTARARE situate pe terenuri proprietate privata persoane 

fizice si/sau juridice si domeniul privat al municipiului Bucuresti. 

 Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulamente de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentaŃii 

de urbanism este de 2 ani . 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.04.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 42/28.04.2010 
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ANEXA  LA HCLS4 NR. 42/ 28.04.2010 
 
Nr 
crt 

Nr./data 
registratura 

SOLICITANT ADRESA 
POŞTALĂ 

DENUMIRE 
INVESłITIE 

Teren 
proprietate 
privată 
persoane 
fizice/jur. 

Teren  
dom.  
Privat 
 MB 

Teren 
dom. 
Publ.  
M B 

Motivul 
efectuării 
PUD. 

OBS 

1 55686/ 
17.12.09 
 
 

BOROS MIHAI 
GABRIEL 

Str.Poştalionului 
nr.19 

SHOWROOM, 
DEPOZIT,BIROURI,ŞI 
LOCUINłĂ DE SERVICIU 
 S+P+1 E+M                                                                                                                    

St=1558,29 
mp 
 

  Stabilire 
amplasa-
ment 

Persfi
z. 
 
 

2. 24529/ 
19.05.09 

MARIN MARIUS 
IRINEL 

B-dul Metalurgiei 
nr.81 

HALA DEPOZITARE 
P +1 E +IMOBIL BIROURI 
P+4 E 

St=5000,00 
mp 

  Stabilire 
amplasa-
ment 

Persfi
z. 

3. 30568/ 
18.06.09 

ANTON 
FRANCISC, 
MALECU 
ELENA,ANTON 
MARIA 

Str.Drumul Dealul 
Aluniş nr.18 

 LOCUINłE INDIVIDUALE 
P+ 2 E 

St=1413,00  
mp 

  Stabilire 
amplasa-
ment 

Persfi
z. 

4 45241/ 
24.09.09 

MIHALCEA LIVIU Str.Iarba Câmpului 
nr.65A 

LOCUINłĂ P+2 E St=105,85 
mp 

  Stabilire 
amplasa-
ment 

Persfi
z. 

5 3198/ 
04.02.10 

SC DESIGN UNIT 
SRL 

Str.Vuietului nr.11 LOCUINłĂ  
3S+ P +4E 

St=578,96 
mp 

  Stabilire 
amplasa-
ment 

Persj
ur. 

6. 1667/ 
21.01.10 

OANCEA 
VALERIA 

Str.Mosoaia  nr.29 LOCUINłĂ  
S+ P +2 E+M 

St=200,0 
mp 

St=130,0 
mp 

 Concesio-
nare teren 

Persfi
z. 

7. 9707/ 
30.03.10 

CIOCANESCU 
VIOREL 

Str.Jirului nr.30 LOCUINłĂ P+2 E+M 
REACTUALIZARE PUD                                                                                                            

St=288,83 
mp 

  Reactuali-
zare PUD 

Persfi
z. 

8. 7163/ 
09.03.10 

LEUŞTEAN 
GHEORGHE 
GABRIEL 

Şos. OlteniŃei nr. 
26 

ACCES DIN EXTERIOR St=64,65 
mp 

  Acces din 
exterior 

Persfi
z. 
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9. 7835/ 
15.03.10 

DRON IOANA Str.Iarba Câmpului 
nr.91 

LOCUINłĂ S+P+2 E+M St=153,00  
mp 

  Stabilire 
amplasame
nt 

Persj
ur. 

10 6648/ 
04.03.10 
 

PĂUN DUMITRU B-dul Alexandru 
Obregia nr.22a 

ACCES DIN EXTERIOR St=50,35 
mp 

  Acces din 
exterior 

Persfi
z. 

11 2314/ 
28.01.10 
 

URSU STANA Str.Straja nr.7 IMOBIL P+1 E  St=193,0 
mp 

  Stabilire 
amplasame
nt   

Persfi
z. 

12 9942/ 
01.04.10 
 

VASILESCU 
MARIOARA 

Str.sold .Florescu 
Nicolae  nr.89 

LOCUINłĂ P+M şi 
EXTINDERE CU UN CORP 
P+ 1E 

St=320,0 
mp 

  Intrare în 
legalitate 

Persfi
z. 

13 8281/ 
18.03.10 
 

UNIVERSITATEA 
TITU 
MAIORESCU 

B-dul Gheorghe 
Şincai nr. 16 

EXTINDERE UNIVERSITATE  
P+3 E-amfiteatre 

 6010,47m
p conf. 
Contract 
de 
concesi-
une nr. 
1595/15.0
8. 2005 

 Intrare în 
legalitate 

Persj
ur. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 

SUMAR 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

 pe anul 2010 

 

 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 Deciziei nr. 180/05.02.2010 a D.G.F.P.M.B 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare 

adaugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate; 

  În temeiul Deciziei nr. 5/13.01.2010 a D.G.F.P.M.B privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

  În temeiul Legii nr. 11/27.01.2010 a bugetului de stat pe 

anul 2010; 

  În temeiul Legii nr. 12/2010 a bugetului asigurărilor sociale 

de stat privind transferuri pentru finanŃarea drepturilor acordate 
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persoanelor cu handicap; 

 Potrivit art.1 din Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui 

sprijin financiar la constituirea familiei, se instituie sprijinul 

financiar la constituirea familiei; 

 În temeiul H.C.G.M.B. nr. 20/2006 privind co-finanŃarea 

obiectivului de investiŃii privind ”Reabilitarea zonelor cu deficienŃe 

majore în servicii de alimentare cu apă şi canalizare în Sectorul 6; 

 În temeiul O.U.G. nr. 16/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

 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 2010 în sumă de 742.391,00 mii lei, atât la 

venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 10/01). 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii al Sectorului 6 pe 

anul 2010, în sumă de 82.512,00 mii lei, atât la venituri cât şi la 

cheltuieli (Anexa 10/02). 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local al Sectorului 6 pe anul 2010, 
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în sumă de 51.230,00 mii lei (Anexa 10/05). 

 Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 

pe anul 2010, în sumă de 86.041,00 mii lei (Anexa 10/03). 

 Art. 5. Se aprobă listele de investiŃii pe anul 2010, conform 

Anexelor 1, 1a şi 1b. 

 Art. 6. Se aprobă detalierea cheltuielilor pe capitole, 

subcapitole, articole şi alineate conform Anexei nr. 2, Anexele 

10/01, 10/02, 10/03, 10/05, 1, 1a şi 1b fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 7. 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, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 81 

Data: 29.04.2010 
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Anexă la  
Hotărârea nr. 81/29.04.2010 

 
 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE 
 ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, 

 SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE  
PE ANUL 2010 

 
  - mii lei - 

 
 

DENUMIREA  INDICATORILOR Cod  
indicator AN Trim I Trim 2 Trim 3 Trim 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.17) 00.01 742 391 253.752 236.395 156.508 95 736 

VENITURI PROPRII (cod 00.12-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 555.088 204.427 169 461 116.410 64.790 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12) 00.02 682.406 241.782 202.377 148.097 90.150 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 00.09+ 00.10+ 00.11) 00.03 673.414 239.353 200.007 145.743 88.311 
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 
00.05+00.06+00.07) 00.04 419.914 146.969 146.969 83.983 41.993 
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) 00.06 419.914 146.969 146.969 83.983 41.993 

Impozit pe venit ( cod 03.02.18) 03.02 0     

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 0     
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Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 419.914 146.969 146.969 83.983 41.993 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 294.288 103.000 103.000 58.858 29.430 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor 
locale 04.02.04 125.626 43.969 43.969 25.125 12.563 

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 92 162 40 664 13.450 22.851 15.197 

Impozite şi  taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50) 07.02 92 162 40 664 13.450 22.851 15.197 

Impozit şi taxa pe clădiri ( cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02 ) 07.02.01 79.000 35.707 11.200 19.800 12.293 

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 17.000 12.757 1.200 1 800 1.243 

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 62.000 22.950 10.000 18.000 11.050 

Impozit şi taxa pe teren ( cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03 ) 07.02.02 8.562 3.412 1.200 1 801 2 149 

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 2.700 1.370 400 600 330 

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 07.02.02.02 5 860 2.042 800 1.200 1.818 

Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 2 0 0 1 1 

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 4 000 1 288 1 000 1 000 712 

Alte impozite şi taxe  pe proprietate 07.02.50 600 257 50 250 43 

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 155.338 48 820 38 588 37 409 30 521 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) 11.02 129.838 37 557 33 688 32 459 26 134 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeŃelor 11.02.01 0     



 
225 

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului 

Bucureşti 
11.02.02 

129.838 37 557 33 688 32 459 26 134 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru subvenŃionarea energiei termice 

livrate populaŃiei 11.02.03 0     
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru sistemele centralizate de 

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 0   0 0 

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) 12.02 200 43 50 50 57 
Taxe hoteliere 12.02.07 200 43 50 50 57 

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+ 15.02.50) 15.02 800 325 150 200 125 

Impozit pe spectacole 15.02.01 800 325 150 200 125 

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 24.500 10 895 4 700 4 700 4 205 

Taxa asupra  mijloacelor de transport ( cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02) 16.02.02 19.500 10 031 3 500 3.500 2 469 

Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 9 500 6 148 1.500 1 500 352 

Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 10 000 3.883 2.000 2 000 2.117 

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare 16.02.03 5.000 864 1 200 1 200 1 736 
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 6 000 2.900 1 000 1 500 600 

Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 6 000 2.900 1 000 1 500 600 

Alte impozite şi taxe 18.02.50 6 000 2.900 1 000 1 500 600 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 8 992 2 429 2 370 2 354 1 839 
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C1. Venituri din proprietate (cod 30.02+ 31.02) 00.13 1.501 447 400 400 254 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.02 1.500 447 400 400 253 

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 1.500 447 400 400 253 

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 7 491 1.982 1 970 1 954 1 585 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 30 2 6 7 15 

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 25 1 5 5 14 

ContribuŃia părinŃilor sau susŃinătorilor legali pentru întreŃinerea copiilor în creşe 33.02.10 0 0 0 0 0 

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 1 1 2 1 

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 1 900 425 500 500 475 

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1 900 425 500 500 475 

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 0     

Amenzi, penalităŃi şi confiscări (rd.65 la rd.68) 35.02 5 021 1 472 1 305 1 305 939 

Venituri din amenzi şi alte sancŃiuni aplicate potrivit dispoziŃiilor legale 35.02.01 5 000 1 472 1 300 1 300 928 
PenalităŃi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraŃiei de impozite şi 

taxe 35.02.02 1    1 
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legii 35.02.03 0     

Alte amenzi, penalităŃi şi confiscări 35.02.50 20 0 5 5 10 

Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) 36.02 540 83 159 142 156 

Venituri din aplicarea prescripŃiei extinctive 36.02.01 40 9 10 12 9 

Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităŃile instituŃiilor publice 36.02.05 0     

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 0     

Alte venituri 36.02.50 500 74 149 130 147 

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    0 

Alte transferuri voluntare 37.02.50 0     

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)  00.15 2 520 202 772 772 774 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) 39.02 2 520 202 772 772 774 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituŃiilor publice 39.02.01 20 2 5 5 8 

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 2 500 200 767 767 766 

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 57 465 11 768 33 246 7 639 4 812 

SUBVENłII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 57 465 11 768 33 246 7 639 4 812 

SubvenŃii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 53 904 11 162 30 291 7 639 4 812 



 
228 

 

A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.15) 00.19 23 800 2 380 21 420 0 0 

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01 0 0 0 0 0 

InvestiŃii finanŃate parŃial din împrumuturi externe 42.02.03 0     

Planuri şi  regulamente de urbanism 42.02.04 0     
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcŃiilor de cvartale de locuinŃe 

noi 42.02.05 0     

FinanŃarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 42.02.06 0     
FinanŃarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a 

satelor 42.02.09 0     

FinanŃarea acŃiunilor privind reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente cu 
destinaŃie de locuinŃă 42.02.10 0     

SubvenŃii pentru reabiltarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 23 800 2 380 21 420  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 0 0  0  

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 30 104 8 782 8 871 7 639 4 812 

FinanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 25 704 7 453 7 547 6 415 4 289 

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 1.600 500 500 500 100 

SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pt.încălzirea locuinŃei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri 42.02.34 2 000 600 600 500 300 

SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea unităŃilor de asistenŃă medico-sociale 42.02.35      
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SubvenŃii pentru acordarea trusou pentru nou născuŃi 42.02.36 700 200 200 200 100 

SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii 42.02.41 100 29 24 24 23 

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      

Sume primite de la UE / alŃi donatori în contul plăŃilor efectuate şi prefinanŃări 45.02 3 561 606 2 955 0 0 

Fondul Social European 45.02.02 3 561 606 2 955 0 0 

Fondul Social European - sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 0     

Fondul Social European - PrefinanŃare 45.02.02.03 3 561 606 2 955   

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) 49.02 742 391 159 987 334 746 139 429 108 229 
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 

01 648 911 154 893 271 543 125 843 96 632 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL () 10 206 993 55 808 79 974 40 421 30 790 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII () 20 244 729 58 265 105 443 48 426 32 595 
TITLUL III DOBÂNZI () 

30 47 124 8 984 18 940 9 600 9 600 

Dobânzi aferente datoriei publice interne () 30.01 47 124 8 984 18 940 9 600 9 600 

Dobânzi aferente datoriei publice externe () 30.02 0 0 0 0 0 
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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 
Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale () 

50.04 9 900 0 9 900 0 0 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.176+196+225+269+308+332+3714071+443+500+540+569) 51 76. 723 17 573 36 000 11 456 11 694 
Transferuri curente () 

51.01 76. 723 17 573 36 000 11 456 11 694 
Transferuri către instituŃii publice () 

51.01.01 52 923 9 264 20 509 11 456 11 694 

AcŃiuni de sănătate () 51.01.03 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor de zi pentru 
protecŃia copilului () 51.01.14 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de asistenŃă socială pentru persoanele 
cu handicap () 51.01.15 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru acordarea unor ajutoare 
către unităŃile administrativ-teritoriale în situaŃii de extremă dificultate () 51.01.24 0 0 0 0 0 

Reabilitare termica a cladirilor de locuit 51.01.32 23 800 8 309 15 491 0 0 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 10 000 2 000 2 000 3 000 3 000 
A. Transferuri interne.() 

55.01 10 000 2 000 2 000 3 000 3 000 

Programe cu finanŃare rambursabilă () 55.01.03 0     

Programe PHARE () 55.01.08 0     

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat () 55.01.12 0     

Programe de dezvoltare () 55.01.13 0     

Fond Român de  Dezvoltare Socială () 55.01.15 0     
Alte transferuri curente interne () 

55.01.18 10 000 2 000 2 000 3 000 3 000 
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Proiecte din fondul social european 
56.02 3 621 325 1 517 1 000 779 

FinanŃare de la Uniunea Europeană 
56.02.02 3 621 325 1 517 1 000 779 

TITLUL VIII  ASISTENłĂ SOCIALĂ () 
57 37 424 9 886 12 464 9 290 5 784 

Ajutoare sociale () 57.02 37 424 9 886 12 464 9 290 5 784 

Ajutoare sociale în numerar () 57.02.01 29 624 8 209 9 191 7 515 4 709 

Ajutoare sociale în natură () 57.02.02 7 800 1 677 3 273 1 775 1 075 

 59 12 397 2 052 5 305 2 650 2 390 
Burse () 

59.01 2 505 794 971 450 290 

Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile naturale () 59.02 0 0 0 0 0 

Programe pentru tineret 59.08 100 0 100 0 0 

AsociaŃii şi fundaŃii () 59.11 6.792 808 2 584 1 700 1 700 

 SusŃinerea cultelor () 59.12 3 000 450 1 650 500 400 

ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical () 59.15 0 0 0 0 0 
  

59.22 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 71 498 4 823 55 528 5 904 5 243 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 71 498 4 823 55 528 5 904 5 243 
Active fixe () 

71.01 71 498 4 823 55 528 5 904 5 243 
ConstrucŃii() 

71.01.01 50 330 3 099 38 326 4 616 4 289 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport() 71.01.02 3 118 356 1 627 683 452 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale() 71.01.03 388 0 309 79 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)() 71.01.30 17 662 1 368 15 266 526 502 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 

72 0 0    
Active financiare () 

72.01 0 0    

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale () 72.01.01 0     
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OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 21 982 271 7 675 7 682 6 354 
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 22 628 443 7 844 7 844 6 497 

Rambursări de credite interne () 81.02 22 628 443 7 844 7 844 6 497 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -646 -172 -169 -162 -143 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -646 -172 -169 -162 -143 

TITLUL XIV  REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT () 90 0 0 0 0 0 

Rezerve () 91.01 0     

Excedent () 92.01 0     
Deficit () 93.01 0     

  0     
  0     

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE () 50.02 152 614 31 271 76 216 23 792 21 335 

AutorităŃi publice şi acŃiuni externe () 51.02 86 590 20 289 44 715 12 403 9 183 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 72 143 17 059 35 109 11 316 8 659 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 24 394 7 037 6 655 5 810 4 892 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 47 723 10 022 28 428 5 506 3 767 
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 

Proiecte din fondul social european 56.02 26 0 26 0 0 

Finantare de la Uniunea Europeana  56.02.02 26 0 26 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 14 667 3 300 9 656 1 137 574 
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TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 
71 14 667 3 300 9 656 1 137 574 

Active fixe() 
71.01 14 667 3 300 9 656 1 137 574 

ConstrucŃii 
71.01.01 6 458 2 800 2 332 826 500 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 832 200 500 132 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 165 0 86 79 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 7 212 300 6 738 100 74 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 -220 -70 -50 -50 -50 

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 -220 -70 -50 -50 -50 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -220 -70 -50 -50 -50 

Din total capitol:    86 590 20 289 44 175 12 403 9 183 

AutorităŃi executive şi legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 86 590 20 289 44 175 12 403 9 183 

AutorităŃi executive 51.02.01.03 86 590 20 289 44 175 12 403 9 183 

  0     

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02 18 400 1 749 12 410 1 739 2 502 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 18 400 1 749 12 410 1 739 2 502 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0     

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ () 50 9 900 0 9 900 0 0 
Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale  

50.04 9 900 0 9 900 0 0 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 8 500 1.749 2.510 1 739 2 502 
Transferuri curente () 

51.01 8 500 1.749 2.510 1 739 2 502 
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Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 8 500 1.749 2.510 1 739 2 502 

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:  18 400 1 749 12.410 1 739 2 502 

Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale 54.02.05 9 900 0 9 900 0 0 

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0     
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraŃile 
publice locale 54.02.07 0     

Servicii publice comunitare de evidenŃă a persoanelor 54.02.10 8 500 1.749 2.510 1 739 2 502 

Alte servicii publice generale 54.02.50 0     

  0     

TranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi () 55.02 47 624 9 233 19 091 9 650 9 650 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 47 624 9 233 19 091 9 650 9 650 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     
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TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 500 249 151 50 50 

Dobânzi 30 47 124 8 984 18 940 9 600 9 600 

Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 47 124 8 984 18 940 9 600 9 600 

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     

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 35 123 5 377 14 252 7 762 7 732 

Apărare (cod 60.02.02) 60.02 400 139 99 83 79 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 434 173 99 83 79 
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TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 434 173 99 83 79 

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 -34 -34 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     

Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent  85  -34 -34 0 0 0 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent  85.01 -34 -34 0 0 0 

Din total capitol:   0     

Apărare naŃională 60.02.02 400 139 99 83 79 

  0     

Ordine publică şi siguranŃa naŃională (cod 61.02.03 la 61.02.50) 61.02 34 723 5 238 14 153 7 679 7 653 
 CHELTUIELI CURENTE () 

01 34 573 5 238 14 003 7 679 7 653 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 0 0 0 0 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 150 7 102 23 18 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 34 423 5 231 13 901 7 656 7 635 
Transferuri curente () 

51.01 34 423 5 231 13 901 7 656 7 635 
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Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 34 423 5 231 13 901 7 656 7 635 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 150 0 150 0 0 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 150 0 150 0 0 
Active fixe() 

71.01 150 0 150 0 0 
ConstrucŃii 

71.01.01 0 0 0 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 150 0 150 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   

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 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:  34 723 5 238 14 153 7 679 7 653 

Ordine publică (cod 61.02.03.04) 61.02.03 34 423 5 231 13 901 7 656 7 635 

PoliŃie comunitară 61.02.03.04 34 423 5 231 13 901 7 656 7 635 

ProtecŃia civilă şi protecŃia contra incendiilor 61.02.05 300 7 252 23 18 

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) 64.02 330 450 79 370 135 473 67 172 48 435 

ÎnvăŃământ (cod 65.02.03+ 65.02.04+ 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50) 65.02 149 224 40 538 71 806 23 240 13 640 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 148 729 40 382 71 650 23 099 13 598 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 109 000 31 461 51 597 16 117 9 825 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 30 000 7 025 15 939 4 732 2 304 
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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     

Proiecte din fondul social european 56.02 3 224 325 1 120 1 000 779 

FinanŃare de la Uniunea Europeană 56.02.02 3 224 325 1 120 1 000 779 
TITLUL VIII  ASISTENłĂ SOCIALĂ () 

57 4 000 777 2 023 800 400 

 Ajutoare sociale () 57.02 4 000 777 2 023 800 400 

 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 4 000 777 2 023 800 400 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.287+288) 59 2 505 794 971 450 290 

Burse  59.01 2 505 794 971 450 290 

AsociaŃii şi fundaŃii  59.11 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 495 156 156 141 42 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 495 156 156 141 42 
ConstrucŃii 

71.01.01 0 0 0 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 495 156 156 141 42 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0 0 0 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0 0 0 0 0 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     
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Din total capitol:  149 224 40 538 71 806 23 240 13 640 

ÎnvăŃământ preşcolar şi primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02) 65.02.03 59 523 16 729 28 750 9 468 4 576 

ÎnvăŃământ preşcolar 65.02.03.01 31 363 9 510 14 966 4 409 2 478 

ÎnvăŃământ primar 65.02.03.02 28 160 7 219 13 784 5 059 2 098 

ÎnvăŃământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 80 736 21 581 38 711 12 290 8 154 

ÎnvăŃământ secundar inferior    65.02.04.01 26 274 7 785 13 067 3 158 2 264 

ÎnvăŃământ secundar superior  65.02.04.02 30 451 6 802 13 320 6 097 4 232 

ÎnvăŃământ profesional 65.02.04.03 24 011 6 994 12 324 3 035 1 658 

ÎnvăŃământ postliceal 65.02.05 0     

ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 8 965 2 228 4 345 1 482 910 

ÎnvăŃământ special 65.02.07.04 8 965 2 228 4 345 1 482 910 

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) 66.02 100 18 37 23 22 

CHELTUIELI CURENTE () 01 100 18 37 23 22 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 100 18 37 23 22 

TITLUL IІ BUNURI ŞI SERVICII  20 0     

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 
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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 66.02.08 100 18 37 23 22 

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 64 837 10 202 23 687 15 512 15 436 
CHELTUIELI CURENTE(rd. 345 la 346 + 353) 

01 57 430 10 223 19 172 14 063 13 972 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12 650 2 458 3.402 3 399 3 391 
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TITLUL IІ BUNURI ŞI SERVICII  20 35 680 5 690 11 595 8 995 9 400 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE(rd 348) 51 6 000 1 625 2 425 1 169 781 
Transferuri curente (rd 349) 

51.01 6 000 1 625 2 425 1 169 781 
Transferuri către instituŃii publice  

51.01.01 6 000 1 625 2 425 1 169 781 
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 3 100 450 1 750 500 400 
Programe pentru tineret  

59.08 100  100 0 0 
SusŃinerea cultelor  

59.12 3 000 450 1 650 500 400 
ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical 

59.15 0     
 

59.22 0 0 0 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 359) 

70 7 607 0 4 579 1 514 1 514 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 360) 

71 7 607 0 4 579 1 514 1 514 
Active fixe (rd 361 la 364) 

71.01 7 607 0 4 579 1 514 1 514 
ConstrucŃii  

71.01.01. 4 840 0 2 840 1 000 1 000 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport  

71.01.02 1 257 0 629 314 314 
Mobilier, aparatură şi alte active corporale  

71.01.03 0  0 0 0 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale ) 

71.01.30 1 510 0 1 110 200 200 
OPERAłIUNI FINANCIARE  

79 -200 -21 -64 -65 -50 
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 -21 -64 -65 -50 
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Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -200 -21 -64 -65 -50 

Din total capitol:  64 737 10 202 23 587 15 512 15 436 

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 55 737 8 127 19 512 13 843 14 255 

Sport 67.02.05.01 0     

Tineret 67.02.05.02 0 0 0 0 0 

ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 67.02.05.03 55 737 8 127 19 512 13 843 14 255 

Servicii religioase 67.02.06 3 000 450 1 650 500 400 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 6 000 1 625 2 425 1 169 781 

  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) 68.02 116 289 28 612 39 943 28 397 19 337 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 114 998 28 630 38 607 28 412 19 349 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 48 949 12 580 15 058 11 862 9 449 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 25 462 6 133 10 153 6 360 2 816 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0 0 0 0 0 
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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         

Proiecte din fondul social european 56.02 371 0 371 0 0 

FinanŃare de la Uniunea Europeană 56.02.02 371 0 371  0 
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALĂ (rd.400) 

  57 33 424 9 109 10 441 8 490 5 384 

Ajutoare sociale (rd.401+402) 57.02 33 424 9 109 10 441 8 490 5 384 

 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 29 624 8 209 9 191 7 515 4 709 
  

57.02.02 3.800 900 1 250 975 675 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.404)   59 6 792 808 2 584 1 700 1 700 

AsociaŃii şi fundaŃii  59.11 6 792 808 2 584 1 700 1 700 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.406)   70 1 358 0 1 358 0 0 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.407) 

  71 1 358 0 1 358 0 0 

 Active fixe(rd.387 la 390)  71.01 1 358 0 1 358 0 0 
ConstrucŃii 

71.01.01 500 0 500 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 208 0 208 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 650 0 650 0 0 

OPERAłIUNI FIANCIARE   79 -67 -18 -22 -15 -12 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE   81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe   81.01 0         
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Rambursări de credite interne   81.02 0         

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -67 -18 -22 -15 -12 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -67 -18 -22 -15 -12 

Din total capitol:    116 289 28 612 39 943 28 397 19 337 

AsistenŃă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 4 403 1 019 1 953 988 443 

AsistenŃă socială în caz de boli şi invalidităŃi (cod 68.02.05.02) 68.02.05 48 932 13 682 15 032 11 758 8 460 

AsistenŃă socială  în  caz de invaliditate 68.02.05.02 48 932 13 682 15 032 11 758 8 460 

AsistenŃă socială pentru familie şi copii 68.02.06 18 067 4 017 6 661 4 684 2 705 

Ajutoare pentru locuinŃe 68.02.10 0         

Creşe 68.02.11 10 307 2 267 4 279 2 581 1 180 

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02) 68.02.15 2 000 513 687 500 300 

Ajutor social 68.02.15.01 2 000 513 687 500 300 

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0         

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei  sociale 68.02.50 32 580 7 114 11 331 7 886 6 249 

   0     
Partea a IV-a  SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINłE, MEDIU ŞI APE (cod 
70.02+74.02) 69.02 172 557 41 985 73 460 33 539 23 573 
LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică (70.02.03+ 70.02.05+ 70.02.06+ 70.02.07+ 
70.02.50) 70.02 84 874 15 503 37 900 16 468 15 003 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 53 380 13 711 23 539 8 124 8 006 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 10 100 1 953 2.723 2.712 2 712 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 5.480 790 1.652 1 520 1 518 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 27 800 8 968 17 164 892  776 
Transferuri curente () 

51.01 27 800 8 968 17 164 892  776 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 4 000 659 1 673 892 776 

Reabilitare termica a cladirilor de locuit 51.01.32 23 800 8 309 15 491   
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 
55 10 000 2 000 2 000 3 000 3 000 

A. Transferuri interne.() 
55.01 10 000 2 000 2 000 3 000 3 000 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 10 000 2 000 2 000 3 000 3 000 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 8 946 1 367 6 539 520 520 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 8 946 1 367 6 539 520 520 
Active fixe() 

71.01 8 946 1 367 6 539 520 520 
ConstrucŃii 

71.01.01 4 834 299 3 545 495 495 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 

Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale 71.01.03 15 0 15   0  

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 4 097 1 068 2 979 25 25 
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 22 628 443 7 844 7 844 6 497 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 22 628 443 7 844 7 844 6 497 

Rambursări de credite externe  81.01 0         

Rambursări de credite interne  81.02 22 628 443 7 844 7 844 6 497 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -80 -18 -22 -20 -20 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -80 -18 -22 -20 -20 

Din total capitol:  84 874 15 503 37 900 16 468 15 003 

LocuinŃe (cod 70.0203.01+ 70.02.03.30) 70.02.03 29 828 9 377 19 461 495 495 

Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 70.02.03.01 50 0 50 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 70.02.03.30 29 778 9 377 19 411 495 495 
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Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 12 336 2 000 4 336 3 000 3 000 

Alimentare cu apă 70.02.05.01 12 336 2 000 4 336 3 000 3 000 

Amenajări hidrotehnice  70.02.05.02 0         

Iluminat public şi electrificări rurale 70.02.06 967 299 418 250 0 

Alimentare cu gaze naturale în localităŃi 70.02.07 0         

Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 70.02.50 41 743 3 827 13 685 12 723 11 508 

       0         

ProtecŃia mediului (cod 74.02.05+ 74.02.06) 74.02 87 763 26 500 35 582 17 091 8 590 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 85 000 26 500 33 000 17 000 8 500 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 85 000 26 500 33 000 17 000 8 500 
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 2 763 0 2 582 91 90 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 2 763 0 2 582 91 90 
Active fixe () 

71.01 2 763 0 2 582 91 90 
ConstrucŃii 

71.01.01 2 396 0 2 396 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         
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Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 367 0 186 91 90 
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         

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:  87 763 26 500  35 582 17 091 8 590 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.02.05.01 + 74.02.05.02) 74.02.05 85 000 26 500  33 000 17 000 8 500 

Salubritate 74.02.05.01 85 000 26 500  33 000 17 000 8 500 

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.02 0     

Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 2 763 0 2 582 91 90 

  0     

Partea a V- a ACłIUNI ECONOMICE (cod 80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02) 79.02 51 567 1 966 35 323 7 144 7 134 

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 
Transferuri curente () 

51.01 0 0  0  0  0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0     0    
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 0     
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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 

Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii  80.02.01.09 0     

Programe de dezvoltare regională şi socială 80.02.01.10 0     

Alte cheltuieli pentru acŃiuni generale economice şi comerciale  80.02.01.30 0     

  0     

Combustibili şi energie (cod 81.02.06 la 81.02.50) 81.02 0     

CHELTUIELI CURENTE () 01 0     

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     
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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         

AlŃi combustibili 81.02.07 0         

Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 81.02.50 0         
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   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, aparatură birotică 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         

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii  83.02.03.30 0         

   0       
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Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50) 84.02 51 567 1 966 35 323 7 144 7 134 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 16 100 1 977 4 826 4 655 4 642 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1 800 301 502 498 499 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 14 300 1 676 4 324 4 157 4 143 
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 35 512 0 30 508 2 501 2 503 
Active fixe()  

71.01 31 302 0 26 713 2 295 2 294 
ConstrucŃii 

71.01.01 384  192 96 96 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 384 96 96 96 96 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0       0  

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 3 826 0 3 603 110 113 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 

72 0         
Active financiare () 

72.01 0         

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 72.01.01 0         

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

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 -45 -11 -11 -12 -11 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -45 -11 -11 -12 -11 

Din total capitol:  0         

Transport rutier  (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 51 567 1 966 35 323 7 144 7 134 

Drumuri şi poduri 84.02.03.01 0         

Transport în comun 84.02.03.02 0         

Străzi  84.02.03.03 51 567 1 966 35 323 7 144 7 134 

Transport aerian (cod 84.02.06.02) 84.02.06 0 0 0 0 0 

AviaŃia civilă 84.02.06.02 0 0 0 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 0         

   0     

Alte acŃiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50) 87.02 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 0 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0         
Transferuri curente () 

52 0         

Transferuri către instituŃii publice 52.01.01 0         
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI () 

55 0         
A. Transferuri interne.() 

55.01 0         

Fond Român de Dezvoltare Socială 55.01.15 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0         
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TITLUL IX ALTE CHELTUIELI () 59 0         

Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile naturale 59.02 0         

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 0         
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 0         
Active fixe () 

71.01 0         
ConstrucŃii 

71.01.01 0         

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 0         

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 0         
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI () 

80 0         
Împrumuturi pentru instituŃii şi servicii publice sau activităŃi finanŃate integral din venituri 
proprii 80.03 0         

Alte împrumuturi 80.30 0         

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81           

Rambursări de credite externe 81.01           

Rambursări de credite interne 81.02           

Din total capitol:  0         

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 0     

  0     

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 93 765 -98 351 17 079 -12 493 

REZERVE  97.02 0         
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EXCEDENT  98.02 0 93 765 -98 351 17 079 -12 493 

DEFICIT 99.02 0         

 
 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 
………………………….
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

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;  
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 În baza art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 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 cunostinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 82 

Data: 29.04.2010 



 
257 

 

ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 82/29.04.2010 

 

Lista nominală 

cuprinzând propuneri acordare subvenŃii privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală prin 

credit ipotecar conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2006-actualizată 

aprilie 2010 

 
Nr. 

crt. 

Nume, 

prenume 

Nr. înreg./data Valoare locuinŃă cf. Deviz 

General 

Valoare credit  ipotecar Curs lei/euro la 

data încheierii 

contractului de 

credit ipotecar 

Curs lei/euro 

la data 

încheierii 

contractului 

de construire  

Valoare 

subvenŃie  

(15000 euro)  

cf. O.U.G. 

nr.215/2008        

30%  din  valoarea 

locuinŃei cf. O.U.G. nr. 

215/2008  

Propunere 

acordare 

subvenŃie  

cf. O.U.G.  

nr. 

215/2008 

      (lei) (euro) (lei) (euro) (lei) (lei) (lei) (lei) (euro) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Cataramă 

Radu Ion 

8567/16.03.2010 196938,53 60178,00 175604,44 53659,00 3,2726 3,3241 49861,50 60011,31 18053,

40 

49862,00 
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2 Ghica 

Mihaela 

8779/17.03.2010 158976,23 37698,00 129169,77 30630,00 4,2171 4,2952 64428,00 48576,13 11309,

40 

48576,00 

3 Grigore 

Constan- 

tin Cristian 

9971/29.03.2010 148985,30 47000,00 126047,90 39764,00 3,1699 3,3241 49861,50 46869,81 14100,

00 

46870,00 

  TOTAL 145308,00 

 

PREŞEDINTE COMISIE: STELA TOMOEA – Şef  Serviciu  -  Serviciul EvidenŃă Patrimoniu 

 

 MEMBRII,  MIRCEA PAVEL - Referent - Serviciul AutorizaŃii ConstrucŃii 

   CĂTĂLIN TIMOFTE - Consilier - Serviciul Derulare Contracte 

   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 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de FuncŃii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, reorganizat 

 

 łinând seama de Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de Specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6 şi Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, 

privind Statutul funcŃionarilor publici, Legea–cadru nr. 330/2009, 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

şi O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcŃii 

a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 

salariilor acestora, Legea nr. 490/2004, privind stimularea 

financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, 

Legea nr. 339/2007, privind promovarea aplicării strategiilor de 

management de proiect la nivelul unităŃilor administrativ teritoriale 

judeŃene şi locale; 

 În temeiul dispoziŃiilor cuprinse la art. 45 alin. (1) şi art. 81 

alin. (2), lit. e) din Legea  nr. 215/2001, privind adminisraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
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ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Ştatul de FuncŃii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, reorganizat, 

conform Anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Posturile nou înfiinŃate urmare preluării unor 

activităŃi, ori vacantate prin reorganizarea unor activităŃi sau care 

au suferit modificări substanŃiale vor fi ocupate corespunzător 

prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată şi actualizată privind 

Statutul funcŃionarilor publici şi a Legii nr. 53/2003– Codul Muncii, 

actualizată, după caz. Personalul care era încadrat la Serviciul 

Disciplina în ConstrucŃii în cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 6, va fi preluat prin transfer interes serviciu în 

limita numărului de posturi rezervate acestei activităŃi 

corespunzător organigramei. 

 Art. 3. FuncŃionarii publici de conducere/execuŃie ori 

contractuali care ocupă posturi desfiinŃate ori la care s-au 

modificat atribuŃiile în proporŃie de minim 50% sau la care s-au 

modificat condiŃiile de ocupare vor fi trecuŃi cu acordul lor pe alte 

posturi corespunzătoare vacante în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului cu respectarea prevederilor art. 99 şi art. 

100 din Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul 

funcŃionarilor publici şi ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, 

actualizată. 



 
261 

 

 Art. 4. În termen de maxim 30 de zile DirecŃia Generală de 

PoliŃie Comunitară Sector 6 va lua măsurile corespunzătoare care 

se impun în vederea modificării şi actualizării organigramei şi 

ştatului de funcŃii proprii corespunzător prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 Art. 5. În termen de 60 zile de la adoptarea prezentei 

Primarul Sectorului 6 va lua măsurile corespunzătoare ce se 

impun în vederea modificării şi actualizării Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6. 

 Art. 6. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃele şi 

bunul mers al instituŃiei, Primarul Sectorului 6 este împuternicit să 

facă modificări ori permutări de posturi în cadrul compartimentelor 

aparatului de specialitate cu respectarea numărului total de 

posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 7. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Managementul 

Resurselor Umane, DirecŃia Economică şi DirecŃia Generală de 

PoliŃie Comunitară Sector 6, 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, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 83 

Data: 29.04.2010 
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ANEXA NR 2 
la H.C.L.S. 6 nr.  83/29.04.2010  
 

ŞTAT FUNCłII 
 

I. FuncŃii publice de conducere 
Secretar 1 
Arhitect Şef 1 
Director Executiv 9 
Şef Serviciu 28 
Şef Birou 3 
   Total funcŃii publice de conducere               42 

 
II. FuncŃii publice de execuŃie 
Auditor Superior 4 

Asistent 1 
 
Consilier/Inspector/Expert/ 
Consilier juridic 

Superior 79 
Principal 73 
Asistent 55 
Debutant 2 

Referent Specialitate Superior 7 
 
Referent 

Superior 42 
Principal 18 
Asistent 19 
Debutant - 

Total funcŃii publice de execuŃie                         300 
 
III. FuncŃii contractuale de conducere 
Administrator Public 1 
Şef Serviciu  3 
Total funcŃii contractuale de conducere        4 

 
IV. FuncŃii contractuale de execuŃie 
Consilier/Inspector 
sp/ Referent sp 

IA 2 
I 3 
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II - 
III 5 

Consilier Juridic II - 
Referent/Inspector IA 3 

I 3 
II 10 
III 4 

Debutant 1 
Muncitor I 1 

II 1 
V 5 
VI 1 

Arhivar I 1 
Curier I 2 
Medic veterinar III 2 
Asistent veterinar II 2 
Şofer - 6 

Total funcŃii contractuale  de excuŃie         52 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de funcŃii ale 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiei de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 107, 111 şi 112 din 

Legea nr. 188/1999 cu modificările şi completările ulteriore privind 

Statutul funcŃionarilor publici şi Avizul nr. 475707/22.04.2010 

privind stabilirea funcŃiilor publice din cadrul DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Comunitară Sector 6 emis de către AgenŃia NaŃională a 

FuncŃionarilor Publici; 

 În temeiul dispoziŃiilor H.C.G.M.B. nr. 224 din 17.10.2002 

privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuŃiilor 

privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de 

utilizare a rezervelor bugetare, contul de încheiere a exerciŃiului 

bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe 
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speciale, în condiŃiile legii, precum şi organigrama, ştatul de 

funcŃii şi numărul de personal; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 45 alin. (1) şi 81 alin. (2) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1: Se aprobă Organigrama şi Ştatul de funcŃii ale 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6, instituŃie 

publică cu personalitate juridică reorganizată conform Anexelor 

nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2: Posturile care au suferit modificări în proporŃie de 

cel puŃin 50% ca urmare a reorganizării instituŃiei vor fi ocupate 

conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare privind Statutul funcŃionarilor 

publici. 

 FuncŃionarii care ocupau la data prezentei posturi 

reorganizate ori desfiinŃate vor fi trecuŃi, cu acordul lor, pe alte 

posturi vacante cu respectarea condiŃiilor şi a cerinŃelor minime 

ale postului şi cu respectarea prevederilor art. 99 şi art. 100 din 

Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare privind Statutul funcŃionarilor publici. 

 Art. 3: Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al  

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6 va fi supus  
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spre aprobare Consiliului Local Sector 6 în termen de 30 de zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 4: În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃe şi 

pentru buna desfăşurare a activităŃii instituŃiei, Directorul General 

al DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6 este 

împuternicit să facă modificări şi mutări de posturi între 

compartimentele instituŃiei cu respectarea numărului total de 

posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare.  

 Art. 5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă orice dispoziŃii contrare. 

 Art. 6: Primarul Sectorului 6 şi Directorul General al 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 84 

Data: 29.04.2010 
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                     ANEXA NR. 2 

la H.C.L.S. 6 nr. 84/29.04.2010 

 

STAT DE FUNCłII 
 

I. FUNCłII    PUBLICE CLASA TREAPTA GRAD Nr. total 

De  conducere De execuŃie     PROFESIONAL funcŃii 

Director  general  consilier I 1superior 1

Director  executiv adjunct consilier I 1superior 3

Şef serviciu consilier I 1superior 10

Şef secŃie (şef birou)  consilier I 1superior 8

Total funcŃii de conducere         22

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

consilier  juridic I   superior 5

  I   principal 4

  I   asistent 4

  I   debutant 2

consilier/inspector I   superior 16

  I   principal 27

  I   asistent 21

  I   debutant 1
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agent poliŃie comunitară  I   superior 14

  I   principal 21

  I   asistent 42

  I   debutant 19

agent poliŃie comunitară  II   superior 1

referent de specialitate II   superior 1

referent  III   superior 16

  III   principal 5

  III   asistent 7

  III   debutant 1

agent poliŃie comunitară III   superior 125

  III   principal 77

  III   asistent 174

  III   debutant 18

Total funcŃii publice de execuŃie       601

TOTAL  FUNCłII  PUBLICE       623
            

II. FUNCłII   CONTRACTUALE Studii Nivel salariz.  Nr. total 

De conducere De execuŃie    IA I                    II funcŃii 

Şef  serviciu  
inspector de 
specialitate S   1
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Total funcŃii contractuale de conducere       1

  
  
  
  
  
  
  
  

inspector de 
specialitate        1

referent       8

casier       1

magaziner       1

arhivar       1
muncitor 
calificat       6

îngrijitoare       5

agent pază        3

Total  funcŃii contractuale de execuŃie        26

TOTAL  GENERAL  FUNCłII  CONTRACTUALE       27
            

TOTAL  POSTURI STAT  DE  FUNCłII       650

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ 
Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Ştatului de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

 Având în vedere H.C.L. nr. 5/28.01.2010 privind înfiinŃarea 

DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

 În temeiul Legii nr. 51/08.03.2006 a Serviciilor comunitare 

de utilităŃi publice şi H.G. nr. 753/2002 privind unele măsuri în 

domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală; 

 Legea-cadru nr. 330/09.11.2009 privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice;  

 łinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

257/15.12.2009; 

 În baza art. 81. alin. (2) lit. e), republicată şi art. 45 alin. (1) 
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din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama, Ştatul de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 conform 

Anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Directorul General al AdministraŃiei Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, este mandatat să facă 

schimbări de posturi în compartimente ori de câte ori este nevoie, 

cu respectarea numărului total de posturi aprobate în Anexele nr. 

1 şi 2, să stabilească atribuŃiile şi răspunderile Directorilor 

Generali AdjuncŃi, Directorului Economic şi Directorului de 

Dezvoltare precum şi ale întregului personal din cadrul 

AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi 

încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 257/15.12.2009. 

 Art. 4. AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 
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conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

 
Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 85 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAłIA DOMENIULUI 

PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ 

SECTOR 6 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

 
SR EN ISO 9001: 

2008 
Certificat nr. 1946 

 
SR EN ISO 14001: 

2005 
Certificat nr.  882 

 

ANEXA NR. 2 

la H.C.L.S. 6 nr. 85/29.04.2010 

 

ŞTAT DE FUNCłII 

 

FUNCłII CONDUCERE 

 

Nr. 

crt 
 FUNCłIE CONDUCERE STUDII 

NR. 

POSTURI 

1 Director General S 1 

2 Director General Adjunct S 2 

3 Director Economic S 1 

4 Director ProducŃie S 1 

5 Şef SecŃie SSD 4 

6 Şef Adj. SecŃie M 4 

7 Şef Serviciu M 14 
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8 Şef Adj. Serviciu M 1 

9 Şef Birou + Laborator M 10 

10 Şef Atelier Auto M 1 

11 Şef Coloana Auto M 1 

12 Şef FormaŃie Muncitori - 18 

 

TOTAL FUNCłII CONDUCERE = 58 
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FUNCłII EXECUłIE 

 

Nr. 

crt. 

FUNCłII 

EXECUłIE 
STUDII 

NR. 

POSTURI 

1 Inspector Specialitate gr. IA S 40 

2 Inspector Specialitate gr. I S 26 

3 Inspector Specialitate gr. II S 35 

4 
Inspector specialitate 

Debutant 
S 3 

5 Subinginer IA SSD 4 

6 Subinginer I SSD 3 

7 Subinginer II SSD 1 

8 Consilier Juridic gr. IA S 1 

9 Consilier Juridic gr. I S 1 

10 Consilier Juridic gr. II D 2 

11 Consilier Juridic Debutant S 2 

12 Referent/Inspector tr. IA M 35 

13 Referent/Inspector tr. I M 15 

14 Referent/Inspector tr. II M 45 

15 Referent/Inspector Debutant M 3 

16 Magaziner M 3 

17 Arhivar M 1 
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18 FuncŃionar M 1 

19 Maistru tr. I - 3 

20 Şofer tr. I - 44 

21 Şofer tr. II - 37 

22 Muncitor Calificat tr. I - 85 

23 Muncitor Calificat tr. II - 50 

24 Muncitor Calificat tr. III - 52 

25 Muncitor Calificat tr. IV - 205 

26 Muncitor necalificat tr. I - 235 

 

TOTAL FUNCłII = 932 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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ANEXA NR. 3 

la H.C.L.S. 6 nr. 85/29.04.2010 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL 

ADMINISTRAłIEI DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE 

URBANĂ SECTOR 6 

 

PARTEA I 

DISPOZIłII GENERALE 

1.1. Bază legală de organizare şi funcŃionare. 

 

 Art. 1. AdministraŃia Domeniului Public Şi Dezvoltare 

Urbana Sector 6 (denumită în continuare A.D.P.D.U. Sector 6) 

funcŃionează în temeiul Anexei nr. 2 la Decretul nr.162/1973 

privind normele de structură pentru unităŃile de administrare a 

domeniului public din Municipiul Bucureşti, ca instituŃie publică de 

interes local, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 6.  

 Art. 2. Structura organizatorică a A.D.P.D.U. Sector 6, este 

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6, 

privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a 

statului de funcŃii ale A.D.P.D.U. Sector 6. 

 Art. 3. A.D.P.D.U. Sector 6 asigură, în limita fondurilor 

bugetare aprobate, întreŃinerea şi curăŃenia spaŃiilor verzi aflate în 

administrarea sa, amenajarea şi reamenajarea lor precum şi 
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plantarea materialului floricol, efectuarea de reparaŃii  la reŃeaua 

stradala aflată în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, 

lucrări de investiŃii, precum şi realizarea de lucrări de 

reglementare a semnelor de circulaŃie şi desfăşurarea normală a 

traficului rutier şi pietonal (parcaje, semnalizare rutieră orizontală 

şi verticală, lucrări calmatoare de viteză, de avertizare, etc.) cu 

avizul comisiei tehnice de circulaŃie a municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. Cheltuielile pentru activităŃile desfăşurate de 

A.D.P.D.U. Sector 6 în îndeplinirea atribuŃiilor ce–i revin, se 

finanŃează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe 

domeniul public. 

 Art. 5. A.D.P.D.U. Sector 6, are sediul în Municipiul 

Bucureşti, Într. Lt. Aviator Caranda Ghe., nr.9, sector 6. 
 

1.2. Principalele tipuri de relaŃii funcŃionale din cadrul 

AdministraŃiei Domeniului Public Şi Dezvoltare Urbana 

Sector 6 

 Art. 6. În relaŃiile cu colegi din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, 

precum şi cu persoanele fizice sau juridice, salariaŃii sunt obligaŃi 

să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credinŃă, 

corectitudine şi amabilitate.  

 Art. 7. SalariaŃii A.D.P.D.U. Sector 6, au obligaŃia de a nu 

aduce atingere onoarei, reputaŃiei şi demnităŃii persoanelor cu 

care intra în legătură în exercitarea funcŃiei publice, prin:  

a) întrebuinŃarea unor expresii jignitoare ; 

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieŃii private;  

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 
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 Art. 8. Principale tipuri de relaŃii funcŃionale şi modul de 

stabilire al acestora se prezintă astfel: 
 

A. RelaŃii de autoritate ierarhice: 

a) subordonarea Directorului General faŃă de Primarul Sectorului 6;  

b)  subordonarea Directorilor Generali AdjuncŃi, Directorului 

Economic, Directorului de Dezvoltare, Şefilor de SecŃii,  Şefilor de 

compartimente, Şefilor de Servicii, Şefilor de Birouri şi şefilor de 

FormaŃii, faŃă de Directorul General;  

c) subordonarea personalului de execuŃie faŃă de Directorul 

General, Directorii Generali AdjuncŃi, Directorul Economic, 

Directorul de Dezvoltare, Şefii de SecŃii, Şefii de Compartimente, 

Şefii de Serviciu, Şefii de Birouri, Şefii de FormaŃii, după caz. 
 

B. RelaŃii de cooperare 

a) se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică 

a A.D.P.D.U. Sector 6 sau între acestea şi compartimentele 

corespondente din cadrul unităŃilor subordonate Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

b) se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică 

a A.D.P.D.U. Sector 6 şi compartimente similare din cadrul 

Primăriei Sectorului 6. 
 

PARTEA II 

2.1. Structura Organizatorică a Compartimentelor 

din cadrul  A.D.P.D.U. Sector 6 

 Art. 9. Directorul General coordonează direct sau prin 
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intermediul Directorilor Generali AdjuncŃi, respectiv Directorului 

Economic şi Directorului de Dezvoltare, potrivit delegării de 

competenŃe, următoarea structură organizatorică : 

� SERVICIUL BUGET FINANłE 

� SERVICIUL CONTABILITATE 

� BIROUL DEPOZITE GESTIUNI 

� SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE 

- Biroul Aprovizionare 

� SECłIA SPAłII VERZI 

- FormaŃia 1 

- FormaŃia 2 

- FormaŃia 3 

- FormaŃia 4 

- FormaŃia 5 

- FormaŃia 6 

- FormaŃia 7 

- FormaŃia 8 

- FormaŃia 9 

� SECłIA PRODUCłIE MATERIAL FLORICOL 

- FormaŃia Plantări 

� SERVICIUL DOTARE DOMENIU PUBLIC 

� LABORATOR STAłIE MIXTURI 

� BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂłII ŞI PROTECłIA 

MEDIULUI 

� SERVICUL RELAłII CU PUBLICUL ŞI MASS MEDIA 

- Biroul Informatică 

� BIROUL JURIDIC 

� SERVICIUL RESURSE UMANE 
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� SERVICIUL SECURITATEA MUNCII ŞI SITUAłII 

URGENłĂ 

� SERVICIUL ACHIZIłII PUBLICE 

� SERVICIUL PARCAJE 

� BIROUL SEMNALIZARE RUTIERĂ 

� SERVICIUL AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIU 

PUBLIC 

- Biroul Edilitar şi IntervenŃii în Domeniul public 

� SERVICIUL TEHNIC MECANO-ENERGETIC 

� SECłIA TRANSPORTURI 

- Atelier ReparaŃii Auto 

- Coloana Auto 

� SERVICIUL DERULARE CONTRACTE REPARAłII 

DOMANIUL PUBLIC 

� SECłIA ÎNTREłINERE ŞI REPARAłII DRUMURI 

- ProducŃie Mixturi Asfaltice 

� SERVICIUL INSPECłIE 

� BIROUL PATRIMONIU PUBLIC ADMINISTRAT 

� BIROUL PROIECTARE 

� SERVICIUL DERULARE CONTRACTE SPAłII VERZI ŞI 

SALUBRIZARE 

 

2.2. AtribuŃii Comune Şefilor de SecŃii, Servicii, Birouri şi 

Compartimente 

 Art. 10. Şefii de Servicii, SecŃii, Birouri şi Compartimente se 

subordonează Directorului General, Directorilor Generali AdjuncŃi, 

Directorului Economic şi Directorului de Dezvoltare potrivit liniilor 

ierarhice stabilite în organigramă.  
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 Art. 11. Transformă programele şi strategiile stabilite de 

conducere în sarcini de lucru şi se asigură că acestea să fie 

îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor 

stabilite - respectarea cerinŃelor privind calitatea, protecŃia 

mediului - prin colaborarea la nivel de servicii, birouri şi secŃii. 

 Art. 12. Asigură cunoaşterea, implementarea, menŃinerea 

şi îmbunătăŃirea eficacităŃii Sistemului de Management 

Calitate/Mediu în zonele coordonate, precum şi corelarea 

activităŃilor/ serviciilor şi tinerea sub control ale interfeŃelor în 

cadrul proceselor, precum şi atingerea indicatorilor de 

performanŃă. 

 Art. 13. Şefii de Servicii, SecŃii, Birouri şi Compartimente 

vizează pentru conformitate facturile furnizorilor de bunuri, servicii 

sau lucrări, livrate/prestate în cadrul seviciilor/secŃiilor/birourilor/ 

compartimentelor pe care le conduc.  

 Art. 14. Vizează pentru conformitate şi oportunitate toate 

documentele emise de compartimentele din subordine care 

implică angajarea de cheltuieli. 

 Art. 15. Şefii de Servicii, SecŃii, Birouri şi Compartimente 

răspund direct de :  

� actualizarea fişelor de post precum şi întocmirea lor în 

cazul persoanelor nou angajate ; 

� evaluarea permanentă a personalului din subordine în 

scopul perfecŃionării activităŃii profesionale şi luarea măsurilor 

operative conform competenŃelor ; 
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� asigurarea cunoaşterii şi aplicării actelor normative de 

referinŃă în domeniul de activitate ; 

� fundamentarea, în calitate de specialişti în domeniul 

respectiv, a cererilor de oferte şi ofertelor primite de A.D.P.D.U. 

Sector 6 pentru achiziŃiile de lucrări, bunuri şi servicii, în vederea 

efectuării selectării de ofertă de către comisia stabilită în acest 

scop; 

� întocmirea şi transmiterea către Directorul Economic a 

necesarului de cheltuieli specifice secŃiei, serviciului sau biroului, 

în vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului 

respectiv ; 

� întocmirea documentelor necesare transferurilor de 

mijloace fixe şi obiecte de inventar către/de la alte secŃii, servicii, 

birouri ; 

 Art. 16. Şefii serviciilor, secŃiilor, birourilor şi 

compartimentelor colaborează permanent în vederea îndeplinirii 

în termen legal şi de calitate a sarcinilor ce intră în competenŃa 

lor, precum şi a altor sarcini primite din partea conducătorilor 

instituŃiei. 

 Art. 17. Normele de conduită profesională a personalului 

angajat sunt reglementate de Legea nr. 477/ 2004 privind Codul 

de conduită al personalului contractual din instituŃiile publice şi 

sunt obligatorii pentru toŃi angajaŃii precum şi pentru persoanele 

care ocupa temporar o funcŃie în cadrul A.D.P.D.U. Sector 6. 

 Art. 18. Răspund că ieşirea în exterior a oricărei adrese, 

situaŃii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a 
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unităŃii cu aprobarea obligatorie a conducerii. 

 

PARTEA III 

Conducerea AdministraŃiei Domeniului Public Şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 

 Art. 19. Conducerea A.D.P.D.U. Sector 6, se asigură prin 

Directorul General, Directorii Generali AdjuncŃi, Directorul 

Economic şi Directorul de Dezvoltare. 

 

ATRIBUłIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE 

 

Art. 20. DIRECTOR GENERAL 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului post 

universitar în domeniul ştiinŃelor juridice, tehnice sau economice. 

 AtribuŃii: 

1. Directorul General asigură conducerea executivă a 

A.D.P.D.U. Sector 6 şi răspunde de buna funcŃionare a instituŃiei 

în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin. 

2. Directorul General se subordonează Primarului Sectorului 

6, potrivit liniei ierarhice stabilite în organigramă. Acesta va 

transforma programele şi strategiile stabilite de autorităŃile 

administraŃiei publice în sarcini de lucru şi va asigura că acestea 

să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea 

obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri. 
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3. Exercită funcŃia de ordonator de credite al unităŃii, situaŃie 

în care utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai 

pentru realizarea sarcinilor instituŃiei, potrivit prevederilor din 

bugetele aprobate şi în condiŃiile stabilite prin dispoziŃiile legale. 

4. În calitate de ordonator de credite, Directorul General 

răspunde de :  

a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; 

b)urmărirea modului de realizare a veniturilor ; 

c) angajarea, lichidarea şi ordonanŃarea cheltuielilor în limita 

creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de 

încasat ; 

d)integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea 

instituŃiei pe care o conduce ; 

e) organizarea şi tinerea la zi a contabilităŃii şi prezentarea la 

termen a situaŃiilor financiare asupra situaŃiei patrimoniului aflat în 

administrare şi execuŃiei bugetare ; 

f) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor 

aferenŃi acestora ;  

g) organizarea şi tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform 

prevederilor legale ; 

h) alte atribuŃii stabilite de dispoziŃiile legale   

i) dispune organizarea procedurilor de achiziŃie publică pentru 

achiziŃionarea de lucrări, bunuri materiale şi servicii, conform 

prevederilor legale; 

j) verifică şi răspunde de organizarea licitaŃiilor pentru 

achiziŃionarea de lucrări, bunuri şi servicii, conform prevederilor 
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legale; 

k) exercită controlul direct asupra tuturor actelor şi formelor prin 

care se centralizează veniturile şi cheltuielile; 

l) emite dispoziŃii de recuperare a pagubelor aduse unităŃii; 

m) asigură activitatea de investiŃii, cât şi dotarea cu mijloace fixe 

(aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare bunei 

funcŃionări a instituŃiei, conform aprobărilor anuale date de către 

Consiliul Local al Sectorului 6 ; 

n) coordonează activitatea de personal şi stabileşte atribuŃiile 

acestuia, asigura respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea 

atribuŃiilor de serviciu de către personalul instituŃiei; 

o) fundamentează şi propune proiectul de organigrama, statul de 

funcŃii, regulamentul de organizare şi funcŃionare şi le supune 

spre aprobare, conform reglementarilor legale;  

p) aprobă ştatul de plată al unităŃii, numeşte şi eliberează din 

funcŃie personalul unităŃii, potrivit legii; 

q) răspunde de aplicarea legalităŃii privind salarizarea 

personalului din unitate în limita fondurilor bugetare aprobate şi 

dispune întocmirea fişei postului şi fişei performanŃelor 

profesionale individuale a întregului personal; 

r) organizează activitatea de formare şi perfecŃionare profesională 

a salariaŃilor, urmărind pregătirea specifică şi reorientarea unor 

categorii de salariaŃi în contextul mutaŃiilor ce intervin în obiectul 

de activitate al administraŃiei, potrivit cerinŃelor de modernizare a 

activităŃii; 

s) poate modifica atribuŃiile Directorilor Generali AdjuncŃi, ale 
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Directorului Economic şi a Directorului de Dezvoltare în funcŃie de 

necesităŃi; 

t) din numărului total de posturi aprobate prin hotărârea C.L.S. 6., 

pentru buna funcŃionare a instituŃiei, Directorul General aproba 

numărul de posturi pentru compartimentele din structura 

oganizatorica, aproba transformarea posturilor vacante prevăzute 

în statul de funcŃii, conform legislaŃiei în vigoare, aproba 

modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea în cadrul altui 

compartiment al A.D.P.D.U. Sector 6, precum şi constituirea de 

colective şi compartimente de lucru, în funcŃie de necesităŃi ; 

u) aprobă Regulamentul de Ordine Interioară; 

v) stabileşte politică şi strategia în domeniul calităŃii, mediului, 

sănătăŃii şi securităŃii în munca asigurând resursele necesare 

pentru implementarea şi funcŃionarea Sistemului CalităŃii Mediului  

  

5.  Îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege sau de alte 

acte normative, precum şi însărcinările date de Consiliului Local 

al Sectorului 6. 

6. În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin, Directorul General 

emite Decizii . 

7. Directorul General poate delega prin decizie Directorilor 

Generali AdjuncŃi, Directorului Economic sau Directorului de 

Dezvoltare, competenŃa exercitării unor atribuŃii, cu respectarea 

prevederilor legale . 
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8. Directorul General reprezintă A.D.P.D.U. Sector 6, în 

relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile publice, cu persoanele juridice 

şi fizice din Ńară şi străinătate, precum şi în justiŃie . 

9. În perioada în care Directorul General nu este prezent în 

instituŃie sau când postul este vacant, atribuŃiile funcŃiei de 

Director General vor fi preluate, pe bază de decizie de către unul 

dintre Directorii Generali AdjuncŃi.  

 

 Art. 21. DIRECTORI GENERALI ADJUNCłI  

 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului post 

universitar. 

 AtribuŃii:  

• organizează, coordonează şi răspund de întreaga activitate 

a compartimentelor din subordine ; 

• fac propuneri cu privire la Organigrama, Statul de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al A.D.P.D.U. Sector 

6; 

• asigură aducerea la îndeplinire a dispoziŃiilor scrise şi 

verbale ale Directorului General şi prezintă informări acestuia 

asupra modului de îndeplinire; 

• răspund de rezolvarea, în limitele competentei, a cererilor şi 

a petiŃiilor, acorda audienŃe contribuabililor, la cerere, pe baza 

unei programări săptămânale;   
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• sunt obligaŃi să cunoască şi să aplice întocmai legislaŃia în 

vigoare pentru domeniul de care răspund; 

• se preocupă şi urmăresc reactualizarea în condiŃiile legii a 

normelor de muncă şi calitate la nivelul compartimentelor din 

subordine; 

• în scopul creşterii productivităŃii muncii la compartimentele 

din subordine propun încheierea de contracte de servicii, de 

lucrări şi de achiziŃii cu terŃii; 

• la finele anului propun Directorului General al A.D.P.D.U. 

Sector 6, programul anual al achiziŃiilor publice pentru anul 

următor; 

• urmăresc şi coordonează derularea  programului anual al 

achiziŃiilor publice în cuantumul cheltuielilor bugetare alocate şi în 

termenele stabilite;  

• propun premierea şi promovarea salariaŃilor din 

compartimentele subordonate; 

• se preocupă şi răspund de întocmirea documentaŃiilor 

specifice compartimentelor din subordine; 

• se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu 

precum şi cel al subordonaŃilor prin participarea la cursuri, 

simpozioane etc.; 

• asigură întocmirea programelor cu necesarul mijloacelor de 

transport şi mecanizare, în limita fondurilor aprobate în acest 

sens; 
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• asigură menŃinerea în stare de funcŃionare a parcului de 

transport şi mecanizare luând măsuri pentru efectuarea reviziilor 

curente şi tehnice ; 

• coordonează şi răspund de utilizarea raŃională a mijloacelor 

de transport şi a utilajelor din dotare, prin efectuarea la timp a 

reparaŃiilor şi a întreŃinerii acestora, optimizarea transporturilor, 

reducerea staŃionărilor şi a transporturilor în gol şi a regimului de 

garare; 

• controlează şi răspund cu privire la modul de utilizare a 

materiilor prime, materiale, combustibil, piese de schimb, 

lubrifianŃi, anvelope etc ; 

• asigură întocmirea planului de aprovizionare anual pentru 

toate secŃiile şi compartimentele unităŃii ; 

• asigură desfăşurarea în bune condiŃii a inventarierii anuale 

a depozitelor de materiale sau ori de câte ori este nevoie ; 

• asigură efectuarea recepŃiilor cantitative şi calitative a 

materiilor prime şi a materialelor achiziŃionate ;  

• asigură elaborarea programului de pază a obiectivelor şi a 

bunurilor instituŃiei satbilind modul de efectuare a acestuia 

precum şi necesarul de amenajări, instalaŃii şi mijloace tehnice de 

pază şi alarmare ; 

• studiază modalităŃile de îmbunătăŃire a activităŃii în 

domeniul său de responsabilitate, luând măsuri pentru 

îmbunătăŃirea proceselor tehnologice şi reducerea consumurilor 

specifice de materii prime, materiale, combustibil, etc.; 
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• vizează pentru conformitate şi oportunitate toate 

documentele emise de fiecare birou, serviciu sau secŃie din 

subordine şi care implică angajarea de cheltuieli; 

• asigura prin birourile şi compartimentele de specialitate, 

controlul modului de respectare a prescripŃiilor tehnice şi a calităŃii 

la lucrările executate de terŃi, în cazul contractării unor lucrări cu 

aceştia; 

• fac propuneri şi participă la concursurile organizate pentru 

ocuparea posturilor vacante  din subordine ; 

• evaluează permanent personalul din subordine în scopul 

perfecŃionării activităŃii profesionale, luând măsuri operative sau 

făcând propuneri conducerii, conform competenŃelor ; 

• controlează din punct de vedere disciplinar personalul din 

subordine şi propune măsuri adecvate pentru menŃinerea unui 

climat stimulator şi eficient sub raportul realizărilor profesionale şi 

de disciplină în muncă;  

• au obligaŃia să soluŃioneze în termenul legal şi în limita 

competentelor ce le revin prin prezentul Regulament de 

Organizare şi FuncŃionare, alte sarcini, potrivit dispoziŃiilor 

conducerii instituŃiei ; 

• în absenŃa Directorului General Adjunct, atribuŃiile acestora 

se exercita de către înlocuitorul desemnat prin împuternicire de 

către Directorului General al A.D.P.D.U. Sector 6.  

• asigură interimatul funcŃiei de Director General şi conduce 

instituŃia în absenŃa acestuia ; 
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• SancŃionarea sau eliberarea din funcŃie a Directorilor 

Generali AdjuncŃi se face de către Directorul General al 

A.D.P.D.U.  Sector 6 

Art. 22. DIRECTOR ECONOMIC 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: studii superioare de 

lungă durată în domeniul economic, financiar –contabil. 

AtribuŃii : 

1. elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al 

Sectorului 6 proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

A.D.P.D.U. Sector 6 ; 

2. cordonează întreaga structură organizatorică şi funcŃională 

a compartimentelor din subordine, defineşte funcŃiile, colaborările, 

intrările şi ieşirile specifice sub conducerea Directorului General, 

conform prezentului Regulament ; 

3. face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru 

ocuparea posturilor vacante  din subordine ; 

4. are obligaŃia de a stabili sau, după caz, de a actualiza în 

termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuŃii 

exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din 

subordine, potrivit funcŃiei şi pregătirii profesionale ; 

5. evaluează permanent personaluldin subordine în scopul 

perfecŃionării activităŃii profesionale, luând măsuri operative sau 

făcând propuneri conducerii, conform competenŃelor ; 

6. răspunde de perfecŃionarea pregătirii profesionale a 

subordonaŃilor şi asigură mijloacele necesare pentru 
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desfăşurarea corespunzătoare a activităŃii (documente contabile, 

ştate de plată, documente cumulative, acte normative etc.) ; 

7. asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din 

subordine a actelor normative de referinŃă în administraŃia publică 

locală ; 

8. vizează pentru conformitate şi oportunitate toate 

documentele emise de fiecare birou din subordine şi care implică 

angajarea de cheltuieli ; 

9. semnează contractele de achiziŃie publică ; 

10. prezintă rapoarte despre activitatea financiar-contabila a 

instituŃiei, la solicitarea Primarului de sector, Consiliului Local al 

Sectorului 6, Consiliului General al Municipiului Bucureşti ; 

11. exercita şi alte atribuŃii  dispuse de Directorul General al 

A.D.P.D.U. Sector 6. 

12. Directorul Economic  răspunde de : 

a) întocmirea documentelor justificative pentru orice operaŃie 

care afectează patrimoniul unităŃii; 

b) înregistrarea în contabilitate a operaŃiunilor patrimoniale; 

c) valorifica inventarul patrimoniului unităŃii; 

d) întocmirea bilanŃului contabil; 

e) furnizarea, publicarea şi păstrarea informaŃiilor cu privire la 

situaŃia patrimoniului şi a rezultatelor obŃinute de unitate ; 

f) asigurarea legăturii permanente cu Trezoreria Sector 6 

pentru ordonanŃarea cheltuielilor; 

g) asigurarea gestionarii patrimoniului A.D.P.D.U. Sector 6 în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 



 
294 

 

h) organizarea şi conducerea evidenŃei contabile privind 

efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor 

băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii; 

i) evidenŃa imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanŃiere, 

cecuri, foi de vărsământ,etc.); 

j) constituirea comisiilor şi subcomisiile de inventariere anuală 

a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, bunurilor materiale, 

confruntând rezultatele obŃinute cu evidenŃa contabilă şi realizând 

operaŃiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi 

plusurile de inventar; 

k) întocmirea şi prezentarea Consiliului Local a contului anual 

de execuŃie al bugetului A.D.P .D.U. Sector 6; 

l) răspunde şi de alte sarcini trasate de Directorul General al 

A.D.P.D.U. Sector 6. 

13. Directorul Economic are obligaŃia să soluŃioneze în 

termenul legal şi în limita competentelor ce îi revin prin prezentul 

Regulament de Organizare şi FuncŃionare şi alte sarcini, potrivit 

dispoziŃiilor conducerii instituŃiei. 

 

 Art. 23. DIRECTOR DEZVOLTARE 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului post 

universitar. 

 Se subordonează Directorului General 

AtribuŃii: 
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1. organizează şi coordonează întreaga activitate a 

următoarelor departamente:  

� Serviciu InspecŃie 

� Birou Patrimoniu public Administrat 

� Birou proiectare 

� Serviciu Derulare Contracte SpaŃii Verzi şi Salubrizare 

2. face propuneri cu privire la organigrama, Statul de FuncŃii şi 

R.O.F. al A.D.P.D.U. Sector 6; 

3. asigură ducerea la îndeplinire a dispoziŃiilor Directorului 

General şi prezintă informări acestuia asupra modului de 

îndeplinire; 

4. răspunde de rezolvarea, în limitele competentei, a cererilor şi 

a petitiitor, acorda audienŃe contribuabililor, la cerere, pe baza 

unor programări săptămânale; 

5. este obligat să cunoască şi să aplice întocmai legislaŃia în 

vigoare pentru domeniul de care răspunde; 

6. se preocupă şi urmăreşte reactualizarea în condiŃiile legii a 

normelor de muncă şi calitate la nivelul compartimentelor din 

subordine; 

7. propune premierea şi promovarea salariaŃilor din 

compartimentele subordonate 

8. răspunde de întocmirea documentaŃiilor specifice 

compartimentelor din subordine 

9. se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu 

precum şi de cel al subordonaŃilor prin participarea la cursuri, 

simpozioane, etc; 
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10. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de Directorul General al 

InstituŃiei, pentru bunul mers al acesteia; 

11. în absenŃa Directorului de Dezvoltare, atribuŃiile acestuia se 

exercita de către înlocuitorul desemnat prin împuternicire de către 

Directorul General al A.D.P.D.U. Sector 6; 

12. SancŃionarea sau eliberarea din funcŃie a Directorului de 

Dezvoltare se face de către Directorul General al A.D.P.D.U. 

Sector 6.  

PARTEA IV 

AtribuŃiile compartimentelor din cadrul A.D.P. D.U. Sector 6 

 

  Art. 24. SERVICIUL BUGET FINANłE 

  AtribuŃiile Serviciului Buget finanŃe, sunt următoarele : 

1) asigură preluarea de la  Serviciul Resurse Umane la termenele 

stabilite pentru întocmirea ştatelor de plată a următoarelor 

documente: 

- organigrama A.D.P.D.U. Sector 6; 

- foaia colectivă de prezenŃă verificată şi semnată ,pentru fiecare 

compartiment; 

- prezenŃa pentru orele suplimentare; 

- certificatele medicale ; 

- înştiinŃările pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în 

avans/la salariu; 

- înştiinŃările privind modificarea salariilor de încadrare ale 

salariaŃilor; 

2) întocmeşte ştatele de plată lunare pentru salariaŃii instituŃiei, 
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atât pentru avans cât şi pentru lichidarea drepturilor salariale; 

3) calculează concediile medicale şi efectuarea plăŃii acestora 

lunar; 

4) calculeza concediile de odihnă acordate în avans/la salariu şi 

efectuarea plăŃii acestora; 

5) întocmeşte lunar centralizatorul de salarii, întocmeşte OPHT- 

urilor aferente drepturilor salariale; 

6) întocmeşte situaŃiile necesare  eliberării salariilor prin CARD; 

7) urmăreşte şi verifică garanŃiile materiale ale gestionarilor, 

întocmirea actelor adiŃionale pentru majorarea cuantumurilor 

garanŃiilor gestionare materiale de câte ori este necesar; 

8) eliberează adeverinŃele solicitate de către salariaŃii unităŃii 

pentru diferite necesităŃi (medic de familie, policlinică, spital, 

împrumuturi, achiziŃionări de bunuri, compensare  căldura); 

9) întocmireşte şi transmite lunar şi anual situată statistică privind 

drepturile de personal ale A.D.P.D.U. Sector 6 ; 

10) întocmeşte şi transmite semestrial la AdministraŃia Financiară 

a Sectorului 6 declaraŃiile privind structura şi cheltuielile de 

personal din unitate ; 

11) întocmeşte şi transmite lunar la instituŃiile abilitate declaraŃiile 

privind contribuŃiile la fondurile : asigurărilor sociale de sănătate, 

asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj;  

12) întocmeşte şi transmite lunar la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 6 situaŃia privind impozitul aferent drepturilor salariale  

plătite; 

13) completează dosarele cu actele necesare pentru introducerea 
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datelor noilor angajaŃi, privind efectuarea deducerilor personale 

suplimentare, necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor 

salariale lunare; 

14) introduce nominal sumele pentru stabilirea premiilor şi 

calcularea  fondului  total  de premiere;  

15) efectuează plata premiilor şi a primele individuale;  

16) introduce nominal sumele pentru stabilirea salariului al XIII-

lea; 

17) efectuează  plata salariului al XIII-lea ; 

18) ridică şi depune numerar de la Trezoreria Sector 6; 

19) ridică şi depune documentele pentru decontare bancară; 

20) întocmeşte şi preda zilnic registrul de casă ; 

21) asigură prin tehnica de calcul din dotare şi răspunde de 

efectuarea corectă a calcului privind drepturile băneşti ale 

salariaŃilor, a reŃinerilor din salarii şi a obligaŃiilor faŃă de bugetul 

de stat şi local, asigurările sociale şi alte fonduri speciale;  

22) întocmeşte proiectul de buget al instituŃiei precum şi 

propunerile de rectificare sau modificare a acestuia ; 

23) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul 

instituŃiei în legătură cu elaborarea şi execuŃia bugetului instituŃiei 

24) întocmeşte lucrări de fundamentare a propunerilor pentru 

bugetul anului următor în etapele prevăzute de lege ; 

25) analizează şi face propuneri în legătură cu modificarea sau 

rectificarea cheltuielilor aprobate ; 

26) urmăreşte realizarea obiectivelor de investiŃii aprobate de 

Consiliul Local al Sectorului 6; 
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27) urmăreşte efectuarea plăŃilor de investiŃii pe măsură 

deschiderii finanŃării obiectivelor prevăzute în lista de investiŃii cu 

respectarea strictă a dispoziŃiilor legale în vigoare;  

28) analizează împreună cu compartimentele de specialitate din 

cadrul instituŃiei, modul de realizarea a planului de investiŃii şi ia 

măsurile necesare pentru realizarea acestora; 

29) efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor 

economici şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe baza 

cărora întocmeşte proiectul de buget anual defalcat pe trimestre; 

30) întocmeşte lunar propunerile de necesar de fonduri; 

31) împreună cu celelalte compartimente ale instituŃiei, ia 

măsurile necesare astfel încât cheltuielile să nu depăşească 

prevederile de la buget; 

32) asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite 

prin creditele bugetare aprobate;  

33) răspunde de eliminarea imobilizărilor financiare şi ia măsurile 

necesare pentru prevenirea formării de noi imobilizări;  

34) mobilizează rezervele existente şi răspunde pentru rezultatele 

financiare ale instituŃiei ; 

35) analizează circuitul documentelor şi face propuneri de 

îmbunătăŃirea acestuia;  

36) întocmeşte documentaŃia necesară deschiderii finanŃării 

investiŃiilor la Trezoreria Sectorului 6;  

37) asigură fondurile necesare, în limita creditelor bugetare 

aprobate pentru realizarea planului de investiŃii; 

38) asigură desfăşurarea ritmică a operaŃiunilor de decontare cu 
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furnizorii în activitatea curentă şi investiŃii; 

39) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaŃia 

instituŃiei faŃă de bugetul de stat şi local, asigurări sociale, fonduri 

speciale etc. 

40) ia măsurile corespunzătoare pentru încasarea într-un termen 

cât mai scurt a contravalorii produselor livrate, a lucrărilor 

executate sau a serviciilor prestate;  

41) Ńine evidenŃa veniturilor încasate pe categorii de venituri, 

conform clasificaŃiei bugetare şi raportează la sfârşitul lunii, 

veniturile încasate şi virate la bugetul de stat şi local;  

42) întocmeşte lunar execuŃia bugetară şi o înaintează la 

serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 6;  

43) întocmeşte bilanŃului contabil trimestrial şi anual; 

44) analizează activitatea economico-financiara pe bază de bilanŃ 

şi stabileşte măsuri concrete şi eficiente pentru îmbunătăŃirea 

continuă a activităŃii economico-financiara;  

45) răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-

gestionare, efectuate de organele în drept; 

46) îndeplineşte orice alte atribuŃii specifice domeniului său de 

activitate, dispuse de conducerea instituŃiei sau de Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

47) exercită controlul financiar preventiv conform dispoziŃiilor 

legale în vigoare, control care vizează în principal:  

a) deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor 

bugetare;  
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b) angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect 

obligaŃii de plată;  

c) ordonanŃarea cheltuielilor;  

d) operaŃiunile de închiriere, transfer, vânzare şi schimbul 

bunurilor din patrimoniul instituŃiilor publice ; 

e) alte operaŃiuni supuse CFP ; 

48) acordă viză de control financiar preventiv propriu constând în 

verificarea sistematică a proiectelor de operaŃiuni care fac 

obiectul acestuia, din punct de vedere al legalităŃii, regularităŃii şi 

încadrării în limitele şi destinaŃia creditelor bugetare şi de 

angajament ;  

49) controlul financiar preventiv propriu al operaŃiunilor se va 

exercita pe baza actelor şi/sau documentelor justificative 

certificate în privinŃa realităŃii, regularităŃii şi legalităŃii, de către 

conducătorii compartimentelor de specialitate emitente; 

50) asigură şi răspunde de corectitudinea, exactitatea şi 

conformitatea datelor înscrise în Registrul privind operaŃiunile 

prezentate la viză de control financiar preventiv ; 

51) asigură evidenta angajamentelor bugetare şi legale în paralel 

cu serviciul contabilitate ;  

52) urmăreşte permanent şi operativ concordanŃă fondurilor 

bugetare cu plăŃile efectuate  din aceste fonduri;  

53) centralizează şi arhivează datele pe suport magnetic în 

vederea obŃinerii rapoartelor şi situaŃilor privind viza CFP 

54) acordă viza CFP numai după parcugerea , respectarea şi 

îndeplinirea condiŃiilor din listele de verificare (check-lists) 
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specifice operaŃiunilor; 

55) urmăreşte operaŃiunile de plăŃi până la finalizare şi răspunde 

de efectuarea acestora în termen, de încadrarea plăŃilor în 

prevederile bugetare, contractuale şi legale; 

56) întocmeşte refuzul de viză, în scris şi motivat, conform 

prevedrilor legale;  

57) întocmeşte operativ  situaŃiile cerute privind activitatea 

repartizată; 

58) întocmeşte situaŃii şi raportări trimestriale privind CFP pe care 

le înaintează organului ierarhic superior; 

59) întocmeşte alte lucrări dispuse  în sarcina serviciului de 

conducerea instituŃiei; 

60) în exercitarea atribuŃiilor sale serviciul buget colaborează cu 

Trezoreria, Ministerul FinanŃelor Publice şi cu celelalte 

compartimente din cadrul instituŃiei, cu alte autorităŃi şi instituŃii. 

 Art. 25. SERVICIUL CONTABILITATE 

AtribuŃii: 

a) răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii a 

contabilităŃii valorilor patrimoniale;  

b) înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în 

registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri 

de folosinŃă şi pe persoane; 

c) stabilirea şi urmărirea plăŃii chiriilor, precum şi virarea la 

bugetul de stat a sumelor încasate în termen legal; 

d) întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, 

casa lei şi în devize, diverse, de salarii); 
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e) introducerea notelor contabile, întocmirea balanŃei de verificare  

f) întocmirea  O.P.H.T. şi cecurilor pentru numerar; 

g) înregistrare operaŃiuni contabile în fişe de cont; 

h) operarea în calculator a tuturor înregistrărilor contabile 

efectuate; 

i) urmărirea şi  verificarea   viramentelor  bancare (lei şi devize);  

j) urmărirea şi verificarea registrului  de casă (lei şi devize); 

k) urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, a debitelor din 

chirii, a convorbiri telefonice, etc., a penalităŃilor de întârziere, 

conform legislaŃiei în vigoare şi virarea acestora la buget; 

l) înregistrarea valorică şi cantitativă în contabilitate  a 

materialelor şi obiectelor de inventar achiziŃionate pentru 

instituŃie ; 

m) întocmeşte proiectul de buget al instituŃiei precum şi 

propunerile de rectificare sau modificare a acestuia ; 

n) depune la termenele stabilite de către DirecŃia Buget din cadrul 

Primăriei Sectorului 6 proiectele de buget şi raportările solicitate; 

o) analizează şi face propuneri în legătură cu modificarea sau 

rectificarea cheltuielilor aprobate; 

 

 Art. 26. BIROUL DEPOZITE GESTIUNI 

 AtribuŃii : 

a) răspunde de depozitarea şi conservarea echipamentelor, 

materialelor şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea 

acestora pe compartimente şi secŃii; 

b) recepŃionează mărfurile conform documentelor de primire : 
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factură/ aviz de expediŃie ; 

c) efectuează note interne recepŃie produse; 

d) eliberează produse din depozit pe bază de bon de consum sau 

bon de transfer; 

e) Ńine evidenŃa obiectelor de inventar pe salariaŃii instituŃiei ; 

f) anunŃă conducerea în cazul creearii de stocuri fără mişcare ; 

g) efectuează casarea conform procesului verbal emis de 

Serviciul Contabilitate; 

h) verifică trimestrial stocurile din fişe cu cele din magazie, 

anunŃând Şeful Serviciului Contabilitate  în situaŃia evidenŃierii 

unor diferenŃe. 

 

 Art. 27. SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE 

 AtribuŃii:  

a) avizează planul de aprovizionare anual pentru AdministraŃia 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbana Sector 6 pe care îl 

supune spre aprobare conducerii unităŃii ; 

b) avizează planul de aprovizionare pentru deszăpeziri, inundaŃii, 

calamitaŃi şi ia măsuri de realizare a acestuia; 

c) avizează programul anual şi programele lunare privind 

întreŃinerea şi reparaŃia clădirilor administrative, instalaŃiilor 

tehnico-sanitare, mobilierului, etc, pe care îl supune spre 

aprobare conducerii; 

d) gestionează şi monitorizează bunurile materiale, mijloacele fixe 

şi obiecte de inventar aflate în administrarea directă a A.D.P.D.U. 

Sector 6, aplica prevederile cu privire la gestionarea şi transferul 
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acestora;  

e) organizează şi supraveghează modul de întrebuinŃare al 

bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul A.D.P.D.U. Sector 

6, a gestiunii materialelor şi întocmeşte documentaŃia necesară; 

f) urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii de utilităŃi, 

(electricitatea, apa, gazele naturale, telefonie fixă şi mobila) şi de 

prestări - servicii de întreŃinere, specializate şi de reparaŃii;  

g) participă prin personal de specialitate, la selecŃii de oferte sau 

la licitaŃii pentru achiziŃionarea de bunuri şi servicii specifice 

activităŃii serviciului ; 

h) face propuneri pentru realizarea de cheltuieli bugetare privind 

întreŃinerea şi buna funcŃionare a activităŃii instituŃiei;  

i) organizează şi asigură efectuarea curăŃeniei în spaŃii cu 

destinaŃia: birouri, spaŃii comune (săli conferinŃe, holuri) în 

grupurile sanitare, curtea interioară , căile de acces ; 

j) asigură materialele de curăŃenie pentru personalul numit în 

acest scop ; 

k) asigură dotarea şi echiparea imobilelor cu mijloace de 

prevenire şi stingere a incendiilor, în concordanŃă cu prevederile 

legale privind avizele de funcŃionare necesare pentru fiecare 

imobil;  

l) urmăreşte ca toate clădirile aflate în administrarea A.D.P.D.U. 

Sector 6, să aibă contracte cu furnizorii de utilităŃi (energie 

electrică, termică, apa, canal, gaze etc.); 

m) răspunde de gospodărirea raŃională a energiei electrice, 

combustibililor, apei, hârtiei şi a altor materiale de consum cu 
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caracter administrativ-gospodaresc ;  

n) asigură paza imobilelor şi respectarea reglementarilor privind 

accesul  cetăŃenilor în instituŃie; 

o) întocmeşte planurile de pază şi protecŃie a clădirilor şi a 

bunurilor ce aparŃin administraŃiei, contra efracŃiei ;  

p) ia măsuri şi răspunde de efectuarea amenajărilor instalaŃiilor şi 

mijloacelor tehnice de pază şi alarmări prevăzute ; 

q) răspunde că ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, 

planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii; 

r) şeful serviciului execută şi alte sarcini trasate de către 

conducerea A.D.P.D.U. Sector 6 

 Serviciul Administrativ Aprovizionare are în subordine: 

���� Biroul Aprovizionare 

 AtribuŃii: 

a) asigură şi răspunde de aprovizionarea cu materii prime, 

materiale, combustibil, energie, semifabricate, piese de schimb, 

necesare tuturor secŃiilor, scop în care efectuează calculele de 

fundamentare a necesarului de aprovizionat, pe baza normelor 

de consum şi de stoc, în raport cu programele de productie-

prestatie aprobate şi în limita creditelor bugetare aprobate cu 

această destinaŃie; 

b) întocmeşte planul de aprovizionare anual pentru A.D.P.D.U. 

Sector 6 pe care îl supune spre aprobare conducerii unităŃii ; 

c) întocmeşte planul de aprovizionare pentru deszăpeziri, 

inundaŃii, calamitaŃi şi ia măsuri de realizare a acestuia; 
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d) Ńine evidenŃa obiectelor de inventar ; 

e) emite comenzi către furnizori pe baza referatelor întocmite de 

şefii de secŃii sau birouri şi aprobate în mod obligatoriu de 

conducere ; 

f) verifică ca materialele propuse spre aprovizionare să nu existe 

în stocuri în magazia centrala sau la secŃii, evitându-se crearea 

de stocuri fără mişcare; 

g) asigură verificarea şi confirmarea facturilor prin care au fost 

achiziŃionate bunuri şi servicii  

h) prin personal desemnat, recepŃionează, semnează şi răspunde 

pentru conformitatea bunurilor achiziŃionate cu documentele care 

le însoŃesc; 

  

 Art. 28. SECłIA SPAłII VERZI 

AtribuŃii : 

1) administrează şi întreŃine spaŃiile verzi de pe teritoriul care 

aparŃine sectorului având subordonaŃi şefi de formaŃii  asupra 

cărora exercită controlul ; 

2) răspunde de aducerea la îndeplinire a programelor anuale de 

amenajare, reamenajare şi întreŃinere grădini publice aprobate ; 

3) asigură bună întreŃinere şi conservare a materialului floricol, 

ocrotit ; 

4) întocmeşte propuneri anuale privind modul de întreŃinere şi 

conservare a patrimoniului ; 

5) întocmeşte şi înaintează conducerii instituŃiei raporturile lunare 

privind lucrările de amenajare şi întreŃinere executate în 
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subunităŃile secŃiei ; 

6) execută zilnic lucrări specifice de întreŃinere şi conservare a 

spaŃiilor verzi în funcŃie de sezon, lucrări de amenajare şi 

reamenajare decoruri florale şi plantari conform schiŃelor, 

proiectelor şi documentelor întocmite de compartimentele de 

specialitate ale instituŃiei ; 

7) execută zilnic lucrări de salubrizare a parcurilor şi zonelor 

verzi, dezăpezire sau alte lucrări specifice menŃinerii unui aspect 

civilizat al acestora ;  

8) răspunde de modul de utilizare şi confirmare a lucrărilor 

executate şi a cantităŃilor de carburanŃi consumate de utilajele 

folosite ; 

9) asigură împreună cu SecŃia ProducŃie Material Floricol, 

acŃiunile de deratizare şi combatere a dăunătorilor ; 

10) colaborează cu SecŃia ProducŃie Material Floricol în stabilirea 

structurii sortimentale şi cantităŃii de material floricol necesar în 

campaniile de plantari ; 

11) participă împreună cu reprezentanŃi ai serviciilor de 

specialitate din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, la recepŃia cantitativa 

şi calitativă a materialului dendro-floricol produs şi livrat de 

secŃiile de producŃie ale instituŃiei şi din achiziŃii ; 

12) administrează, protejează şi întreŃine în colaborare cu 

Serviciul Dotare Domeniul Public pe bază de programe, dotările 

specifice proprii (clădiri administrative şi cu altă destinaŃie, 

instalaŃii tehnico-sanitare, instalaŃii electrice şi de udat, etc.) ;  

13) studiază modalităŃile de îmbunătăŃire a activităŃii tehnice din 
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domeniul său de responsabilitate, luând măsuri pentru 

optimizarea proceselor tehnologice şi reducerea consumurilor 

specifice de materii prime, materiale, etc ; 

14) ia măsuri pentru organizarea eficientă a producŃiei şi a 

muncii, precum şi pentru introducerea de tehnici şi tehnologii 

avansate ; 

15) răspunde de utilizarea la maxim  a  capacităŃilor de producŃie  

(utilaje proprii sau închiriate, forŃa de muncă, spaŃii sau 

suprafeŃele de lucru, etc. ), de executarea la timp a lucrărilor 

precum şi de calitatea acestora ; 

16) colaborează la întocmirea programelor unităŃii şi a 

necesarului de forŃă de muncă; 

17) întocmeşte propuneri, în limita resurselor financiare, privind 

dotarea cu mijloace mecanice adecvate, în vederea creşterii 

gradului de mecanizare, în special a lucrărilor care necesita 

consum mare de forŃa de muncă ; 

18) verifică modul de asigurare a bazei tehnico-materiale pentru 

secŃiile pe care le subordonează; 

19) răspunde de confirmarea conform legilor a prestaŃiilor pe foile 

de parcurs, bonurile de transport pentru mijloace de transport 

proprii sau închiriate, precum şi la autoutilitarele ce deservesc 

secŃia ; 

20) întocmeşte din timp necesarul de utilaje, materii prime şi 

materiale necesare desfăşurării activităŃii secŃiei; 

21) asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale privind 

protecŃia mediului înconjurător şi obŃinerea avizelor de tăieri, 
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defrişări şi toaletări arbori pe domeniul public al sectorului 6; 

22) întocmeşte propuneri vizând îmbunătăŃirea activităŃii 

serviciilor şi secŃiilor din domeniul său de responsabilitate ; 

23) asigură conservarea patrimoniului din administrare şi sporirea 

gradului de siguranŃă a vizitatorilor din parcuri, luând măsuri de 

sancŃionare a contravenŃiilor săvârşite ; 

24) urmăreşte dotarea subunităŃilor cu forŃa de munca aprobată, 

luând măsuri de creştere a gradului de pregătire şi calificare a 

acesteia, propunând măsuri concrete de sancŃionare a abaterilor 

de la disciplină muncii, în vederea ridicării gradului de disciplina la 

locurile de muncă ; 

25) răspunde de aplicarea sistemului de salarizare şi de 

întocmirea fiselor posturilor pentru personalul din subordine, în 

limita competentelor legale pentru personalul din subordine ; 

26) aplică măsurile de tehnica securităŃii muncii şi PSI în 

subunităŃile din subordine, acorda calificativele anuale de 

promovare, premiere, delegare, detaşare, programări concedii de 

odihnă, învoiri, schimbări ale locului de muncă, sancŃiuni 

disciplinare, desfaceri ale contractului de muncă, etc; 

27) are obligaŃia completării şi actualizării, ori de câte ori este 

nevoie, a atribuŃiunilor individuale ale lucrătorilor din subordine, 

prin consemnare  în fişa postului, după prealabila aprobare a 

conducerii unităŃii; 

28) verifică pontajele  întocmite de şefii de formaŃii din subordine; 

 29) primeşte, cercetează şi rezolvă în termen reclamaŃiile 

privind activitatea secŃiei sau alte abateri; 
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30) primeşte, verifică şi certifică documentele privind reparaŃiile şi 

prestaŃiile efectuate de către terŃi sau de către alte secŃii ale 

unităŃii ( montat, reparat şi vopsit coşuri gunoi, montat, reparat şi 

vopsit bănci, picamere, cozi unelte, unelte de lucru, etc.) la 

unităŃile din subordine ; 

31) răspunde că ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, 

planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii; 

32) şeful secŃiei execută şi alte sarcini trasate de către 

conducerea A.D.P.D.U. Sector 6. 

 

 SecŃia SpaŃii Verzi are în subordine : 

� FormaŃii: 9 

 

 AtribuŃii: 

- acŃionează în teritoriu pentru îndeplinirea obiectului de activitate 

al SecŃiei SpaŃii Verzi ; 

- execută sarcinile trasate de Şeful SecŃiei şi conducerea 

instituŃiei. 

 

 Art. 29. SECłIA PRODUCłIE MATERIAL FLORICOL 

 AtribuŃii : 

1) răspunde de aplicarea prevederilor legale, a actelor normative 

şi a instrucŃiunilor ce vizează activitatea secŃiei; 

2) asigură transpunerea în practică a programului de producŃie 

floricola stabilit de conducerea A.D.P.D.U. Sector 6 , în baza 
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necesitaŃilor de întreŃinere şi amenajare a spaŃiilor verzi ; 

3) răspunde de realizarea programelor anuale de producŃie 

floricola, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ ; 

4) administrează, exploatează şi întreŃine bazele de producŃie 

(serele şi pepinierele), asigurând condiŃiile necesare în vederea 

realizării sarcinilor rezultate din propunerile de producŃie aprobate  

5) întocmeşte propuneri privind programul anual de producŃie, 

defalcarea acestuia pe sortimente de plante, înaintându-l 

conducerii; 

6) transmite programele de producŃie anuală aprobate, pe 

sortimente şi subunităŃi de producŃie; 

7) verifică şi colaborează cu SecŃia SpaŃii Verzi, raportând la 

începutul fiecărei luni următoare situaŃia realizărilor lunare ; 

8) urmăreşte ca subunităŃile de producŃie floricola să asigure 

livrarea ritmică, în termen şi de bună calitate a plantelor 

prevăzute în programul anual (pe sezoane) aprobat de 

conducerea A.D.P.D.U. Sector 6; 

9) se preocupă de identificarea de noi specii şi varietăŃi, precum 

şi de introducerea acestora în cultura şi producŃie ; 

10) participă împreună cu compartimentele SecŃiei Transporturi, 

la întocmirea programului privind asigurarea mijloacelor de 

transport şi utilajele necesare ; 

11) face propuneri pentru procurarea de utilaje şi maşini noi 

specifice lucrărilor din sere şi pepiniere ; 

12) prin planul de producŃie floricol anual, stabileşte pe subunităŃi 

de producŃie, plantele repartizate pe sezoane şi parcuri, pe care 
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le supune aprobării conducerii A.D.P.D.U. Sector 6; 

13) participă la recepŃia cantitativă şi calitativă a materialului 

floricol produs în unităŃile proprii sau din achiziŃii publice ; 

14) face propuneri pentru achiziŃionarea de material floricol ; 

15) execută lucrări pentru combaterea dăunătorilor fondului 

vegetal cu forŃe proprii  sau împreună cu firme specializate ; 

16) răspunde şi asigură, prin compartimentele de specialitate, 

controlul asupra modului de respectare a tehnologiilor de cultură, 

precum şi a prescripŃiilor tehnice şi calităŃii lucrărilor executate ; 

17) prezintă în consiliul de conducere şi în faŃa conducerii 

A.D.P.D.U. Sector 6, dări de seamă privind activitatea detaliată a 

secŃiei cu propuneri de îmbunătăŃire a acesteia ; 

18) administrează, protejează şi întreŃine în colaborare cu 

Serviciul Dotare Domeniu Public, pe bază de programe, dotările 

şi utilităŃile necesare desfăşurării activităŃilor specifice  ; 

19) asigură paza cu gardienii publici sau paza proprie, în vederea 

conservării şi protejării patrimoniului propriu, pe bază de grafice 

lunare şi atenŃionează conducerea în cazul unor deficienŃe 

constatate în sistemul de pază ; 

20) urmăreşte dotarea subunităŃilor de sere şi pepiniere cu forŃa 

de munca aprobată, luând măsuri de creşterea gradului de 

pregătire şi calificare a acestuia, propunând măsuri concrete de 

sancŃionare a abaterilor de la disciplină muncii, în vederea 

ridicării gradului de disciplina la locul de muncă ; 

21) asigură aplicarea măsurilor de tehnica SSM şi PSI în 

subunităŃile de sere  şi pepiniere, în vederea evitării accidentelor 
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de muncă sau altor evenimente, asigurând personalul muncitor şi 

TESA cu echipamentul şi materialele de SSM şi cu materialele 

necesare PSI ; 

22) face propuneri de promovare, delegare, de testare, 

programări concedii de odihnă, învoiri, schimbări de locuri de 

muncă, desfaceri de contracte de muncă, sancŃiuni disciplinare 

etc., pentru personalul din subordine ; 

23) răspunde de aplicarea elementelor de salarizare şi întocmirea 

fiselor postului pentru salariaŃii din subordine, în limita 

competentelor legale pentru personalul din subordine ; 

24) face propuneri scrise de preŃuri noi de producŃie şi de livrare a 

materialului floricol, ori de câte ori este necesar ; 

25) face propuneri când este cazul şi motivează în scris scăderea 

din gestiunea pepinierelor şi serelor, a seminŃelor 

necorespunzătoare, plantelor şi materialului dendrologic din 

producŃie proprie, calamitate sau distruse ; 

26) urmăreşte ca periodic să propună şi să execute efectuarea de 

analize pentru solul din pepiniere, sere, răsadniŃe şi câmpul de 

cultură în vederea menŃinerii PH-ul solului corespunzător şi a 

fertilităŃii lui ; 

27) urmăreşte şi se informează (împreună cu şefii de sere şi 

pepiniere) la zi cu legislaŃia în vigoare, în vederea aplicării 

corecte a legilor, normativelor existente şi a celor noi apărute ; 

28) certifică exactitatea şi conformitatea lucrărilor de producŃie 

floricola, cu încadrarea în consumurile normate de materii prime, 

materiale, etc. ; 



 
315 

 

29) face parte din comisia de recepŃie a materiilor prime, 

materialelor, uneltelor, etc., achiziŃionate pentru secŃie; 

30) răspunde că ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, 

planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii; 

31) execută şi alte sarcini transmise de Directorul General al 

A.D.P.D.U. Sector 6 

 SecŃia ProducŃie Material Floricol are în subordine : 

� FormaŃia Plantări: 

 AtribuŃii: 

a) asigură prin personalul propriu pregătirea solului şi plantarea 

materialului floricol ; 

b) urmăresc şi răspund de depistarea operativa a bolilor şi 

dăunătorilor la producŃia floricola şi ia măsuri de aplicarea 

tratamentelor preventive şi curative prin unităŃile specializate; 

c) pregătesc din punct de vedere tehnic standurile administraŃiei 

pentru participarea la expoziŃii de specialitate interne şi 

internaŃionale şi le propune spre aprobare conducerii; 

d) execută periodic prin laboratoare de specialitate, analiza PH şi 

N.P.K a solului din pepiniere şi terenuri de cultură în vederea 

corectării acidităŃii lui ; 

e) controlează şi informează conducerea asupra stării bazei de 

producŃie din punct de vedere fitosanitar ; 

g) execută ordinele şi sarcinile trasate de Şeful SecŃiei şi 

conducere instituŃiei. 
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 Art. 30. SERVICIUL DOTARE DOMENIU PUBLIC 

 AtribuŃii: 

a) asigură dotarea domeniului public cu bănci, aparate de joacă 

pentru copii, garduri şi gărduleŃe protectoare, ghivece, coşuri de 

gunoi, stâlpişori de blocaj auto etc. 

b) întocmeşte rapoarte privind necesarul de obiecte pentru 

dotarea domeniului public pe care îl supune spre aprobare 

conducerii, în vederea demarării procedurilor de achiziŃie publică ; 

c) Ńine evidenŃa obiectelor amplasate pe domeniul public şi 

verifică periodic starea calitativă a acestora în vederea dispunerii 

măsurilor de reparare/ înlocuire ; 

d) asigură repararea şi întreŃinerea dotărilor amplasate pe 

domeniul public, întocmind în acest sens situaŃii financiare privind 

necesarul de materiale, unelte, uleiuri,vopseluri etc.ce urmează a 

fi achiziŃionate; 

e) acŃionează pentru identificare de noi spaŃii care pot fi 

amenajate ca terenuri de joacă şi recreere;  

f) acŃionează pentru îndepărtarea urmărilor produse de fenomene 

meteorologice violente ; 

g) participă la acŃiuni de deszăpezire ; 

h) participă la acŃiuni de salubrizare ; 

i) efectuează reparaŃii curente în cadrul instituŃiei; 

j) execută orice alte sarcini trasate de conducerea unităŃii. 

 

 Art. 31. LABORATOR STAłIE MIXTURI 

AtribuŃii: 
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a) execută determinări obligatorii privind calitatea producŃiei 

de mixtura asfaltica urmărind încadrarea acesteia în parametrii 

impuşi de reglementările tehnice şi legislaŃia în domeniu; 

b) eliberează certificate de calitate a mixturii asfaltice produse 

de StaŃie, conform normativelor şi reglementarilor legale în 

domeniu; 

c) urmăreşte aprovizionarea cu materiale corespunzătoare 

necesare preparării mixturii asfaltice, efectuând încercări pentru 

care este autorizat; 

d) verifică respectarea criteriilor de calitate pe fluxul tehnologic 

de fabricaŃie a mixturilor asfaltice la staŃia proprie; 

e) răspunde de evidentă şi arhivarea documentelor 

primite/emise de laborator 

f) îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de Directorul General  

al instituŃiei. 

 

 Art. 32. BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂłII ŞI 

PROTECłIA MEDIULUI 

AtribuŃii :  

a) elaborează, implementează şi menŃine un sistem de 

management calitate-mediu în conformitate cu standardele de 

referinŃă : SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN ISO 14001:2005, sau 

alte standarde; 

b) colaborează, modifica şi actualizează manualul 

calităŃii/mediului (MMC/M) în colaborare cu celelalte 

compartimente ale instituŃiei. 
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c) păstrează originalul MMC/M 

d) raportează Conducere al A.D.P.D.U. Sector 6 modul de 

funcŃionare al sistemului de management calitate/mediu precum 

şi orice necesitate de îmbunătăŃire a acestuia  

e) asigură promovarea în cadrul instituŃiei a conştientizării 

cerinŃelor clienŃilor/cetăŃenilor 

f) pregăteşte şedinŃele de analiză a SMC/M efectuate de către 

conducere; 

g) face publicitate realizărilor obŃinute de instituŃie în domeniul 

managementului caliatii şi mediului 

h) asigură colaborarea cu organismele interne şi externe în 

domeniul calităŃii şi mediului 

i) verifică şi se asigura asupra conformităŃii prevederilor 

sistemului de management al calităŃii şi mediului cu cerinŃele 

documentelor de referinŃă în domeniu, precum şi cu prevederile 

legii nr. 477/2004 

j) coordonează şi participa la acŃiunile de îmbunătăŃire a calităŃii şi 

protecŃiei mediului prin: depistarea neconformităŃilor, audituri 

interne, precum şi prin aplicarea de măsuri corective/ preventive 

k) monitorizează îndeplinirea tuturor măsurilor dispuse în urma 

acŃiunilor corective/preventive şi de îmbunătăŃire; 

l) identifică, înregistrează şi raportează toate problemele legate 

de calitate /mediu şi sistemul de management calitate / mediu 

m) îndeplineşte funcŃia de auditor intern de sistem şi propune 

spre aprobarea Directorului General programul anual de audituri 

interne a sistemului implementat; 
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n) difuzează documentele sistemului de management 

calitate/mediu, conform listei de difuzare aprobată de Directorul 

General 

o) răspunde de modificarea docmentelor, difuzarea modificărilor 

documentelor şi retragerea documentelor perimate; 

p) administrează sistemul informatic şi suport hârtie- în original a 

documentelor sistemului de management al calităŃii/mediului şi 

asigură difuzarea controlată a MMC/M şi a celorlalte documente 

în cadrul A.D.P.D.U. Sector 6.  

q) codifică şi introduce în sistem informatic documentele.  

r) arhivează documentele şi procedurile sistemului, (originale- în 

sistem informatic şi pe suport hârtie) şi PS (originale – în sistem 

informatic şi copie controlată pe suport hârtie).  

s) planifică instruirile interne în domeniul managementului calităŃii 

şi mediului în Programul anual de instruire, 

t) instruieşte personalul unităŃii în privinŃa cunoaşterii şi aplicării 

cerinŃelor sistemului de management al calităŃii şi mediului; 

instruirile interne în domeniul calităŃii şi mediului sunt 

documentate în PV de instruire, care se păstrează în cadrul 

compartimentului şi se desfăşoară conform Programului anual de 

instruire în domeniul calităŃii şi mediului. 

u) răspunde de menŃinerea certificării Sistemului de Management 

al CalităŃii şi Mediului în A.D.P.D.U. Sector 6.  

 

 Art. 33. SERVICIUL RELAłII CU PUBLICUL ŞI MASS 

MEDIA 
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AtribuŃii : 

1) asigură accesul la informaŃiile de interes public din oficiu sau la 

cerere; 

2) are obligaŃia să comunice  la cerere următoarele informaŃii de 

interes public:  

- actele normative care reglementează organizarea şi 

funcŃionarea autorităŃii sau instituŃiei publice; 

- structura organizatorică, atribuŃiile departamentelor, programul 

de funcŃionare, programul de audienŃe al personalului instituŃiei 

publice; 

- numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituŃiei şi 

ale salariatului responsabil cu difuzarea informaŃiilor publice; 

- coordonatele de contact ale instituŃiei, respectiv: denumirea, 

sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa 

paginii de internet; 

- sursele de finanŃare, bugetul şi bilanŃul contabil; 

- programele şi strategiile proprii; 

- lista cuprinzând documentele de interes public; 

- lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 

gestionate, potrivit legii; 

- modalităŃile de contestare a actelor cu caracter administrativ 

emise de instituŃie în situaŃia în care persoana se consideră 

vătămata în drepturile şi interesele sale ; 

3) asigură persoanelor interesate, la cererea acestora, 

informaŃiile de interes public solicitate în scris sau verbal; 

4) comunicarea informaŃiilor de interes public se poate realiza şi 
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în format electronic, dacă sunt întrunite condiŃiile tehnice 

necesare; 

5) are obligaŃia să precizeze condiŃiile şi formele în care are loc 

accesul la informaŃiile de interes public şi să furnizeze pe loc 

informaŃiile solicitate, în situaŃia în care acestea sunt deŃinute în 

cadrul serviciului; 

6) îndrumă persoanele să solicite în scris informaŃia de interes 

public; 

7) asigura programul de audienŃe stabilit de conducerea 

instituŃiei, care va fi afişat la sediul acesteia; 

8) primeşte, înregistrează şi se îngrijeşte de rezolvarea petiŃiilor; 

9)distribuie petiŃiile către compartimentele de specialitate, cu 

precizarea termenului de trimitere a răspunsului; 

10) urmăreşte soluŃionarea şi redactarea în termen a 

răspunsurilor la petiŃiile înregistrate; 

11) asigură expedierea răspunsului către petiŃionar ; 

12) se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiŃiilor; 

13) asigură (în 5 zile de la înregistrare) redirecŃionarea petiŃiilor 

greşit înregistrate la A.D.P.D.U. Sector 6, către autorităŃile sau 

instituŃiile publice în ale căror atribuŃii intra rezolvarea problemelor 

semnalate în cereri; 

14) întocmeşte semestrial raportul privind activitatea de 

soluŃionare a petiŃiilor din cadrul instituŃiei ; 

15)  realizează materiale informative specifice; 

16) coordonează elaborarea şi difuzarea către populaŃie a 

pliantelor, ghidurilor şi materialelor informative, care să contribuie 
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la crearea unei imagini corecte despre instituŃie şi activităŃile ei; 

17) colaborează cu compartimentul de informatică în vederea 

asigurării accesului la informaŃiile publice şi prin intermediul 

mijloacelor informatice (internet, intranet, etc); 

18) asigură accesul persoanelor (studenŃilor) care efectuează 

studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu, la 

fondul documentaristic al autorităŃii sau al instituŃiei publice pe 

baza solicitării personale, în condiŃiile legii (cf. art. 11 din Legea 

544/2001); 

19) asigură înregistrarea în registre speciale a hotărârilor de 

consiliu local/general, precum şi a dispoziŃiilor de primar 

comunicate instituŃiei; 

20) asigură difuzarea actelor administrative;  

21) asigură aducerea la cunoştinŃa publică (prin afişare) a 

hotărârilor consiliului general/ local şi a dispoziŃiilor de primar cu 

caracter normativ, de interes general pentru cetăŃenii 

municipalităŃii; 

22) asigură cercetarea în arhiva A.D.P.D.U. Sector 6 şi 

eliberează, la cerere, copii conforme cu originalul de pe 

documentele din arhivă;  

23) asigură selecŃionarea documentelor din arhiva A.D.P.D.U. 

Sector 6 şi predarea acestora la arhivele statului; 

24) asigură evidenŃa tuturor documentelor intrate şi ieşite din 

depozitul de arhivă pe baza registrul de evidenŃă curentă;  

25) efectuează arhivarea corespondentei proprii în bibliorafturi;  

26) organizează depozitul de arhivă conform nomenclatorului 
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arhivistic;  

27) informează conducerea unităŃii şi propune măsuri în vederea 

asigurării condiŃiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a 

arhivei ; 

28) pune la dispoziŃia Arhivelor NaŃionale toate documentele 

solicitate  cu prilejul efectuării acŃiunii de control privind situaŃia 

arhivelor de  la  creatori; 

29) comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor NaŃionale 

înfiinŃarea reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în 

activitatea instituŃiei cu implicaŃii asupra compartimentului de 

arhivă; 

30) organizează ordonarea şi păstrarea în depozite a materialelor 

documentare şi supraveghează scoaterea şi rearhivarea  lor de 

către lucrători;  

31) se îngrijeşte ca depozitele să fie bine şi curat întreŃinute şi ca 

materialul  documentar să fie ferit de degradare sau distrugere;  

32) asigură respectarea normelor de SSM şi PSI pentru 

depozitelor de arhivă pe care le gestionează; 

33) asigură respectarea normelor legale privind secretul de 

serviciu şi confidenŃialitatea în legătură cu faptele, informaŃiile sau 

documentele de care ia cunoştinŃa personalul serviciului în 

exercitarea funcŃiei;  

34) efectuează arhivarea corespondentei proprii în bibliorafturi;  

35) verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, 

dosarele constituite;  

36) întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenta, 



 
324 

 

aflate în depozit. 

 

 Serviciul RelaŃii cu Publicul şi Mass Media, are în 

subordine: 

� Biroul Informatică 

AtribuŃii: 

1) răspunde de activitatea de supervizare a administrării reŃelei 

de calculatoare a A.D.P.D.U. Sector 6 de către firmă de service 

specializată: 

2) constată neregulile apărute în funcŃionarea serverelor după 

care notifica firma de service, în vederea remedierii lor, crează, 

modifica sau şterge conturile utilizatorilor reŃelei A.D.P.D.U. 

Sector 6, administrează drepturile de acces ale utilizatorilor 

reŃelei A.D.P.D.U. Sector 6 Ńinând seama de recomandările firmei 

care asigura service-ul reŃelei; 

3) în cazul staŃiilor de lucru: constata defecŃiunile staŃiilor de lucru 

şi notifica firma de service în vederea remedierii; 

4) în cazul imprimantelor: instalează şi configurează imprimantele 

de reŃea şi de birou, aceasta presupunând – instalarea şi 

configurarea fizică a imprimantelor, instalarea şi configurarea 

driverelor de imprimantă pe staŃiile de lucru, setarea politicilor de 

acces la imprimante, predarea şi preluarea echipamentelor 

defecte de la firma care asigura service-ul pe baza unui proces 

verbal semnat de ambele părŃi; 

5) elaborează programul de sisteme informatice cu forŃe proprii 

sau prin colaborare cu alŃi agenŃi economici pentru toate 
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activităŃile ce se desfăşoară în cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, pe 

care îl supune spre aprobare Directorului General, urmărind apoi 

realizarea acestuia; 

6) stabileşte necesarul de calculatoare, materiale consumabile şi 

alte materiale necesare utilizării calculatoarelor şi introducerii 

acestora în reŃeaua proprie de calculatoare; 

7) organizează întreŃinerea curentă a calculatoarelor prin forŃe 

proprii sau asistenŃa tehnică de specialitate; 

8) asigură măsuri pentru păstrarea confidenŃialităŃii datelor ce se 

stochează în băncile de date sau se prelucrează pe 

calculatoarele operaŃionale; 

9) asigură realizarea unor documentaŃii tehnice şi economice 

necesare Directorului General, utilizând reŃeaua de calculatoare 

existenta; 

10) asigură măsuri pentru protecŃia muncii salariaŃilor, a 

respectării regulilor de PSI şi a normelor tehnice de utilizare a 

calculatoarelor; 

11) gestionează baze de date; 

12) colaborează cu Serviciul RelaŃii cu publicul şi Mass Media 

pentru furnizarea informaŃiilor necesare proiectării şi întreŃinerii 

paginilor web; 

13)  întreŃine şi actualizează pagină web a instituŃiei; 

14) coordonează studiul şi analiza sistemelor informaŃionale 

existente; 

15) face propuneri în privinŃa sistemelor de operare, produse 

software de bază necesare; 
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16) contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a 

investiŃiilor şi a necesitaŃilor de instruire a salariaŃilor în domeniul 

IT; 

17)  protejează reŃeaua împotriva viruşilor; 

18) derulează activităŃi de configurare a reŃelei pentru a se obŃine 

performante maxime, modernizare, eventual, înlocuirea unor 

componente de reŃea, depanare, etc.; 

19) Ńine evidenŃa tuturor echipamentelor din reŃeaua A.D.P.D.U. 

Sector 6; 

20) Ńine evidenŃa licenŃelor software existente în A.D.P.D.U 

Sector 6; 

21) setează accesul utilizatorilor prin nume de user şi parola şi 

salvează periodic baza de date; 

22) analizează şi propune soluŃii pentru gestionarea eficientă a 

echipamentelor şi softurilor din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6; 

23) participă la elaborarea caietelor de sarcini şi la licitaŃiile 

pentru achiziŃionarea de echipamente informatice şi aplicaŃii 

software din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6; 

24) acordă asistenŃă tehnică pe probleme de informatică 

utilizatorilor reŃelei; 

25) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate 

conform actelor normative în vigoare; 

26) execută orice alte sarcini transmise de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 6, în domeniul său de 

activitate; 
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 Art.34. BIROUL JURIDIC 

 AtribuŃii : 

a) reprezintă interesele AdministraŃiei Domeniului Public şi 

Dezvoltări Urbane Sector 6 în fata instanŃelor judecătoreşti, a 

altor organe de jurisdicŃie, a organelor de urmărire penală, a 

notariatelor precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi 

persoanelor fizice, pe baza delegaŃiei dată de conducerea 

instituŃiei ; 

b) Ńine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti competente; 

c) redactează acŃiuni judecătoreşti, întocmeşte întâmpinări, 

promovează căile ordinare şi extraordinare de atac; 

d)  răspunde la adrese şi interogatorii,  

e) formulează răspunsuri la petiŃiile şi memoriile repartizate 

spre soluŃionare de către conducere ;  

f) ia măsuri de respectare a dispoziŃiilor legale cu privire la 

apărarea şi conservarea patrimoniului din administrare, a 

drepturilor şi intereselor legitime ale personalului, analizând 

cauzele care generează infracŃiuni sau litigii ; 

g) ia măsurile necesare pentru realizarea creanŃelor prin 

obŃinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora ; 

h) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege 

pentru bună conducere a proceselor în care A.D.P.D.U. Sector 6 

este parte ; 

i) participă alături de organele de conducere la negocierea 

proiectelor de contracte;  
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j) participă la diverse comisii colaborând cu toate serviciile şi 

birourile din cadrul instituŃiei în probleme de natură juridică 

contractuală; 

k) formulează propuneri în sensul avizării, rezilierii/rezoluŃiunii 

ori modificării contractelor încheiate între instituŃie şi diverse 

persoane fizice sau juridice; 

l) avizează pentru legalitate documentele întocmite în cadrul 

procedurii de atribuire a contractelor de achiziŃii publice (invitaŃii 

de participare, formalităŃile de publicitate, comunicări de rezultate, 

eliberarea garanŃiilor de participare, răspunsuri la contestaŃii, 

etc.); 

m) elaborează împreună cu Serviciul AchiziŃii Publice, în regie 

proprie sau prin intermediul unor societăŃi comerciale de profil, 

documentaŃia de atribuire (proiecte de execuŃie, caiete de sarcini, 

etc.) a contractelor de achiziŃii publice ; 

n) verifică împreună cu Serviciul AchiziŃii documentaŃiile primite şi 

propune organizarea procedurilor de achiziŃie publică; 

o) stabilieste împreună cu Serviciul AchiziŃii şi după consultarea 

conducerii, componenta comisiilor de selecŃie a ofertelor şi 

recepŃie a lucrărilor; 

p)  certifică contractele de achiziŃii publice din punct de vedere al 

legalităŃii acestora; 

r) participă la discuŃii preliminare în vederea încheierii 

contractelor, precum şi la încheierea oricăror convenŃii, 

protocoale de colaborare etc.;  

s) formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri 
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referitoare la clauzele contractuale şi încadrarea lor conform 

legislaŃiei; 

t) răspunde scrisorilor petiŃionarilor şi diferitelor instituŃii cu privire 

la stadiul soluŃionării dosarelor existente în arhivă ; 

u) vizează şi răspunde de legalitatea Deciziilor emise de 

Directorul General al A.D.P.D.U. Sector 6, a ordinelor şi 

instrucŃiunilor precum şi a oricăror alte acte cu caracter 

administrativ, care sunt în legătură cu atribuŃiile şi activitatea 

instituŃiei; 

v) certifică legalitatea notelor de fundamentare care stau la baza 

elaborării proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 6 în 

legătură cu activităŃile ce Ńin de competenŃa A.D.P.D.U. Sector 6; 

x) vizează de legalitate documentele ce necesită aceasta viza 

pentru activitatea de resurse umane şi răspunde de acestea; 

z) execută orice alte sarcini transmise de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 6, în domeniul său de 

activitate; 

 

 Art. 35. SERVICIUL RESURSE UMANE  

 AtribuŃii : 

1) asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competenŃă, conform prevederilor legale prin concurs sau 

examen; 

2) organizează  concursurile pentru ocuparea posturilor vacante 

din aparatul propriu; 

3) analizează propunerile de structuri organizatorice ale 
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compartimentelor instituŃiei şi pregăteşte documentaŃia necesară 

în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul 

Local Sector 6 a organigramei instituŃiei; 

4) pregăteşte documentaŃia necesară elaborării Regulamentului 

de Organizare şi FuncŃionare, Regulamentului de Ordine 

Interioară şi al altor instrucŃiuni necesare bunei funcŃionări a 

instituŃiei ; 

5)  pregăteşte documentaŃia necesară elaborării ştatului de funcŃii 

al instituŃiei ; 

6) Ńine evidenŃa fişelor de post şi urmăreşte corelarea acestora cu 

atribuŃiile din Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare; 

7) participă la elaborarea  raportului de specialitate privind 

modificarea organigramei, ştatului de funcŃii şi Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale instituŃiei publice 

8) aplică legislaŃia în vigoare cu privire la salarizarea personalului 

din cadrul instituŃiei (salariul de bază, alte sporuri în afara 

salariului de bază) ; 

9) urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege cu privire la 

prestarea muncii suplimentare; 

10) Ńine evidenŃa condicilor de prezenŃă, urmăreşte prezenŃa la 

serviciu a angajaŃilor; 

11) întocmeşte şi eliberează legitimaŃii de serviciu; 

12) întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal 

din instituŃie; 

13) colaborează cu Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Ministerul FinanŃelor 
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Publice şi AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici pentru 

aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării; 

14) asigură necesarul de personal pe funcŃii şi specialităŃi pentru 

instituŃie ; 

15) urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaŃi; 

16) controlează respectarea disciplinei muncii; 

17) asigură nivelul de perfecŃionare a pregătirii profesionale;   

18) primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de 

la instituŃiile abilitate în domeniu ; 

19)  Ńine la zi  evidenŃa personalului ; 

20) întocmeşte dispoziŃii de angajare, promovare şi definitivare în 

funcŃii, de sancŃionare şi încetare a contractului de muncă; 

21) Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a 

concediilor fără plată, a absentelor nemotivate şi a sancŃiunilor; 

22) asigură secretariatul  Comisiei de disciplină ; 

23) răspunde de rezolvarea reclamaŃiilor, sesizărilor repartizate 

serviciului; 

24) Ńine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul 

instituŃiei şi operează în acestea modificările de drepturile 

salariale, promovări în funcŃii şi în grade/trepte profesionale, etc.; 

25) eliberează la cerere, adeverinŃe privind calitatea de salariat;  

26) întreŃine relaŃia cu R.A.T.B. pentru eliberarea de permise de 

călătorie pe mijloacele de transport în comun pentru personalul 

instituŃiei şi Ńine evidenŃa acestora; 

27) întocmeşte dosarele pentru persoanele care îndeplinesc 

condiŃiile prevăzute în O.U.G. nr. 148/2005 privind acordarea 
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indemnizaŃiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului; 

28) întocmeşte dosare de pensionare şi adeverinŃe de sporuri; 

29) întocmeşte şi alte lucrări specifice S.R.U. 

30) execută orice alte sarcini transmise de Directorul General al  

A.D.P.D.U. Sector 6; 

 

 Art. 36. SERVICIUL SECURITATEA MUNCII  ŞI SITUAłII 

DE URGENłĂ 

 AtribuŃii : 

1) întocmeşte planul de prevenire şi protecŃie compus din măsuri 

tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe 

evaluarea riscurilor, pe care îl aplica corespunzător condiŃiilor de 

muncă specifice unităŃii; 

2) elaborează instrucŃiuni proprii, pentru completarea şi/ sau 

aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, 

Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale locurilor de 

muncă din unitate ; 

3) asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toŃi 

lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de 

protecŃie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul 

securităŃii şi sănătăŃii în muncă, prin lucrătorii desemnaŃi, prin 

propria competenŃă sau prin servicii externe; 

4) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi 

instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu 

privire la securitatea şi sănătatea în muncă; 

5) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 
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profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor 

ori de câte ori sunt modificate condiŃiile de muncă; 

6) asigură auditarea securităŃii şi sănătăŃii în muncă la nivelul 

unităŃii ori de câte ori sunt modificate condiŃiile de muncă şi 

stabileşte nivelul de securitate ; auditarea presupune analiza 

activităŃii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare  

7) ia măsuri pentru că planificarea şi introducerea de noi 

tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau 

reprezentanŃii acestora, în ceea ce priveşte consecinŃele asupra 

securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor, determinate de alegerea 

echipamentelor, de condiŃiile şi mediul de muncă; 

8) propune măsuri pentru formarea personalului cu resposabilităŃi 

în domeniul protecŃiei muncii, în funcŃie de necesităŃile concrete ; 

9) ia măsurile corespunzătoare pentru că, în zonele cu risc ridicat 

şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit 

şi şi-au însuşit instrucŃiunile adecvate. 

10) avizează angajarea personalului din punct de vedere al 

modului în care acesta corespunde cerinŃelor de securitate ; 

11) asigură şi realizează instruirea privind respectarea normelor 

de protecŃie a muncii, pentru personalul angajat, în conformitate 

cu dispoziŃiile legale 

12) controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile 

de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi 

îmbolnăvirilor profesionale ; 

13) verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie, dacă nivelul 
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noxelor se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru 

mediul de muncă; pe baza măsurătorilor efectuate de către 

organismele sau laboratoarele abilitate propune măsuri tehnice şi 

organizatorice de reducere a acestora, acolo unde este cazul ; 

14) obŃine autorizaŃia de funcŃionare din punctul de vedere al 

securităŃii şi sănătăŃii în muncă, înainte de începerea oricărei 

activităŃi, conform prevederilor legale; 

15) elaborează lista cuprinzând dotarea personalului cu 

echipamente individuale de protecŃie şi de lucru, participa la 

recepŃia mijloacelor de protecŃie colectivă şi a echipamentelor 

tehnice înainte de punerea lor în funcŃiune ; 

16) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi Ńine evidenŃa 

acestora ; 

17) colaborează cu serviciul medical, pentru cunoaşterea la zi a 

situaŃiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale 

comune la locurile de muncă, pentru identificarea factorilor de risc 

de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate 

corespunzătoare ; 

18) propune sancŃiuni sau stimulente economice pentru modul în 

care se realizează programul de măsuri de protecŃie a muncii ; 

19) propune sancŃiuni sau stimulente economice pentru modul în 

care se respectă cerinŃele de securitate a muncii în organizarea şi 

desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă ; 

20) colaborează cu reprezentanŃii angajaŃilor cu atribuŃii pentru 

securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau 

fizice abilitate pentru a presta servicii în domeniu, pentru 
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realizarea programelor privind îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă 

incluse în contractele colective ; 

21) monitorizează starea de sănătate a angajaŃilor prin : 

- examene medicale la angajarea în muncă; 

- examen medical de adaptare; 

- control medical periodic; 

- examen medical la reluarea activităŃii; 

22) îndrumă activitatea de reabilitare profesională, reconversia 

profesională, reorientarea profesională în caz de accident de 

muncă, boală profesională sau după afecŃiuni cronice; 

23) comunica existenŃa riscului de îmbolnăvire profesională către 

toŃi factorii implicaŃi în procesul muncii. 

24) măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu 

trebuie să comporte în nici o situaŃie obligaŃii financiare pentru 

lucrători. 
 

P.S.I.  

a) asigură dotarea secŃiilor, serviciilor şi birourilor cu mijloace şi 

instalaŃii P.S.I. şi buna funcŃionare a acestora ; 

b) asigură instruirea personalului unităŃii şi modul de folosire şi 

exploatare a mijloacelor P.S.I.  

c) asigură împreună cu organele Ministerului Administrtiei şi 

Internelor instruirea personalului de pază propriu, pentru 

respectarea întocmai a normelor de pază; 

d) participă la activitatea comisiilor tehnice de prevenire şi 

stingere a incendiilor şi îndeplineşte celelalte obligaŃii prevăzute 

de lege în acest domeniu. 
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e) ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, 

stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii 

activităŃilor şi mărimii unităŃii ; 

f) desemnează lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de 

stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor. 

g) stabileşte legăturile necesare cu serviciile specializate, 

îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de 

urgenŃă, salvare şi pompieri. 

h) obŃine avizele şi autorizaŃiile de prevenire şi stingere a 

incendiilor, prevăzute de lege;  

i) întocmeşte şi actualizează permanent lista cu substanŃele 

periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea 

instituŃiei sub orice formă, cu menŃiuni privind: proprietăŃile fizico-

chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă 

pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecŃie recomabdate, 

metode de prim-ajutor, substanŃe pentru stingere, neutralizare 

sau decontaminare;  

j) elaborează instrucŃiunile de apărare împotriva incendiilor şi 

stabileşte sarcinile ce revin salariaŃilor, pentru fiecare loc de 

muncă; 

k) asigură întocmirea planurilor de intervenŃie şi condiŃiile pentru 

că acestea să fie operaŃionale în orice moment;  

l) informează Directorul General al A.D.P.D.U. Sector 6 despre 

producerea unor accidente de muncă sau despre izbucnirea unor 

incendii la nivelul instituŃiei  şi ulterior se conformează dispoziŃiilor 

acestuia coroborate cu prevederile legislaŃiei în vigoare; 
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m) întocmeşte şi supune spre aprobare Directorului General 

planul cu măsuri organizatorice şi de asigurare cu materiale şi 

documente necesare instituŃiei pentru înştiinŃarea şi solicitarea 

prezentei personalului de conducere la sediu în caz de dezastre 

sau la solicitarea conducerii Primăriei Sectorului 6; 

n) pe baza planificării aprobată de Directorul General conduce 

lunar pregătirea grupelor operative de intervenŃii pentru situaŃii 

deosebite şi le verifica prin exerciŃii de alarmare în vederea 

menŃinerii stării de operativitate şi de intervenŃie în caz de 

dezastre; 

o) conform prevederilor legislaŃiei în vigoare propune modul de 

organizare şi de conducere a grupelor operative de intervenŃie 

pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene 

sau teroriste; 

p) asigură şi pune la dispoziŃia forŃelor chemate în ajutor, 

mijloacele tehnice, echipamentele de protecŃie individuală, 

substanŃele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor ce 

decurg, din existenŃa şi funcŃionarea unităŃii, precum şi 

medicamentele şi antidotul necesare acordării primului ajutor;  

r) propune spre aprobare, fondurile necesare realizării măsurilor 

de apărare împotriva incendiilor;  

s) execută orice alte sarcini transmise de Directorul General al 

A.D.P.D.U. Sector 6; 
 

 Art. 37. SERVICIUL ACHIZIłII PUBLICE 

 AtribuŃii : 

a) elaborează pe baza studierii analizelor proprii şi propunerilor 
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celorlalte servicii specializate  programului anual de achiziŃii 

publice ;  

b) aprobă temele necesare proiectelor de investiŃii ; 

c) întocmeşte împreună cu Biroul Juridic, în regie proprie sau prin 

intermediul unor societeti comerciale de profil, documentaŃia de 

atribuire (proiectele de execuŃie, caietele de sarcini, etc ) a 

contractelor de achiziŃie publică; 

d) verifică împreună cu Biroul Juridic documentaŃiile şi propune 

organizarea procedurilor de achiziŃie publică; 

e) se ocupă de formalităŃile de publicitate/comunicare pentru 

procedurile organizate şi de vânzarea/transmiterea documentaŃiei 

de elaborare şi prezentare a ofertei 

f) urmăreşte împreună cu Biroul Juridic, modul de prezentare şi 

de înregistrare al ofertelor depuse în cadrul procedurilor de 

achiziŃii publice, la registratură instituŃiei; 

g) stabileşte împreună cu Biroul Juridic şi după consultarea 

conducerii, componenŃa comisiilor de selecŃie a ofertelor şi 

recepŃie a lucrărilor ; 

h) participă la analiza şi selectarea ofertelor de achiziŃii publice ; 

i) întocmeşte împreună cu Biroul Juridic, procesele- verbale de 

deschidere a ofertelor şi de atribuire a contractelor de achiziŃie 

publică;  

j) comunică, împreună cu Biroul Juridic, rezultatele procedurilor 

de achiziŃie publică către ofertanŃii participanŃi;  

k) primeşte contestaŃiile depuse de către ofertanŃii implicaŃi în 

procedura de achiziŃie publică (după ce acestea au fost 
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înregistrate la registratură instituŃiei) şi le înaintează comisiei de 

analiză şi soluŃionarea a contestaŃiilor; 

l) transmite rezultatului analizei contestaŃiilor tuturor factorilor în 

drept;  

m) restituie garanŃiile de participare la procedurile de achiziŃie 

publică, precum şi garanŃiile de bună execuŃie;  

n) transmite dosarul achiziŃiei publice către Biroul Juridic, în 

vederea redactării şi perfectării contractului de achiziŃie publică cu 

câştigătorii procedurilor de achiziŃie publică; 

o) întocmeşte împreună raportul anual de achiziŃii publice ; 

p) gestionează  baza de date cu privire la procedurile de achiziŃie 

publică organizate; 

q) elaborează raportul de specialitate la proiectele de Hotărâri ale 

Consiliului Local Sector 6. pentru atribuŃiile specifice Serviciului 

AchiziŃii Publice; 

r) rezolvă corespondenŃa repartizată;  

s) participa la recepŃia obiectivelor de investiŃii ; 

t) organizează sistemul de selecŃie al societăŃilor comerciale care 

furnizează produse, prestează servicii şi execută lucrări, în scopul 

constituirii unei baze de date privind evoluŃia preŃurilor pe piaŃa 

materialelor, forŃei de muncă, transporturi etc.; 

Ń) efectuează analize de preŃuri; 

u) urmăreşte modul de îndeplinire al condiŃiilor contractuale atât 

pe durata de execuŃie a lucrărilor cât şi în perioada de garanŃie; 

v) propune măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii de urmarire-

evidenta decontări, reglementare financiară şi conlucrare cu 
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celelalte compartimente ale instituŃiei;  

1. avizează toate actele emise de către birourile din 

subordine. 

 

 Art. 38. SERVICIUL  PARCAJE 

AtribuŃii: 

a) încheie contractele de închiriere pentru parcările de reşedinŃa 

de pe raza sectorului 6 ; 

b) eliberează autorizaŃii de parcare ; 

c) ia măsuri pentru informarea cetăŃenilor în privinŃa 

documentelor solicitate la eliberarea contractelor de închiriere; 

d) ia măsurile necesare în vederea înfiinŃării şi amenajării de noi 

spaŃii de parcare de reşedinŃa  

e) verifică în teren sesizările cetăŃenilor referitoare la locurile de 

parcare; 

f) redactează şi transmite răspunsuri la sesizările primite; 

g) propune Directorului General măsuri pentru creşterea 

numărului de contracte de închiriere pentru spaŃiile de parcare de 

reşedinŃa existente; 

h) întocmeşte şi depune documentaŃia necesară avizării 

amplasamentelor de parcare la AdministraŃia Străzilor şi Comisia 

Tehnica De CirculaŃie din P.M.B.; 

i) răspunde de marcarea locurilor de parcare pentru care sunt 

încheiate contracte de închiriere; 

j) răspunde de procurarea materialelor necesare executării 

marcajelor ( vopsea de marcaj, pensule, Ńevi şi tăbliŃe pentru 



 
341 

 

panourile indicatoare, agregate minerale, etc. ) 

k) răspunde de calitatea lucrărilor efectuate; 

l) Ńine evidenŃa locurilor de parcare închiriate şi prezintă la cerere 

situaŃii statistice în acest sens; 

m) verifică periodic starea locurilor de parcare ; 

n) întocmeşte şi depune documentaia necesară avizării şi 

înregistrării parcajelor la Comisia Tehnică de CirculaŃie ; 

o) informează periodic conducerea instituŃiei asupra activităŃii 

desfăşurate propunând măsuri de îmbunătăŃire şi eficientizare a 

acesteia; 

p) fundamentează şi propune proiecte de hotărâri de consiliu în 

domeniul său de activitate; 

r) aduce la îndeplinire prevederile hotărârilor de consiliu local/ 

general ce se referă la domeniul său de activitate. 

s) execută orice alte sarcini transmise de Directorul General al 

A.D.P.D.U. Sector 6; 

 

 Art. 39.  BIROUL SEMNALIZARE RUTIERĂ 

 AtribuŃii: 

a) asigură prin forŃe proprii sau prin intermediul agenŃilor 

economici, menŃinerea în stare corespunzătoare a indicatoarelor 

rutiere de pe raza administrativ teritoriala a sectorului 6, precum 

şi montarea de indicatoare rutiere noi, conform reglementarilor 

aprobate ; 

b) execută în regie proprie sau prin intermediul firmelor abilitate, 

lucrări de marcaje rutiere pe străzile din sector,  conform 
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reglementarilor în domeniu ; 

c) efectuează în regie proprie sau prin intermediul firmelor 

abilitate, lucrări speciale în domeniul circulaŃiei rutiere: 

calmatoare de viteză, de avertizare, montarea de stâlpişori rutieri 

şi balustrade de protecŃie precum şi a altor elemente de siguranŃă 

a circulaŃiei; 

d) răspunde de calitatea lucrărilor efectuate; 

e) informează periodic conducerea instituŃiei asupra activităŃii 

desfăşurate propunând măsuri de îmbunătăŃire şi eficientizare a 

acesteia; 

f) întocmeşte planul pentru aprovizionarea cu materiale şi piese 

de schimb necesare biroului ; 

g) răspunde de gestionarea eficientă a mijloacelor de producŃie, a 

materialelor şi a pieselor de schimb utilizate ; 

h) asigură evidenŃa lucrărilor şi consumurilor de materiale şi piese 

de schimb ; 

i) ia măsurile ce se impun pentru încadrarea în consumurile de 

materiale aprobate  

j) utilizează eficient maşinile şi utilajele puse la dispoziŃie pentru 

activitatea curentă ; 

k) confirm foile de parcus ale maşinilor puse la dispoziŃia biroului ; 

l) Ńine evidenŃa orelor suplimentare efectuate de salariaŃi în zilele 

de repaus şi răspunde de necesitatea chemării acestora la 

serviciu ; 

m) întocmeşte şi Ńine evidenŃa zilinica a activităŃilor, lucrărilor 

biroului ; 
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n) îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de şeful de secŃie sau de 

conducere. 

 

 Art. 40. SERVICIUL AVIZARE AMPLASAMENTE PE 

DOMENIUL PUBLIC 

 AtribuŃii: 

1) verifică periodic (trimestrial) precum şi la cererea Directorului 

General al A.D.P.D.U. Sector 6, situaŃia amplasamentelor din 

domeniul public aflat pe raza sectorului 6, ocupate de 

construcŃiile cu caracter provizoriu; 

2) are obligaŃia de a cunoaşte conform prevederilor legale în 

vigoare clasificarea construcŃiilor cu caracter provizoriu pentru 

care se pot emite  avize de amplasare pe domeniu public aflat în 

sfera de responsabilitate  administrativă a instituŃiei ; 

3) are obligaŃia de a păstra evidentele de amplasare a 

construcŃiilor cu caracter provizoriu existente pe domeniul public , 

precum şi de a evidenŃia pentru fiecare construcŃie a suprafeŃelor 

ocupate de aceste (trotuare pietonale aferente străzilor, spaŃii 

verzi publice – aliniamente stradale, scuaruri de separare a 

circulaŃiilor rutiere, zone laterale stradale, grădini de cartier, 

parcuri de agrement, terenuri virane din domeniul public, alei 

pietonale din zone de agrement, precum şi pe alte terenuri care 

fac obiectul domeniului public; 

4) emite avizele de amplasare pe domeniul public a construcŃiilor 

cu carecter prozizoriu inclusive a panourilor publicitare; 

5) verifică în teren orice amplasament solicitat;   
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6) urmaresete respectarea legislaŃiei de ocupare a domeniului 

public privind amplasarea construcŃiilor cu caracter provizoriu 

inclusive a panourilor publicitare; 

 

 Serviciul Avizare Amplasamente pe Domeniul Public 

are în subordine: 

� Biroul Edilitar Şi IntervenŃii În Domeniul Public 

 AtribuŃii:  

a) răspunde de întocmirea procesului–verbal de recepŃie parŃială, 

recepŃie preliminară şi recepŃie finală a lucrărilor executate de 

către terŃi sau în regie proprie, pentru întreŃinerea şi repararea 

clădirilor administrative, a instalaŃiilor, a drumurilor etc; 

b) întocmeşte procesele - verbale de recepŃie la expirarea duratei 

de garanŃie a lucrărilor de reparaŃii executate de către terŃi; 

c) verifică la cererea Serviciului AchiziŃii Publice, îndeplinirea 

condiŃiilor cerute de lege pentru  restituirea garanŃiei de bună 

execuŃie ; 

d) recepŃionează lucrările de aducere la starea iniŃială a 

trotuarelor şi pavajelor afectate de lucrările de intervenŃie la 

reŃelele edilitare, lucrări de organizare de şantier, ocupări 

domeniu public cu obiecte publicitare, etc., în conformitate cu 

prevederile H.C.G.M.B. nr. 88/1993 şi H.C.G.M.B. nr. 16/ 1994; 

e) efectuează predări de amplasamente persoanelor fizice şi 

juridice care au obŃinut documentaŃiile prevăzute de lege pentru 

lucrările de intervenŃii în domeniul public sau ocuparea provizorie 

a acestuia; 
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f) monitorizează şi Ńine evidenŃa tuturor proceselor-verbale de 

recepŃie întocmite precum şi a predărilor de amplasamentelor 

către beneficiari, prezentând situaŃii statistice complete la 

solicitarea conducerii sau a Serviciului Juridic; 

g) înregistrează lucrările de intervenŃie în carosabil pentru 

remedierea avariilor comunicate zilnic de către compartimentele 

de specialitate din cadrul P.M.B. sau Primăriei de sector ; 

h) analizează lucrările de intervenŃie din punct de vedere al 

încadrării lor în prevederile AutorizaŃiei de IntervenŃie trimestriale ; 

i) întreŃine şi actualizează permanent baza de date privind 

lucrările de intervenŃie în carosabil  

j) emite acorduri de principiu la solicitarea compartimentelor din 

cadrul Primăriei sector 6 sau Primăriei Generale; 

k) eliberează avize de traseu şi machete, rezolvă sesizările şi 

reclamaŃiile primite în legătură cu activitatea biroului ; 

l) Ńine legătura cu compartimentele similare din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 6 precum şi cu 

societăŃile de utilităŃi: Apele Romane, Electrică, Distrigaz, 

RADET, Apa Nova, Luxten etc ;  

m) aplică prevederile Legi nr.50/1991- cu modificările şi 

completările ulterioare-ale Legi nr. 421/2002-cu modificările şi 

completările ulterioare-,ale H.G nr. 156/2003 şi ale H.C.G.M.B-

urilor nr. 233/2000 şi 266/2004 precum şi hotărârile consiliului 

local al Sectorului 6, privind evacuarea, custodia, dezmembrarea 

(la atelajele hipo), predarea la REMAT şi depunerea sumelor 

băneşti încasate la casieria A.D.P.D.U. Sector 6 pentru 
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construcŃiile (metalice)- autovehiculele şi atlajele hipo evacuate 

din domeniul public în baza DispoziŃiilor de Evacuare (pentru 

construcii provizori şi pentru autovehiculele abandonate şi fără 

stăpân), emise de Primăria Sectorului 6 sau P.M.B.în baza 

actelor normative sus arătate; 

n) primeşte documentaŃiile referitoare la evacuările din domeniul 

public veifica în teren aplasamentele construcŃiilor (sau 

autovehiculelor) care trebuie evacuate stabileşte natura şi 

cantitatea utilajelor de evacuare; 

o) după primirea de la conducerea instituŃiei a documentelor 

pentru evacuare/demolare, se trece la evacuarea propriuzisa a 

construcŃiei cu care ocazie se întocmeşte procesul verbal de 

evacuare – transport – descarcare - depozitare ( în locurile 

stabilite de A.D.P.D.U. Sector 6 ) şi de predare în paza aacestora 

până la valorificarea în baza dispoziŃiilor emise  Primăriei Sector 

6.  

p) în scopul păstrării unei evidente stricte a construcŃiilor 

provizorii, autovehiculelor şi atelajelor hipo evacuate din domeniul 

public, aceste se vor restitui din depozitele instituŃiei la propietari, 

numai în condiŃiile stabilite de conducerea A.D.P.D.U. Sector 6; 

r) întocmeşte periodic (lunar, trimestrial, etc... ) sau la cererea 

conducerii A.D.P.D.U. Sector 6 situaŃia centralizatoare cu 

cantităŃile de deşeuri evacuate de A.D.P.D.U. Sector 6; 

s) întocmeşte lunar sau la cererea conducerii instituŃiei situaŃii 

centralizatoare cu construcŃiile provizorii şi autovehiculele 

abondonate sau fără stăpân evacuate din domeniul public în 
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baza dispoziŃiilor scrise emise de PRIMĂRIA SECTORULUI  6 şi 

A.D.P.D.U. Sector 6; 

t) la solicitarea conducerii instituŃiei, împreună cu Biroul Juridic şi 

cu Serviciul AchiziŃii Publice, precum şi în conlucrare cu alte 

compartimente şi sectoare de producŃie din cadrul A.D.P.D.U. 

Sector 6, întocmeşte note tehnice sau alte documentaŃii solicitate 

de contextul lucarilor care trebuie  rezolvate  la nivelul A.D.P.D.U. 

Sector 6; 

u) aduce la îndeplinire şi alte sarcini trasate de şeful serviciului 

sau organele de conducere ale instituŃiei .  

u) urmăreşte în perioada de garanŃie lucrările de intervenŃie la 48 

de ore, efectuate în carosabil de către administratorii reŃelelor 

edilitare subterane, semnalând neregulile constatate atât 

conducerii cât şi societăŃilor executante, în vederea remedierii 

situaŃiei ; 

v) verifică respectarea, de către persoanele fizice şi juridice, a 

prevederilor legale în domeniul utilizării drumurilor publice ; 

x) efectuează verificări pe teren ca urmare a sesizărilor şi 

reclamaŃiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse 

de legislaŃia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile 

către petenŃi ; 

y) îndeplineşte şi alte atribuŃii trasate de conducere. 

 

 Art. 41. SERVICIUL TEHNIC MECANO - ENERGETIC 

 AtribuŃii : 

a) obŃine avizele legale şi pregăteşte documentaŃia necesară 
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eliberării autorizaŃiilor de construire pentru lucrările de reparaŃii şi 

construcŃii efectuate în regie proprie sau prin atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică ; 

b) poate face parte, prin personal de specialitate ( nominalizat 

prin decizia Directorului General) din componenŃa comisiilor de 

evaluare organizate în vederea achiziŃionării de lucrări şi servicii;  

c) poate verifică şi certifica documentaŃiile tehnico-economice 

prezentate de ofertanŃi în cadrul procedurii de achiziŃie publică ; 

i) analizează şi certifica situaŃiile de lucrări realizate ; 

j) urmăreşte în perioada de garanŃie lucrările de investiŃii sau 

reparaŃii executate asupra imobilelor construcŃii de către terŃi sau 

în regie proprie ; 

k) răspunde de iniŃierea programelor privind dezvoltarea, 

întreŃinerea şi reparaŃia instalaŃiilor existente; 

l) întocmeşte şi actualizează CărŃile Tehnice ale construcŃiilor ;  

m) păstrează şi răspunde de cărŃile tehnice ale instalaŃiilor 

(ascensoare, hidrofoare, cazane de presiune, etc), urmărind 

conform registrului de intervenŃii planificate ca la termenele 

scadente să se execute reparaŃiile şi întreŃinerea acestora, 

conform legislaŃiei specifice;  

n) asigură contactul permanent cu locuitorii sectorului 6, prin 

convorbiri directe şi răspunsuri la numeroasele sesizări privind 

starea reŃelelor edilitare ; 

o) verifică pe teren lucrările pentru care se elaborează certificate 

de urbanism, autorizaŃii de construire sau autorizaŃii de 

desfiinŃare ; 
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p) transmite de urgenŃa note de constatare Serviciului Disciplină 

în ConstrucŃii în cazul lucrărilor începute sau executate fără 

autorizaŃie de construire sau de desfiinŃare ; 

q) întocmeşte în termen legal corespondenŃa privind completarea 

sau restituirea documentaŃiilor analizate ; 

r) asigură o evidentă tehnico-operativa a lucrărilor de reparaŃii şi 

întreŃinere pe fiecare unitate în parte ; 

s) întocmeşte, verifica şi urmăreşte la plata contractele de 

furnizare de utilităŃi (energie electrică, apa-canal, gaze, 

termoficare etc.) atât pentru sediul instituŃiei cât şi pentru toate 

spaŃiile aflate în administrarea acesteia; 

t) întocmeşte documentaŃiile necesare obŃinerii avizelor, 

autorizaŃiilor şi acordurilor privind consumul energiei electrice, 

combustibililor, etc.; 

Ń) verifică modul cum se încadrează în prevederile contractuale 

privind consumul de apă şi energie electrică, agenŃii economici 

care au contracte de închiriere cu instituŃia şi informează 

conducerea în cazul neregulilor constatate ; 

u) urmăreşte achitarea în termenele legale a facturilor de plată a 

energiei electrice, apa-canal, gaze şi termoficare ; 

v) Ńine evidenŃa tehnica a dotărilor existente precum şi a 

reparaŃiile executate la acestea ; 

x) urmăreşte şi se informează la zi cu legislaŃia în vigoare în 

vederea aplicării corecte a legilor şi a normativelor existente în 

domeniul său de activitate ; 

z) răspunde că ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, 
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planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii ; 

w) aduce la îndeplinire toate atribuŃiile şi sarcinile stabilite de 

către conducere.  

 

 Art. 42. SECłIA TRANSPORTURI 

 AtribuŃii : 

a) asigură utilajele şi mijloacele de transport necesare 

desfăşurării activităŃii SecŃiei ÎntreŃinere şi ReparaŃie Drumuri, 

SecŃiei SpaŃii Verzi, SecŃiei ProducŃie Material Floricol, precum şi 

a altor compartimente ale instituŃiei ; 

b) asigură pentru instituŃie, transporturi rutiere de marfă sau 

persoane cu mijloace din dotare (autobasculante, tractoare cu 

remorci, autobuze, microbuze, etc.) ; 

c) asigură menŃinerea în stare de funcŃionare a tuturor utilajelor şi 

mijloacelor de transport din dotare; 

d) asigură repartizarea operativă a necesarului de utilaje şi 

mijloace de transport în funcŃie de solicitările secŃiilor drumuri, 

spaŃii verzi, biroului aprovizionare, biroului întreŃinere, reparaŃii 

clădiri; 

e) verifică prin sondaj la punctele de lucru, modul de exploatare al 

utilajelor şi al mijloacelor de transport; 

f) verifică şi confirmă deconturile de carburanŃi, lubrifianŃi, piese 

de schimb şi alte materiale necesare secŃiei; 

g) întocmeşte pontajul, dirijează şi controlează personalul din 

cadrul compartimentelor din subordine; 
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h) întocmeşte evidenŃele prevăzute de legislaŃia în vigoare, dări 

de seamă statistice, informări către conducere, etc.; 

i) întocmeşte planuri de reparaŃii curente, revizii tehnice şi 

reparaŃii capitale pentru toate utilajele şi mijloacele de transport 

din dotarea unităŃii, urmăreşte şi verifică executarea graficului de 

reparaŃii curente şi revizii tehnice în regie propie, programează 

reparaŃiile capitale la unităŃi specializate şi urmăreşte realizarea 

lor la termenele prevăzute în contracte; 

j) întocmeşte necesarul de piese de schimb, scule şi accesorii; 

k) stabileşte atribuŃiile personalului şi urmăreşte modul în care 

acestea  sunt realizate; 

l) asigură şi răspunde de folosirea eficientă a capacităŃilor de 

transport, mecanizarea proceselor de încărcare şi descărcare 

precum şi de reducerea continuă a consumurilor de carburanŃi şi 

lubrefianŃi; 

m) ia măsuri de eliminarea transportului în gol şi a transporturilor 

neraŃionale sau folosirea neraŃională a utilajelor şi verifică 

periodic încadrarea în consumurile normate de carburanŃi; 

n) întocmeşte documentaŃia pentru utilajele şi mijloacele de 

transport ce întrunesc condiŃiile de casare, înaintând-o conducerii 

spre analiză şi avizare; 

o) înaintează conducerii lista cu maşinile şi utilajele necesare 

completării parcului. 

p) înaintează conducerii lista de materiale şi piese de schimb 

necesare echipării mijloacelor de transport, ce vor participa la 

campania de deszăpezire şi asigură funcŃionarea permanentă a 
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parcului prins în această activitate 

q) stabileşte incintele pentru gararea mijloacelor de transport şi 

utilajelor şi ia măsuri pentru respectarea dispoziŃiilor date în acest 

sens; 

r) organizează şi răspunde de activitatea compartimentelor din 

subordine; 

s) nu permite folosirea în scop personal a utilajelor şi mijloacelor 

de transport şi ia măsuri împotriva salariaŃilor ce încalcă în mod 

voit această dispoziŃie; 

ş) verifică modul în care mecanicii de pe utilaje şi şoferii, întreŃin 

utilajele sau mijloacele de transport pe care lucrează, nu permite 

intrarea în garaj a maşinilor murdare şi ieşirea celor care prezintă 

defecŃiuni; 

t) răspunde şi asigură instruirea întregului personal pe linie de 

SSM şi P.S.I.; 

Ń) răspunde şi asigură programarea raŃională a concediilor de 

odihnă în vederea acoperirii necesarului de maşini şi utilaje pe tot 

parcursul anului; 

u) analizează modul de îndeplinire a sarcinilor de către fiecare 

salariat şi face propuneri de atribuire sau retragere a categoriei în 

care sunt încadraŃi; 

v) verifică volumul prestaŃiilor efectuate de mijloacele de transport 

şi utilajele închiriate, stabilind pe această bază contravaloarea 

prestaŃiei şi efectuarea plăŃilor; ` 

x) participă la analize şi la selectarea ofertelor publice priving 

achiziŃiile de lucrări, bunuri materiale şi servicii; 
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y) răspunde că ieşirea în exterior a oricăror adrese, situaŃii, 

planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii; 

z) execută orice alte sarcini trasate de conducerea unităŃii.  

 

 SecŃia Transporturi are în subordine : 

� Coloana Auto 

� Atelier ReparaŃii Auto 

 

  Coloana Auto 

AtribuŃii: 

a) asigură zilnic, la cerere, în locurile şi la termenele stabilite de 

către şefii de secŃii şi compartimente, mijloacele de transport şi 

utilajele necesare îndeplinirii atribuŃiilor funcŃionale; 

b) Coloana auto se organizează pe următoarele componente : 

- punctul de control tehnic ; 

- staŃia de alimentare cu carburanŃi, lubrifianŃi şi lichide 

speciale; 

- staŃie de curăŃare şi spălare; 

- sectorul de parcare a autovehiculelor; 

- corpul administrativ; 

c) asigură, în caz de necesitate, împreună cu celelalte structuri 

din organigramă A.D.P.D.U. Sector 6, forŃele şi mijloacele 

necesare intervenŃiilor în domeniul public ; 

d) organizează aprovizionarea cu carburanŃi, lubrifianŃi, unsori şi 

lichide speciale, atât pentru nevoile proprii cât şi pentru nevoile 
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SecŃiei ÎntreŃinere şi ReparaŃii Drumuri, SecŃiei SpaŃii Verzi şi 

Serviciului Dotare Domeniu Public; 

e) verifică şi confirmă deconturile de carburanŃi – lubrifianŃi şi 

lichide speciale, precum şi a celorlalte materiale necesare 

garajului ; 

f) determină şi transmite coeficienŃii ce trebuie aplicaŃi în 

normarea consumurilor de combustibil şi lichide speciale, la 

beneficiarii care gestionează mijloace de transport şi utilaje ; 

g) Ńine evidenŃa acumulatorilor şi anvelopelor existente pe fiecare 

utilaj, mijloc de transport, din dotarea A.D.P.D.U. Sector 6 şi 

calculează  kilometrii echivalenŃi pentru normarea anvelopelor ; 

h) Ńine evidenŃa termenelor de garanŃie pentru produsele 

gestionate ; 

i) asigură menŃinerea în stare de operativitate a tuturor utilajelor şi 

mijloacelor de transport din dotare; 

j) face propuneri în ceea ce priveşte planul de reparaŃii capitale 

pentru intreagul parc auto al A.D.P.D.U. Sector 6 

k) înaintează propuneri de casare şi întocmeşte documentele 

necesare în acest scop, pe care le înaintează conducerii spre 

analiză şi avizare ; 

l) organizează înscrierea în circulaŃie a tuturor vehiculelor şi 

utilajelor din dotarea instituŃiei ; 

m) răspunde de efectuarea inspecŃiilor tehnice periodice şi 

obŃinerea autorizaŃiilor  necesare funcŃionării mijloacelor de 

transport; 

n) întocmeşte şi înaintează la Autoritatea Rutieră Română, 
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dosarul pentru obŃinerea licenŃei de transport în interes propriu şi 

a licenŃelor de excuŃie pentru autovehicule ; 

o) participă la întocmirea şi punerea în aplicare a programului de 

deszăpezire ; 

p) organizează activităŃile de prevenire şi stingere a incendiilor, 

precum şi instruirea întregului personal pe această linie; 

 Atelier ReparaŃii Auto 

 AtribuŃii: 

a) efectuează reparaŃii curente şi capitale, revizii tehnice pentru 

toate utilajele şi mijloacele de transport din dotarea unităŃii ; 

b) urmăreşte şi verifică executarea graficului de reparaŃii curente 

şi revizii tehnice în regie proprie; 

c) programează reparaŃiile capitale la unităŃi specializate şi 

urmăreşte realizarea lor la termenele prevăzute în contracte; 

d) întocmeşte necesarul de piese de schimb, scule şi accesorii; 

e) asigură recepŃia maşinilor, utilajelor şi instalaŃiilor din punct de 

vedere al realizării condiŃiilor de siguranŃă în funcŃionare pe baza 

documentaŃiilor tehnice ale acestora. 

 

 Art. 43. SERVICIUL DERULARE CONTRACTE 

REPARAłII DOMENIU PUBLIC 

AtribuŃii : 

1) asigură derularea contractelor de lucrări de reabilitare sistem 

rutier, reparaŃii curente şi întreŃinere străzi, de extindere a relelor 

publice de alimentare cu apa şi canalizare, a contractelor de 

construcŃii obiective sociale, precum şi a contractelor de prestări 
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servicii consultanta tehnică, până la faza încheierii recepŃiei 

finale; 

2) verifică în teren respectarea documentaŃiei de execuŃie şi 

proiectului tehnic, stadiul fizic al lucrărilor şi finalizarea acestora, 

potrivit documentaŃiilor elaborate şi autorizate; 

3) verifică concordanŃă dintre proiectul tehnic şi corectitudinea 

întocmirii situaŃiilor de lucrări, funcŃie de stadiul fizic al acestora şi 

propune spre plata valorile evaluate, conform legilor şi 

normativelor în vigoare; 

4) participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la 

recepŃia lucrărilor de investiŃii/reparaŃii, urmărind calitatea, 

funcŃionalitatea şi respectarea prevederilor din documentaŃiile 

tehnico-economice; 

5) întocmeşte documentele specifice necesare derulării 

contractelor de lucrări şi servicii; 

6) urmăreşte elaborarea CărŃii Tehnice a construcŃiei de către 

inspectorii (diriginŃii) de şantier, document ce va fi transmis 

Biroului Patrimoniu Public Administrat; 

7) elaborează temele de proiectare în baza cărora se vor 

achiziŃiona serviciile de proiectare necesare executării lucrărilor; 

8) asigură contactul permanent cu locuitorii privind starea 

lucrărilor edilitare şi a reŃelelor rutiere; 

9) înregistrează, controlează şi verifică sesizările şi reclamaŃiile 

cetăŃenilor şi asociaŃiilor de locatari privind lucrările de reabilitări 

sistem rutier, reparaŃii străzi şi, întreprinde măsurile de remediere 

necesare; 
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10) face propuneri, funcŃie de solicitările petenŃilor, în vederea 

elaborării planurilor de reparaŃii; 

11) în îndeplinirea sarcinilor, colaborează cu serviciile 

specializate ale sectorului şi instituŃiile şi regiile autonome 

(Prefectura Bucureşti, P.M.B., Inspectoratul de ConstrucŃii 

Bucureşti, Apa Nova, Distrigaz, Electrică, etc.); 

12) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul A.D.P.D.U. 

Sector 6 în sarcinile ce-i revin;  

13) propune, întocmeşte şi transmite Serviciului Resurse Umane 

Instruire Profesională planificarea cursurilor de perfecŃionare şi 

creşterea nivelului profesional al salariaŃilor din cadrul serviciului; 

14) execută şi alte sarcini trasate de conducerea instituŃiei. 

 

 Art. 44. SECłIA ÎNTREłINERE ŞI REPARAłII DRUMURI 

 AtribuŃii : 

a) conduce şi coordonează activitatea staŃiei de mixturi asfaltice; 

b) execută în regie proprie sau prin intermediul persoanelor 

juridice specializate în construcŃia de drumuri, lucrări de reparaŃii 

pe drumurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

6, prin asfaltarea acestora, pavarea, montarea de borduri, etc ; 

c) propune programe de lucrări pentru fluidizarea şi siguranŃa 

traficului rutier, prin amplasarea de indicatoare rutiere, efectuarea 

de marcaje şi amenajări speciale în domeniul circulaŃiei rutiere şi 

a parcajelor. 

d) asigură şi răspunde de starea tehnică şi buna funcŃionare a 

staŃiei de mixturi asfaltice ; 
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e) execută prin forŃe proprii sau în colaborare cu SecŃia 

Transporturi lucrările de întreŃinere şi reparare a staŃiei de mixturi 

f) răspunde de utilizarea la maxim  a  capacităŃilor de producŃie  

(utilaje propii sau închiriate, forŃă de muncă, spaŃii sau suprafeŃele 

de lucru, etc.) de executarea la timp a lucrărilor, precum şi de 

calitatea acestora ; 

g) face propuneri de programe şi urmăreşte aprovizionarea 

secŃiei cu materiale, scule, unelte, piese de schimb, echipament 

de lucru şi de protecŃie, etc.; 

h) ia măsuri pentru evitarea formării de stocuri supranormative în 

magaziile secŃiei, ridicând de la magazia unităŃii numai 

materialele şi uneltele necesare; 

i) primeşte, verifică şi certifică documentele privind reparaŃiile şi 

prestaŃiile efectuate la secŃie de către terŃi sau de către alte 

compartimente ale unităŃii ; 

j) face parte din comisia de recepŃie a materiilor prime, 

materialelor, uneltelor, etc., achiziŃionate pentru secŃie; 

k) răspunde de confirmarea conform legilor a prestaŃiilor pe foile 

de parcurs, bonurile de transport pentru mijloace de transport 

proprii sau închiriate, precum şi la autoutilitarele ce deservesc 

secŃia ; 

l) prezintă în faŃa conducerii A.D.P.D.U. Sector 6, dări de seamă 

privind activitatea detaliată a secŃiei cu propuneri de îmbunătăŃire 

a acesteia ; 

m) colaborează la întocmirea programelor unităŃii şi a necesarului 

de forŃă de muncă; 
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n) întocmeşte fişa postului pentru personalul subordonat, 

controlează şi îndrumă activitatea din subordine astfel încât 

aceasta să fie conformă cu atribuŃiunile nominale şi sarcinile 

operative suplimentare atribuite fiecărui subordonat; 

o) colaborează la stabilirea necesarului de personal pe meserii, 

funcŃii, specialităŃi în baza volumului de lucrări, a normativelor şi 

normelor de timp aprobate; 

p) verifică pontajele, întocmite de şefii din subordine, 

programează prin subunităŃile din subordine condiŃiile de muncă 

în vederea îndeplinirii programelor propuse; 

q) răspunde prin intermediul şefilor din subordine de instruirea 

periodică a salariaŃilor, Ńinerea la zi a fişelor de instructaj privind 

protecŃia muncii şi verifică luarea la cunoştinŃă de către salariaŃi 

sub semnătură; 

r) şeful secŃiei are obligaŃia completării şi actualizării, ori de câte 

ori este nevoie, a atribuŃiunilor individuale ale lucrătorilor din 

subordine, prin consemnare  în fişa postului, după prealabila 

aprobare a conducerii unităŃii; 

s) răspunde şi asigură programarea raŃională a concediilor de 

odihnă; 

t) sarcinile nominale ale fiecărui salariat se vor încredinŃa 

acestuia în scris sau verbal; 

u) răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative şi 

instrucŃiunilor ce vizează activitatea secŃiei; 

v) verifică sesizările privind lucrările de reglementare şi 

sistematizare a circulaŃiei şi propune soluŃii în vederea rezolvării 
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acestora 

x) primeşte, cercetează şi rezolvă în termen reclamaŃiile privind 

activitatea secŃiei sau alte abateri; 

y) răspunde că ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, 

planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii; 

z) şeful secŃiei execută şi alte sarcini trasate de către conducerea 

A.D.P.D.U. Sector 6. 

 

 SecŃia ÎntreŃinere şi ReparaŃii Drumuri are în subordine: 

���� ProducŃie Mixturi Asfaltice 

AtribuŃii:  

a) asigură baza materială pentru executarea lucrărilor de 

întreŃinere şi refacere a îmbrăcăminŃii asfaltice a drumurilor ; 

b) asigură livrarea pe bază de comandă sau contract a mixturii 

asfaltice solicitate de terŃi. 

 

 Art. 45. SERVICIUL INSPECłIE 

 AtribuŃii : 

1) verifică modul de întreŃinere şi utilizare a domeniului public şi 

privat al sectorului 6 din punct de vedere al respectării normelor 

de protecŃia mediului ;  

2) verifică organizarea pe domeniul public a activităŃilor de 

comerŃ, prestări servicii şi altele asemenea ; 

3) controlează infrastructura şi starea calitativa în care se 

prezintă parcurile (starea copacilor, existenta coşurilor de gunoi a 
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băncilor, starea gazonului şi a gardurilor vii etc.)  

4) verifică permanent stadiul fizic al lucrărilor de intervenŃie pentru 

remedierea avariilor de pe teritoriul sectorului 6, respectarea 

termenelor de execuŃie al acestora precum şi respectarea  

condiŃiilor impuse prin AutorizaŃia de IntervenŃie în domeniul 

public.  

5) controlează aducerea la starea iniŃială a spaŃiilor publice 

afectate de lucrările de intervenŃie la reŃelele edilitare, aplicând 

sancŃiuni contravenŃionale în cazul sesizării neregulilor; 

6) sancŃionează depozitarea ilegală a deşeurilor ; 

7) urmăreşte respectarea măsurilor de împrejmuire a terenurilor 

de pe raza administrativ teritoriala a sectorului, pentru evitarea 

depozitarii necontrolate a deşeurilor şi degradării solului ; 

8) verifică amenajarea şi întreŃinerea în stare corespunzătoare a 

spaŃiilor verzi locale şi a terenurilor de joacă pentru copii, 

întocmind note de constatare cu privire la aspectele sesizate ; 

9) verifică zilnic în teren gradul de curăŃenie al zonelor controlate, 

existenta coşurilor şi containerelor pentru depozitarea deşeurilor, 

starea mobilierului stradal, starea instalaŃiilor de iluminat public, 

luând împreună cu conducerea, măsuri urgente pentru 

remedierea  deficientelor constatate ; 

10) verifică şi soluŃionează sesizările primite, privind 

administrarea domeniului public şi privat al sectorului; 

11) întocmeşte rapoarte privind rezultatul acŃiunilor de control 

efectuate ; 

12) verifică lucrările de construcŃii ce se realizează pe teritoriul 
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sectorului 6, întocmind, în cazul constatării de contravenŃii, note 

informative pe care le înaintează organelor abilitate să aplice 

sancŃiuni contravenŃionale ; 

13) urmăreşte şi răspunde de modul de soluŃionare al neregulilor 

constate cu ocazia controlului în teritoriu ; 

14) verifică legalitatea amplasamentelor aprobate şi a 

documentaŃiilor ce stau la baza eliberării autorizaŃiilor de 

construire ; 

15) exercită controale operative privind respectarea 

reglementarilor legale în vigoare pe domeniul public ; 

16) verifică şi întocmeşte note de constatare cu privire la 

ocuparea domeniului public cu tonete, gherete sau alt tip de 

mobilier urban, construcŃii provizorii, garaje, organizări de 

şantier,panouri publicitare etc ;   

17) participă alături de persoanele delegate de Primăria 

Sectorului 6 sau Primăria Municipiului Bucureşti la dezafectarea 

construcŃiilor provizorii amplasate ilegal pe domeniul public al 

sectorului precum şi la ridicarea vehiculelor abandonate sau fără 

stăpân, cu respectarea prevederilor Legii nr. 421/ 2002 şi în 

temeiul DispoziŃiei Primarului emisa în acest sens; 

18) constată şi sancŃionează faptele contravenŃionale prevăzute 

de O.U.G. nr. 195/2005, H.C.G.M.B. nr. 25/1994, H.C.G.M.B. nr. 

88/1993, H.C.G.M.B. nr. 16/ 1994, H.C.G.M.B. nr. 304/2009, 

Legea nr. 421/2002 ; 

19) întocmeşte procesele verbale de contravenŃie în conformitate 

cu prevederile OrdonanŃei nr. 2/2001 modificată şi le înscrie în 
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Registrul de evidenŃă al proceselor verbale ; 

20) comunică procesele verbale contravenŃionale către 

contravenienŃi şi întocmeşte puncte de vedere la contestaŃiile 

formulate împotriva proceselor verbale de contravenŃie ; 

21) înaintează Serviciului Juridic plângerile contravenŃionale 

formulate de către persoanele fizice/juridice sancŃionate, 

împreună cu procesul- verbal contravenŃional atacat şi dovada 

comunicării acestuia către petent ; 

22) întocmeşte anual baza de date cu privire la procesele-verbale 

contravenŃionale încheiate ; 

23) înaintează organelor de executare a creanŃelor bugetare, 

procesele verbale contravenŃionale care nu au fost contestate în 

termenul legal ; 

24) colaborează cu celelalte compartimente de specialitate în 

vederea urmăririi modului de finalizare a proceselor -verbale de 

sancŃionare ; 

25) analizează şi propune organizarea acŃiunilor de control 

tematic;  

26) întocmeşte răspunsuri la corespondenŃa repartizată 

serviciului ;  

27) întocmeşte rapoarte, note, analize pentru informarea 

conducerii ; 

28) studiază legislaŃia şi actele normative din domeniu făcând 

propuneri pentru aplicarea acestora ; 

29) colaborează cu serviciile similare din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi primăriilor de sector, precum şi cu 
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celelalte organe şi instituŃii cu activitate de control ;  

30) răspunde că ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, 

planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii ;  

31) verifică în teren şi întocmeşte note de constatare în legătură 

cu starea tehnica a drumurilor (gradul de degradare al învelişului 

asfaltic, existenta gropilor şi a gurilor de canal neacoperite) aflate 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,  luând împreună 

cu conducerea, măsuri urgenŃe de remediere a deficientelor 

constatate, în vederea prevenirii şi limitării numărului de 

accidente rutiere; 

32) aduce la îndeplinire atribuŃiile şi sarcinile stabilite de către 

conducere . 

 

 Art. 46. BIROUL PATRIMONIU PUBLIC ADMINISTRAT 

 AtribuŃii : 

1) verifică şi răspunde de transmiterea şi valorificarea bunurilor 

instituŃiei, a inventarierii mijloacelor fixe, activelor şi obiectelor de 

inventar ; 

2) Ńine evidenŃa şi răspunde de intrări/ieşiri de elemente 

patrimoniale în/din patrimoniul A.D.P.D.U. Sector 6; 

3) propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului 

A.D.P.D.U. Sector 6 şi întocmeşte inventarul patrimoniului 

instituŃiei, conform normelor în vigoare; 

4) analizează starea de uzură a mijloacelor fixe şi a obiectelor de 

inventar şi face propuneri privind casarea acestora; 



 
365 

 

5) asigură evidenta mişcărilor patrimoniului aparŃinând 

A.D.P.D.U.Sector 6; 

6) întocmeşte rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar 

din patrimoniului instituŃiei ; 

7) colaborează permanent cu compartimentele omologe din 

cadrul instituŃiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 6. 

8) aduce la îndeplinire şi alte sarcini trasate de organele de 

conducere ale instituŃiei. 

9) monitorizează şi gestionează patrimoniul administrat şi 

mobilierul urban din sector. 

10) cunoaşterea amplasamentelor din sector 6, în care 

A.D.P.D.U. Sector 6 deŃine subunităŃi de producŃie ( puncte de 

apel ) conform normelor actuale de stuctura, organizare şi 

funcŃionare; 

11) însuşirea elementelor compomente din domeniul public al 

sectorului 6 aflate în sfera de responsabilitate administrativă a 

instituŃiei conform prevederilor din legea nr.213/24.11.1998- 

privind propietatea publică  şi regimul juridic al acesteia- cu 

modificările ulterioare şi H.G.R nr. 548/15.07.1999, referitoare la 

elemente care  compun domeniul public al localităŃilor; 

12) evaluarea elementelor care compun domeniul public 

administrat de A.D.P.D.U. Sector 6 pe grupe de bunuri mobile şi 

imobile conform normelor metodologice de aplicare a H.G.R nr. 

834/1991, modificată şi completată succesiv prin alte acte 

normative centrale emise până în prezent; 
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13) stabileşte conform prevederilor din H.G.R nr 

.2139/13.01.2005, a duratelor normale de funcŃionare a 

mijloacelor fixe şi determinarea pe baza acestor date, în procente 

a bunurilor mobile şi imobile administrate de A.D.P.D.U. Sector 6, 

(inclusiv a elementelor din domeniul public aflat în sfera de 

responsabilitate a instituŃiei) aflate în interiorul duratei normale de 

funcŃionare, şi cu durata normală de funcŃionare expirata şi 

întocmirea prin utilizarea acestor date a unor diagnoze de 

potenŃial tehnic utilizat în efectuarea mecanizata a lucarilor, 

aspect care are implicaŃii în creşterea/ descreşterea productivităŃii 

şi calităŃii lucrărilor de administrarea a domeniului public de către 

A.D.P.D.U. Sector 6; 

14) ia în evidenŃă, înregistrează şi actualizează structurile şi 

cantităŃile de bunuri publice şi aflate în folosinŃă A.D.P.D.U. 

Sector 6 (mobile şi imobile) conform notelor tehnice primite de la 

compartimentele şi sectoarele de producŃie ale instituiei care au 

intrat legal în posesia unui mijloc fix (obiect de inventar) nou 

achiziŃionat, au primit în administrare prin proces verbal de 

predare-primire (aprobat/vizat de conducerea A.D.P.D.U. Sector 

6) unul sau mai multe elemente publice noi executate pe 

domeniul public aflat în sfera de responsabilitate a instituŃiei; 

15) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul A.D.P.D.U. 

Sector 6 în sarcinile ce-i revin;  

16) propune, întocmeşte şi transmite Serviciului Resurse Umane 

planificarea cursurilor de perfecŃionare şi creşterea nivelului 

profesional al salariaŃilor din cadrul serviciului; 
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17) întocmeşte şi Ńine evidenŃa CărŃi Tehnice a constructuei 

pentru străzile aflate în administrarea sectorului; 

18) execută şi alte sarcini trasate de conducerea instituŃiei. 

 Art. 47. BIROUL PROIECTARE 

 AtribuŃii : 

1) întocmeşte documentaia necesară proectelor proprii instituŃiei; 

2) execută proiectele propuse de către conducere,cât şi celelalte 

compartimente; 

3) derulează contractele de servicii de proiectare şi urmăreşte 

încadrarea acestora în prevederile bugetare şi în termenele 

stabilite; 

4) întocmeşte toate documentele necesare derulării în condiŃiile 

legii a contractelor de servicii de proiectare; 

5) întocmeşte cererile de eliberare a certificatelor de urbanism şi 

a autorizaŃiilor de construire; 

6) urmăreşte încadrarea în perioada de valabilitate a autorizaŃiilor 

de construire şi face demersurile necesare prelungirii valabilitaŃii 

acestora; 

7) întocmesc la cererea Serviciului AchiziŃii Publice notele de 

fundamentare pentru încadrarea în Programul Anual al AchiziŃiilor 

Publice a serviciilor de proiectare precum şi notele de estimare a 

valorii contractelor de servicii de proiectare; 

8) participă la comisiile de evaluare a ofertelor privind prestarea 

serviciilor de proiectare;  

9) colaborează cu proiectanŃii în elaborarea documentaŃiilor 

tehnico-economice, urmăresc şi verifică modul de desfăşurare a 
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contractelor şi asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor 

contractate, în condiŃiile legii; 

10) întocmeşte documentaŃiile necesare şi colaborează cu 

instituŃiile guvernamentale abilitate în vederea obŃinerii de credite 

externe; 

11) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul A.D.P.D.U. 

Sector 6 în sarcinile ce-i revin;  

12) propune, întocmeşte şi transmite Serviciului Resurse Umane 

planificarea cursurilor de perfecŃionare şi creşterea nivelului 

profesional al salariaŃilor din cadrul serviciului; 

13) executa şi alte sarcini trasate de conducerea instituŃiei. 

 

 Art. 48. SERVICIUL DERULARE CONTRACTE SPAłII 

VERZI şi SALUBRIZARE 

 AtribuŃii: 

1) asigură derularea contractelor de lucrări de arhitectura 

peisagistica şi a celor de servicii de întreŃinere a spaŃiilor verzi; 

2) asigură derularea contractului de salubrizare a Sectorului 6; 

3) întocmeşte documentele specifice necesare derulării 

contractelor de lucrări şi servicii; 

4) participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la 

recepŃia lucrărilor şi serviciilor contractate privind spaŃiile verzi, 

amenajările peisagistice şi salubritatea, urmărind calitatea, 

funcŃionalitatea şi respectarea prevederilor din documentaŃiile 

tehnico-economice; 

5) asigură contactul permanent cu locuitorii privind starea spatiilor 
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verzi şi stadiul de îndeplinire a contractului de salubrizare; 

6) înregistrează, controlează şi verifică sesizările şi reclamaŃiile 

cetăŃenilor şi asociaŃiilor de locatari privind lucrările de amenajări 

spaŃii verzi, arhitectura peisagistica, starea de salubrizare a 

sectorului şi întreprinde măsurile de remediere necesare; 

7) face propuneri, în funcŃie de solicitările petenŃilor, în vederea 

elaborării planurilor de investiŃii, 

8) în îndeplinirea sarcinilor, colaborează cu serviciile specializate 

ale sectorului şi instituŃiile şi regiile autonome (Primăria Sector 6, 

Prefectura Bucureşti, P.M.B., Inspectoratul de ConstrucŃii 

Bucureşti, AgenŃia de Mediu Bucureşti, Apa Nova, RADET, 

Distrigaz, Electrică, etc.); 

9) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul A.D.P.D.U. 

Sector 6 în sarcinile ce-i revin;  

10) propune, întocmeşte şi transmite Serviciului Resurse Umane 

planificarea cursurilor de perfecŃionare şi creşterea nivelului 

profesional na salariaŃilor din cadrul serviciului; 

11) execută şi alte sarcini trasate de conducerea instituŃiei. 

 

PARTEA V 

DISPOZIłII FINALE 

AtribuŃii Comune Tuturor Compartimentelor 

 

 Art. 49.  Şefii de compartimente vor întocmi fişele de post 

şi fişele de evaluare a performanŃelor profesionale individuale 

pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre 
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aprobare Directorului General cu avizul şefului ierarhic superior. 

 Art. 50. În fişele de post vor fi cuprinse atribuŃii, atât ale 

posturilor  de conducere cât şi ale celor de execuŃie privind 

protecŃia muncii şi asigurarea calităŃii serviciilor. 

 Art. 51. În desfăşurarea activităŃii, compartimentele din 

cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, vor întreŃine relaŃii funcŃionale cu 

Primăria Sectorului 6, Primăria Municipiului Bucureşti şi 

Prefectura Municipiului Bucureşti.  

 Art. 52.  

(1) ToŃi şefii compartimentelor vor studia, analiza şi 

propune măsuri pentru creşterea operativităŃii şi eficienŃei în 

rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare 

judicioasă a fişei postului fiecărui angajat. În acest sens, şefii de 

compartimente: 

(2) sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, 

a cererilor, reclamaŃiilor, sesizărilor şi propunerilor care se referă 

la activitatea compartimentului, informând conducerea instituŃiei ; 

(3) colaborează permanent între ei, astfel încât orice 

problemă de serviciu apărută şi sesizată de salariaŃii unui 

compartiment să fie adusă la cunoştinŃă şefului care-l 

coordonează, pentru că acesta să ia măsuri în sensul rezolvării 

ei; 

(4) asigură securitatea materialelor, cu conŃinut secret, 

răspund de scurgerea de informaŃii şi de înstrăinarea 

documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc; 

(5) informează operativ conducerea asupra activităŃii 
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desfăşurate şi propun măsuri de îmbunătăŃire a acesteia ; 

(6) toŃi salariaŃii au obligaŃia de a manifestă o preocupare 

permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituŃiei şi a dotărilor, 

luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale ; 

(7) răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea 

birourilor revine şefului de compartiment în cauză, împreună cu 

angajaŃii care au aceste bunuri în fişele de inventar ; 

(8) întregul personal are obligaŃia de a respecta actele 

normative privind legislaŃia muncii, în vigoare şi Regulamentul de 

Ordine Internă. ; 

(9) întregul personal angajat, răspunde în conformitate cu 

R.O.I. pentru respectarea prevederilor cuprinse în documentele 

Sistemului de Management Calitate/Mediu aplicabile postului pe 

care îl ocupa. 

 Art. 53. Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a 

sarcinilor de serviciu, incluse în fişa postului, se sancŃionează 

conform legislaŃiei muncii şi Regulamentului de Ordine Internă. 

 Art. 54. SalariaŃii vor studia legislaŃia specifică domeniului 

lor de activitate şi vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia. 

În cazul apariŃiei de noi reglementări legislative în domeniu, şefii 

compartimentelor vor repartiza salariaŃilor din subordine sarcinile 

ce le revin acestora, completând corespunzător fişele de post .  

 AtribuŃiile ce decurg din legislaŃia nou apărută se consideră 

parte integrantă a prezentului Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare. 

 Art. 55. Analizarea faptelor de indisciplină se va face în 
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cadrul Comisiei de disciplină. 

 Art. 56. ToŃi salariaŃii A.D.P.D.U. Sector 6 au obligaŃia de a 

respecta programul de lucru stabilit de conducere. 

 Art. 57. CorespondenŃa venită în instituŃie din partea unor 

instituŃii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod 

obligatoriu traseul: Registratură – Director General - 

Compartimentul în cauză.  

 Art. 58. Prezentul regulament se va difuza tuturor 

compartimentelor, şefii acestora asigurând, sub semnătură, 

luarea la cunoştinŃă de către toŃi salariaŃii din subordine. 

 Art. 59. Prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin 

hotărârea Consiliului Local Sector 6. 

 Art. 60. ACTE NORMATIVE CARE STAU LA BAZA 

ACTIVITĂłII A.D.P.D.U. Sector 6 

Decizia nr. 830/1974 de înfiinŃare şi funcŃionare a AdministraŃiei 

Domeniului Public de Sector ; 

Legea nr. 215/2001 Privind  AdministraŃia Publică Locală – 

republicata; 

Legea nr. 53/24.01.2003 Codul Muncii cu modificarea conform 

O.G. 65/2005 a acestuia; 

O.U.G. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Codului 

Muncii; 

Legea nr. 82/1991 Legea ContabilităŃii – republicata; 

Legea nr. 571/2003 Privind Codul Fiscal cu modificările 

ulterioare; 



 
373 

 

Legea nr. 500/2002 Privind FinanŃele Publice cu modificările 

ulterioare; 

Legea nr. 273 / 2006 Privind finanŃele publice locale; 

Legea nr. 22/1969 Privind angajarea gestionarilor; 

O.U.G 195/2005 prind protecŃia mediului; 

Legea nr. 10/1995 Privind calitatea în construcŃii; 

Legea nr. 52 /2003 Privind transparentă decizională în 

AdministraŃia Publică; 

Legea nr.515/2002, pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 

21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale; 

Legea nr. 333/2003 Privind paza obiectivelor, bunurilor şi 

valorilor; 

Legea nr. 16/1996 Privind Arhivele NaŃionale; 

Legea nr. 50 / 1991 republicata, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii; 

Legea nr. 421 / 2002,  privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public 

său privat al statului ori al unităŃilor administrativ-teritoriale ;H.G. 

nr. 156 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicarea a legii 421/2002; 

Legea nr. 182/2002 privind protecŃia informaŃiilor clasificate; 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului 

contractual din autorităŃile şi instituŃiile publice; 

Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi 

sancŃionarea faptelor de corupŃie cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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Legea nr. 19/2000 Privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 

de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃii de interes 

public; 

O.U.G. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi 

ale personalului bugetar salariat, modificată prin Legea-cadru 

nr.330/09.11.2009 privind salarizarea unitara a personalului plătit 

din fonduri publice 

H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001; 

Legea 319 / 2006, a sănătăŃii şi securităŃii în muncă;   

ORDINUL 712 /2005 pentru aprobarea dispoziŃiilor generale 

privind instruirea salariaŃilor în situaŃii de urgenŃă; 

Legea 481 / 2004 Privind protecŃia civilă; 

Legea 307/2006 Privind apărarea împotriva incendiilor; 

Legea 319 / 2006 Privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

Legea 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităŃilor; 

Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaŃiilor 

verzi; 

O.G. nr. 119/1999 Privind auditul intern şi controlul financiar 

preventiv – republicată; 

O.G. 27/2002 Privind reglementarea activităŃii de soluŃionare a 

peŃiilor; 

O.U.G. nr. 109/2005 Privind transporturile rutiere; 

O.G. nr. 21/2002 Privind gospodărirea localităŃilor urbane şi 

rurale; 
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O.U.G. nr. 195/2002 Privind circulaŃia pe drumurile publice; 

O.G. nr. 43/1997 Privind regimul drumurilor – republicata; 

O.U.G. nr. 109/2005 Privind transporturile rutiere cu modificările 

ulterioare; 

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; 

H.G. nr. 281/1993 Cu privire la salarizarea personalului din 

unităŃile bugetare – cu modificările ulterioare; 

Ordinul M.F.P. nr. 946/2005 privind aprobarea Codului Controlului 

Intern cuprinzând standardele de management/control intern la 

entităŃile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 

managerial; 

H.G. nr. 784/2005 privind  stabilirea nivelului dobânzi datorate 

pentreu neachitarea la termen a obligaŃiilor fiscale ; 

H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie 

publică din 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 modificată; 

H.G. nr. 22/2003 pentru abrogarea unor dispoziŃii legale , precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor metodologii contabile şi 

fiscale;  

H.G. nr. 753/2002 Privind unele măsuri în domeniul serviciilor 

publice de gospodărie comunala; 

H.G. nr. 537/2007 Privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor 
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la normele de prevenire şi stingere a incendiilor; 

LEGEA NR.50/1991 – republicata în 2004 ORDINUL NR. 

1430/26.08.2008 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a LEGII NR. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii; 

LEGEA NR. 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 

H.G. NR. 548/1999 – privind bunurile care compun domeniul 

public al locatarilor; 

LEGEA NR. 319/14.07.2006 – privind securitatea şi sănătatea în 

muncă; 

H.G. nr. 273/1994 – privind recepŃia lucrărilor de construcŃii, 

modificată şi completată  prin H.G. nr. 940/2006 şi H.G. nr. 

1303/2007; 

LEGEA nr. 109/25.04.2007 – privind reutilizarea informaŃilor din 

instituŃiile publice; 

LEGEA nr. 24/15.01.2007 – privind reglementarea şi 

administrarea spatiilor  verzi în zonele urbane; 

O.U.G. nr. 59/29.06.2007 – privind instituirea programului 

naŃional de inbunatatire a calităŃii mediului prin realizarea de 

spaŃii verzi în localităŃi; 

LEGEA NR. 10/18.01.1995 – privind calitatea în construcŃii; 

H.C.G.M.B. nr. 114/21.07.2004 privind interzicerea circulaŃiei 

vehiculelor în parcurile şi grădinile publice din municipiul 

BUCUREŞTI; 

H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008 privind regimul de administrare a 
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drumurilor publice din municipiul BUCUREŞTI; 

H.C.G.M.B.nr. 147/14.07.2005 privind normele de salubritate şi 

normele de igienizare ale municipiului BUCUREŞTI; 

H.C.G.M.B. nr. 212/28.09.2000 privind protejarea prin 

împrejmuire a terenurilor virane de pe raza municipiului 

BUCUREŞTI; 

H.C.L.M.B. NR. 16/17.03.1994 privind normele de avizare, 

autorizare, coordonare şi execuŃie a lucrărilor tehnico - edilitare 

de pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

H.C.G.M.B. nr. 124/2008 – privind aprobarea strategiei de 

parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti şi abrogarea 

H.C.G.M.B. nr. 82/2008;  

H.C.G.M.B. nr. 61/2008  - privind modificarea art.9 din Anexa 3 a 

strategiei de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti, aprobată 

prin H.C.G.M.B. nr. 124/2008; 

H.G. nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăŃirea 

activităŃii de prevenire şi stingere a incendiilor- republicată ; 

H.G. 955/2004 de aplicare a O.G. 71/2002 Privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; 

H.G. nr. 2139/2004 Pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcŃionare a mijloacelor fixe;  

Ordin al Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 Pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea 

drumurilor;  

Ordinul Ministerului FinanŃelor 784/1998 Pentru aprobarea 
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normelor metodologice privind conŃinutul cadru de organizare a 

licitaŃiilor, prezentare a ofertelor adjudecare, contractare şi 

decontare a execuŃiei lucrărilor; 

Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al 

contractului individual de muncă;  

Ordinul 76 /12.03.2003 cu privire la Contractul Individual de 

Muncă;  

Ordin nr. 163/2007 Privind aprobarea normelor generale de 

prevenire şi stingere a incendiilor ; 

H.C.G.M.B. nr. 266/2004 Privind modificarea H.C.G.M.B 

233/2000 privind interzicerea accesului şi circulaŃiei vehiculelor cu 

tracŃiune animală pe drumurile publice din municipiul Bucureşti; 

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

şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, pentru anul 2008; 

H.C.L.M.B. nr. 44/1994 Privind protecŃia SpaŃiilor Verzi din 

Domeniul Public;  

H.C.G.M.B. nr. 23/1999 Privind modul de administrare a 

cişmelelor publice din Municipiul Bucureşti; 

H.C.G.M.B. nr. 308/1999 Privind trecerea unor terenuri în 

administrarea Domeniului Public al sectoarelor 1-6; 

H.C.L.M.B. nr. 88/1993 Privind aprobarea normelor pentru 

ocuparea temporară a terenurilor aparŃinând domeniului public; 

H.C.L.M.B. nr. 16/1994 Privind aprobarea normelor pentru 

avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuŃia lucrărilor tehnico-

edilitare de pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

Hotărârea 161/2006 Privind întocmirea şi completarea registrului 



 
379 

 

general de evidenta a salariaŃilor; 

Indicativul N.E.nr. 012/1999 Privind autorizaŃii I.S.C.L.P.U.A.T. 

 Art. 61 Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare 

se va aplică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Consiliu Local 

Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul 

salarizării funcŃionarilor publici din aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate comun al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane şi DirecŃiei Economice;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În baza prevederilor art. 1, art. 2  lit. a), art. 3, art. 6, art. 7 şi  

art. 35 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, respectiv alin. (1) lit. b),  

alin. (2) – (4) ale art. 11 din Anexa III – Reglementări specifice 

funcŃionarilor publici a Legii-cadru nr. 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

precum şi în baza prevederilor art. 5 alin (2) şi alin. (4), art. 11, 

art. 13, art. 14 şi art. 23 alin. (2) lit. c) din Legea 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din 
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Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu 1 aprilie 2010 se aprobă acordarea de 

suplimente salariale funcŃionarilor publici numiŃi în funcŃii publice 

de execuŃie sau conducere în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6 Bucureşti, suplimente stabilite ca diferenŃă 

dintre salariul de bază prevăzut pentru funcŃiile publice de stat şi 

salariul de bază prevăzut pentru funcŃiile publice locale în care 

sunt numiŃi. 

 Art. 2. Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi 

salariale câştigate şi se acordă în limita fondurilor stabilite prin 

bugetul local. 

 Art. 3. Suplimentele salariale se acordă din veniturile 

proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru 

echilibrarea bugetului local, în condiŃiile în care veniturile proprii 

ale bugetului local sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de 

personal realizate în trimestrul anterior pentru aparatul de 

specialitate al Primarul Sectorului 6. 

 Art. 4. Suplimentele salariale şi cuantumul acestora se 

acordă, respectiv se stabilesc, prin dispoziŃie a Primarului 

Sectorului 6, în sume de până la valorile stabilite conform Anexei, 
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care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

Managementul Resurselor Umane vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 86 

Data: 29.04.2010 
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                                                                   ANEXA 

  la H.C.L.S. 6 nr. 86/29.04.2010 

 

 

Nr. 
Crt FUNCłIA PUBLICĂ 

Număr 
funcŃii 

publice 
Clasa Gradul Treapta 

Salariul de 
bază pt. 
funcŃii 
locale 

Salariul de 
bază pt. 
funcŃii de 

stat 

DiferenŃa dintre 
sal de bază f.p. 
stat şi sal. de 

bază f.p. locale 

Total general diferenŃa dintre 
sal de bază f.p. stat şi sal. de 

bază f.p. locale 
ocupate+vacante 

 1 SECRETAR 1       3750 3893 143 143 

 2 DIRECTOR 10       2436 3077 641 6410 

 3 ŞEF SERVICIU 28       2111 2666 555 15540 

 4 ŞEF BIROU 2       2030 2564 534 1068 

 

5 
CONSILIER, EXPERT, 
INSPECTOR, CONSILIER 
JURIDIC, AUDITOR 

42 I SUPERIOR 1 1624 2051 427 17934 

 

6 
CONSILIER, EXPERT, 
INSPECTOR, CONSILIER 
JURIDIC, AUDITOR 

14 I SUPERIOR 2 1435 1794 359 5026 

 

7 
CONSILIER, EXPERT, 
INSPECTOR, CONSILIER 
JURIDIC, AUDITOR 

23 I SUPERIOR 3 1246 1625 379 8717 

 

8 
CONSILIER, EXPERT, 
INSPECTOR, CONSILIER 
JURIDIC, AUDITOR 

46 I PRINCIPAL 1 1111 1456 345 15870 

 

9 
CONSILIER, EXPERT, 
INSPECTOR, CONSILIER 
JURIDIC, AUDITOR 

10 I PRINCIPAL 2 986 1309 323 3230 



 
384 

 

 

10 
CONSILIER, EXPERT, 
INSPECTOR, CONSILIER 
JURIDIC, AUDITOR 

11 I PRINCIPAL 3 915 1212 297 3267 

 

11 
CONSILIER, EXPERT, 
INSPECTOR, CONSILIER 
JURIDIC, AUDITOR 

19 I ASISTENT 1 866 1092 226 4294 

 

12 
CONSILIER, EXPERT, 
INSPECTOR, CONSILIER 
JURIDIC, AUDITOR 

19 I ASISTENT 2 818 1017 199 3781 

 
13 

CONSILIER, EXPERT, 
INSPECTOR, CONSILIER 
JURIDIC, AUDITOR 

9 I ASISTENT 3 747 945 198 1782 

 

14 
CONSILIER, EXPERT, 
INSPECTOR, CONSILIER 
JURIDIC, AUDITOR 

2 I DEBUTANT   699 699 0 0 

 15 REFERENT DE 
SPECIALITATE 5 II SUPERIOR 1 1035 1662 627 3135 

 
16 REFERENT DE 

SPECIALITATE 
0 II SUPERIOR 2 894 1351 457 0 

 17 REFERENT DE 
SPECIALITATE 1 II SUPERIOR 3 806 1214 408 408 

 18 
REFERENT DE 
SPECIALITATE 0 II PRINCIPAL 1 772 1123 351 0 

 
19 REFERENT DE 

SPECIALITATE 
0 II PRINCIPAL 2 737 1097 360 0 

 20 
REFERENT DE 
SPECIALITATE 0 II PRINCIPAL 3 714 834 120 0 

 
21 REFERENT DE 

SPECIALITATE 
0 II ASISTENT 1 682 697 15 0 

 22 REFERENT DE 
SPECIALITATE 0 II ASISTENT 2 658 666 8 0 

 23 
REFERENT DE 
SPECIALITATE 0 II ASISTENT 3 636 630 0 0 

 24 REFERENT DE 
SPECIALITATE 0 II DEBUTANT   608 608 0 0 

 25 REFERENT  29 III SUPERIOR 1 958 1087 129 3741 
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 26 REFERENT  7 III SUPERIOR 2 889 940 51 357 

 27 REFERENT  5 III SUPERIOR 3 803 839 36 180 

 28 REFERENT  9 III PRINCIPAL 1 741 747 6 54 

 29 REFERENT  1 III PRINCIPAL 2 714 704 0 0 

 30 REFERENT  2 III PRINCIPAL 3 682 680 0 0 

 31 REFERENT  4 III ASISTENT 1 658 657 0 0 

 32 REFERENT  5 III ASISTENT 2 636 640 4 20 

 33 REFERENT  4 III ASISTENT 3 612 619 7 28 

 34 REFERENT  0   DEBUTANT   600 600 0 0 

   TOTAL GENERAL               94985 

           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTARÂRE 

privind actualizarea taxei pentru eliberarea documentelor 

solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaŃiile de interes public 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a grupului 

consilierilor locali ai P.N.L. precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia RelaŃii Publice – Biroul Unic; 

 Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;   

łinând cont de prevederile: 

- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în 

administraŃia publică; 

- art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.G.M.B. nr.405/2009, cu modificările şi completările 
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ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Pentru anul 2010 cuantumul taxei pentru eliberarea 

documentelor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaŃiile de interes public este de 0,50 lei/pagina A4, 

1,00 leu/pagina A3 şi de 2,00 lei/pagină mai mare decât A3. 

 Art. 2. Copiile documentelor solicitate vor fi certificate 

pagină cu pagină spre neschimbare.  

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 

prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 217/2005 se modifică după cum 

urmează: 

�  Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

”Hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciile 

realizate în temeiul Legii nr.16/1996”. 

�  Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”Art. 1: Se aprobă nivelul tarifelor practicate pentru 

realizarea serviciilor de copiere de pe documentele 
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aflate în Arhivă conform Anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 87 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

11/25.02.1999 privind aprobarea componenŃei Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciului AdministraŃie 

Publică Locală; 

 łinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

11/25.02.1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi adresa AgenŃiei pentru PrestaŃii Sociale a Municipiului 

Bucureşti nr. 926/24.03.2010; 

 În conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului şi 

art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1384/2009 pentru modificarea 

şi completarea Statutului propriu de organizare şi funcŃionare al 

AgenŃiei NaŃionale pentru PrestaŃii Sociale; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) 
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şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

11/25.02.1999 în sensul înlocuirii Anexei acesteia cu Anexa, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 11/25.02.1999 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Comisia pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenŃelor legale. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 88 

Data: 29.04.2010 
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ANEXĂ  

 la H.C.L.S. 6 nr. 88/29.04.2010 

 

COMISIA PENTRU PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 

 

� PREŞEDINTE: GHEORGHE FLORICICĂ – Secretar Sector 

6 

� VICEPREŞEDINTE: MARIUS LĂCĂTUŞ – Director 

General DAGSPC 

 

MEMBRI: 

� Dr. MANU EVA SABINA – reprezentant al DirecŃiei de 

Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti 

� STANA DOBROMIRESCU – reprezentant al AgenŃiei 

pentru PrestaŃii Sociale a Municipiului Bucureşti 

� FERENł IOAN-OVIDIU – reprezentant al FundaŃiei 

InternaŃionale pentru Copii România 

� VOLINTIRU MARIANA – psihopedagog, reprezentantul 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

� MĂRGĂRIT MIOARA – reprezentantul DirecŃiei Generale 

de PoliŃie a Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii la plata impozitului datorat de către 

FUNDAłIA ,,JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU 

COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE” pentru clădirea 

utilizată pentru activităŃi social umanitare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Public Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 łinând seama de Raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de Cererea nr. 42/04.01.2010 a FUNDAłIEI 

,,JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI 

FAMILII ÎN DIFICULTATE”; 

 În conformitate cu dispoziŃiile  pct. 1.1.2, alin. (1), lit. s) din 

Normele Metodologice de aplicare a H.C.G.M.B. nr. 405/2009 

privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 

municipiul Bucureşti pentru anul 2010, precum şi art. 250, alin. 1), 

pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 
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215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se acordă scutire la plata impozitului datorat de 

către FUNDAłIA ,,JOYO- SPRIJIN SOCIO–EDUCATIV PENTRU 

COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE” pentru clădirea 

utilizată pentru activităŃi social umanitare, Centrul de zi ,,Casa 

Florian” din str. Lt. Av. Gheorghe Caranda, nr. 65, sector 6, 

Bucureşti. 

 Art. 2. Scutirea se acordă pentru anul 2010, pe perioada în 

care clădirea este utilizată pentru activităŃi social umanitare. 

 Art. 3. Serviciul Public Pentru FinanŃe Publice Locale 

Sector 6 va 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, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 89 

Data: 29.04.2010  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădirea utilizată 

pentru activităŃi social umanitare de către FundaŃia Filantropică 

Metropolis 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 łinând seama de Raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând Cererea nr. 4/07.04.2010 a FundaŃiei Filantropică 

Metropolis: 

 În conformitate cu dispoziŃiile  pct. 1.1.2, alin. (1), lit. s) din 

Normele Metodologice de aplicare a  H.C.G.M.B. nr. 405/2009 

privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 

municipiul Bucureşti pentru anul 2010, precum şi art. 250, alin. 

(1), pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

 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; 
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se acordă scutire la plata impozitului pe clădirea din 

str. Drumul Săbăreni, nr. 47-53, sector 6, utilizată pentru activităŃi 

social umanitare de către FundaŃia Filantropică Metropolis. 

 Art. 2. Scutirea se acordă pentru anul 2010, pe perioada în 

care clădirea din str. Drumul Săbăreni nr. 47-53, sector 6, este 

utilizată pentru furnizarea de servicii sociale. 

 Art. 3. Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale 

Sector 6 va 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, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 90 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 249/2009 de aprobare a Listei de repartizare a 

unui lot de 220 locuinŃe şi Hotărârii Consiliului Local al sectorului 

6 nr. 253/3009 de aprobare a Listei de repartizare a unui lot de 

locuinŃe, realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe 

pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin 

Brâncuşi” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Reglementare, Repartizare SpaŃii Locative; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii  nr.152/1998 privind 

înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, modificată şi 

completată,  ale art. 15 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 
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 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al sectorului 6 nr. 249/2009 de aprobare a listei 

de repartizare a unui lot de 220 locuinŃe, realizate în cadrul 

Programului de construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate 

închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 252/2009, după cum urmează: 

 Se scoate din lista de repartizare d-ra Ispas Maria Cristina, 

care figurează la poziŃia 169, pentru structura garsonieră. 

Unitatea locativă urmează să fie atribuită în baza proximei Liste 

de repartiŃii ce va fi supusă aprobării Consiliului. 

 Art. 2. Se aprobă, modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 253/2009 de aprobare a listei 

de repartizare a unui lot de locuinŃe, realizate în cadrul 

Programului de construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate 

închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi, după cum urmează: 

 Se scot din lista de repartizare d-na Hodrea Raluca 
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Andreea, care figurează la poziŃia 40, pentru structura 2 camere 

şi łone Cristian, care figurează la poziŃia 111, la structura 

garsonieră. UnităŃile locative urmează să fie atribuite în baza 

proximei Liste de repartiŃii ce va fi supusă aprobării Consiliului. 

 Art. 3. Celelalte prevederi conŃinute de Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 249/2009 şi Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 253/2009 râmân neschimbate. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul Reglementare, 

Repartizare SpaŃii Locative 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, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 91 

Data: 29.04.2010             
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a ultimului lot de locuinŃe, 

realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe pentru 

tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Reglementare, Repartizare SpaŃii locative; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii  nr. 152/1998 privind 

înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, modificată şi 

completată,  ale art. 15 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006;  

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

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



 
400 

 

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a ultimului lot de 

locuinŃe, realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe 

pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin 

Brâncuşi”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre .  

 Art. 2. ContestaŃiile cu privire la acordarea priorităŃilor în 

soluŃionarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în 

termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul Reglementare, 

Repartizare SpaŃii Locative 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, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 92 
Data: 29.04.2010
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          ANEXA 
 la H.C.L.S. 6 nr. 92/29.04.2010 

 
 

LISTA DE REPARTIZARE A ULTIMULUI LOT DE LOCUINłE CONSTRUITE DE A.N.L. 
 
Nr. 

crt. 

Nume şi Prenume Nr. şi data de 

registratură 

Punctajul total Punctajul SL Data naşterii Nr. camere 

repartizate 

1 VIŞOIU GEANINA-FLORINA 55003/31.07.2006 46 20 30.05.1979 2 CAMERE 

2 TOMA DANIEL 8870/05.04.2007 46 20 15.06.1978 GARSONIERĂ 

3 NEACŞU GEORGICA 3696/31.10.2006 46 19 07.02.1977 2 CAMERE 

4 NEAGU RODICA-CARMEN 50782/06.07.2004 46 17 09.04.1982 2 CAMERE 

5 MORCOV MIOARA 52105/20.07.2004 46 17 06.03.1977 2 CAMERE 

6 BRICI IOANA-CORNELIA 56994/08.09.2004 46 17 03.01.1976 2 CAMERE 

7 BONCEA (FOSTĂ VASILESCU) ANDREEA-

DANIELA 

57016/08.09.2004 46 17 30.11.1975 GARSONIERĂ 

8 BATOVICI FELICIA 45127/09.05.2005 46 17 17.05.1977 2 CAMERE 

9 CIOCAN GHEORGHIłĂ 47296/26.05.2005 46 17 10.09.1975 2 CAMERE 

10 ZAHARIA CRISTIAN 55359/02.08.2006 46 17 14.12.1976 2 CAMERE 
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11 MARINESCU ELENA-MARILENA 55471/02.08.2006 46 17 14.05.1977 2 CAMERE 

12 DUMITRESCU MARIA 59949/05.09.2006 46 17 18.05.1973 2 CAMERE 

13 DESPAN CRISTINA-BIANCA 1759/10.10.2006 46 17 29.01.1976 2 CAMERE 

14 MOLDOVEANU FLORENTINA-CRISTINA 766/15.01.2007 46 17 08.06.1975 2 CAMERE 

15 MIERTOIU NELU-CRISTIAN 1933/25.01.2007 46 17 05.12.1978 2 CAMERE 

16 PUPĂZĂ NARCISA-ALEXANDRINA 5734/05.03.2007 46 17 05.05.1973 2 CAMERE 

17 MITICĂ FLORIN 5834/05.03.2007 46 17 20.05.1976 2 CAMERE 

18 PETCU ELENA 7475/21.03.2007 46 17 21.05.1974 2 CAMERE 

19 IONESCU MARIANA 9478/17.04.2007 46 17 10.04.1980 2 CAMERE 

20 RUSU ELENA 11364/09.05.2007 46 17 25.09.1976 2 CAMERE 

21 DRĂGHICI VIOREL 55161/01.08.2006 45 20 18.11.1979 2 CAMERE 

22 DICU NARCISA-ADRIANA 55259/01.08.2006 45 20 30.04.1974 2 CAMERE 

23 TRANDAFIR NICOLETA-GABRIELA 60704/12.09.2006 45 20 21.06.1977 2 CAMERE 

24 VLAD FLORENTINA 4206/07.11.2006 45 20 23.06.1976 2 CAMERE 

25 JITĂRAŞU SILVIA 4401/09.11.2006 45 19 31.08.1978 2 CAMERE 

26 FRUNZĂ ADRIAN 4630/20.02.2007 45 19 26.08.1980 2 CAMERE 

27 ENE IULIANA 48052/08.06.2004 45 17 17.09.1975 2 CAMERE 
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28 RĂDUCU CLAUDIA 50879/07.07.2004 45 17 22.10.1978 2 CAMERE 

29 ŞTEFAN CARMEN 63297/04.11.2004 45 17 07.12.1978 2 CAMERE 

30 ANDREI IULIAN 36592/23.02.2005 45 17 06.09.1981 2 CAMERE 

31 STAN NICOLETA 39268/16.03.2005 45 17 11.01.1977 2 CAMERE 

32 PÂRVU CRISTIAN 44486/03.05.2005 45 17 19.03.1978 2 CAMERE 

33 DIACONEASA ANDREI 44977/06.05.2005 45 17 23.02.1983 2 CAMERE 

34 NEACŞU EMANUELA 46818/23.05.2005 45 17 19.03.1974 2 CAMERE 

35 FLORESCU CONSTANTIN-IULIAN 54249/26.07.2006 45 17 01.01.1975 2 CAMERE 

36 CONSTANTIN FLORINA 54369/26.07.2006 45 17 25.07.1980 2 CAMERE 

37 IONESCU ELENA-LILIANA 54385/26.07.2006 45 17 06.08.1973 2 CAMERE 

38 CUCU PETRUłA-GABRIELA 54512/27.07.2006 45 17 03.01.1975 2 CAMERE 

39 ANGHELINA GABRIELA 54633/27.07.2006 45 17 20.03.1975 2 CAMERE 

40 DOROJAN FLORENTINA-CARMEN 54667/27.07.2006 45 17 21.04.1975 2 CAMERE 

41 CONSTANTIN EUGENIU-CIPRIAN 54768/28.07.2006 45 17 15.03.1977 2 CAMERE 

42 POPESCU DAN 54811/31.07.2006 45 17 01.10.1978 2 CAMERE 

43 ROMAN IORDAN 54896/31.07.2006 45 17 08.09.1976 2 CAMERE 

44 MIHAI GHEORGHE 54945/31.07.2006 45 17 28.11.1979 2 CAMERE 
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45  MIHAI CONSTANTIN-ADRIAN 55012/31.07.2006 45 17 25.08.1976 2 CAMERE 

46 ŞOAGĂR (FOSTĂ MIHAI) CLARA-CRISTINA 55115/01.08.2006 45 17 20.03.1974 2 CAMERE 

47 FURTUNĂ MARINELA 55125/01.08.2006 45 17 20.09.1975 2 CAMERE 

48 OBRETIN PETRUłA-IULIANA 55207/01.08.2006 45 17 10.07.1979 2 CAMERE 

49 RADU FLORIN 55234/01.08.2006 45 17 21.05.1977 2 CAMERE 

50 BURLĂCIOIU FLORIN 55275/02.08.2006 45 17 14.07.1974 2 CAMERE 

51 STAN NICOLETA-IULIANA 55364/02.08.2006 45 17 19.07.1975 2 CAMERE 

52 NEAGOE ALINA-MIHAELA 55411/02.08.2006 45 17 14.09.1973 2 CAMERE 

53 COSTIN CIPRIAN 55432/02.08.2006 45 17 26.04.1982 2 CAMERE 

54 STANCIU (FOSTĂ NEAGU) ELENA 55445/02.08.2006 45 17 11.05.1978 2 CAMERE 

55 NEDELCU DANIEL 55697/03.08.2006 45 17 28.03.1979 2 CAMERE 

56 PREDA MARIUS 55725/03.08.2006 45 17 24.10.1978 2 CAMERE 

57 DĂROIU ELENA-BEATRICE 56093/07.08.2006 45 17 16.02.1984 2 CAMERE 

58 BOTEZATU DANIEL 56414/09.08.2006 45 17 07.04.1981 2 CAMERE 

59 CODĂU GABRIELA-IRINA 56482/09.08.2006 45 17 24.04.1979 2 CAMERE 

60 IFTODE ELENA-MĂDĂLINA 56519/09.08.2006 45 17 09.03.1974 2 CAMERE 

61 RIZEA GABRIELA-FLORENTINA 56661/10.08.2006 45 17 26.04.1975 2 CAMERE 
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62 BARBU ELENA-MĂDĂLINA 56746/11.08.2006 45 17 07.03.1980 2 CAMERE 

63 MANCAŞ (FOSTĂ POPESCU) DANIELA 56853/14.08.2006 45 17 26.10.1977 2 CAMERE 

64 GĂLEłEANU AURA 56935/14.08.2006 45 17 20.11.1976 2 CAMERE 

65 UNGAR  ANCA-GABRIELA 57065/15.08.2006 45 17 12.06.1975 2 CAMERE 

66 DINU (FOSTĂ CONSTANTIN) NICOLETA-ANA-

MARIA 

57095/15.08.2006 45 17 05.07.1981 2 CAMERE 

67 ŞOAVĂ CIPRIAN-CĂTĂLIN 57443/16.08.2006 45 17 28.12.1975 2 CAMERE 

68 VĂDUVA ADRIANA-FLORENTINA 57700/18.08.2006 45 17 30.11.1976 2 CAMERE 

69 SMĂDOIU OTILIA-MARILENA 57706/18.08.2006 45 17 15.08.1974 2 CAMERE 

70 IORDAN MIRCEA-ARMANDO 57862/21.08.2006 45 17 24.05.1973 2 CAMERE 

71 NECULAE (FOSTĂ DRĂGAN) ELENA RAMONA 58670/28.08.2006 45 17 05.08.1981 2 CAMERE 

72 BRATU (FOSTĂ ILIESCU) LAURA-DANIELA 58719/28.08.2006 45 17 08.07.1977 2 CAMERE 

73 OLESCU IULIAN-ŞTEFAN 58901/29.08.2006 45 17 19.17.1973 2 CAMERE 

74 PĂLĂRIE ADRIAN-GEORGE 59465/01.09.2006 45 17 23.04.1977 2 CAMERE 

75 CHIORPEC GETA-GABRIELA 59558/04.09.2006 45 17 17.05.1983 2 CAMERE 

76 MIU MIRELA-ROXANA 60849/12.09.2006 45 17 18.01.1976 2 CAMERE 

77 MELIACĂ FLORICA 60895/13.09.2006 45 17 05.07.1975 2 CAMERE 
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78 MIU ANA-CRISTINA 60915/13.09.2006 45 17 25.02.1978 2 CAMERE 

79 VLAD TINCUłA-TIłA 61183/14.09.2006 45 17 16.07.1975 2 CAMERE 

80 HOROMEI MARIAN 57748/14.09.2004 45 16 21.09.1974 GARSONIERĂ 

81 MECLA GEORGE-DANIEL 55031/01.08.2006 44 20 30.05.1977 GARSONIERĂ 

82 NEDELCU MARIAN 3202/25.10.2006 44 20 31.07.1976 GARSONIERĂ 

83 NICULAE DAN-VALENTIN 6641/06.12.2006 44 20 11.05.1979 GARSONIERĂ 

84 DUMITRU SORIN 11291/09.05.2007 44 20 24.07.1976 GARSONIERĂ 

85 CICEU MARIUS-ADRIAN 53311/29.07.2003 44 17 11.05.1975 GARSONIERĂ 

86 CIOBOTARU ELENA-ALINA 55412/02.08.2006 44 16 14.06.1981 GARSONIERĂ 

87 NEGRU FLORIN 57457/16.08.2006 44 16 08.01.1982 GARSONIERĂ 

88 DOLOMAN GEORGE 57762/21.08.2006 44 16 30.10.1978 GARSONIERĂ 

89 TOMULESCU MIHAI-SORIN 704/25.09.2006 44 16 26.03.1977 GARSONIERĂ 

90 PLENICEANU MIHAI-CORNEL 48387/11.06.2003 44 12 28.03.1974 GARSONIERĂ 

91 ETIR CORNELIU-IONEL 54484/26.07.2006 43 20 30.08.1979 GARSONIERĂ 

92 NICOLA MARILENA 7009/15.03.2007 43 20 29.07.1975 GARSONIERĂ 

93 TUDOR OCTAVIAN 54725/28.07.2006 43 19 12.08.1979 GARSONIERĂ 

94 CIOFRÂNGEANU MIHAI 3165/25.10.2006 43 19 06.02.1980 GARSONIERĂ 
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95 TOMULEA (FOSTĂ SPĂTARU) DOINIłA 46699/20.05.2004 43 17 22.07.1974 GARSONIERĂ 

96 ROŞU LUCIAN 47283/26.05.2005 43 17 12.01.1974 GARSONIERĂ 

97 GHEORGHE RĂZVAN-CONSTANTIN 54915/31.07.2006 43 17 12.12.1979 GARSONIERĂ 

98 NICULESCU GABRIELA-CLEOPATRA 54920/31.07.2006 43 17 29.08.1980 GARSONIERĂ 

99 GHEORGHE MARIUS 55039/01.08.2006 43 17 07.05.1980 GARSONIERĂ 

100 MURGEA (FOSTĂ ANGHEL) NICOLETA 55342/02.08.2006 43 17 25.03.1979 GARSONIERĂ 

101 COZMA (FOSTĂ COJOCARU) CARMEN-ELENA 55410/02.08.2006 43 17 19.04.1981 GARSONIERĂ 

102 MIRON IONUł 55622/03.08.2006 43 17 08.04.1975 GARSONIERĂ 

103 BRATU DANIELA 55647/03.08.2006 43 17 03.10.1978 GARSONIERĂ 

104 LASCU SIMONA-GABRIELA 56039/07.08.2006 43 17 15.04.1981 GARSONIERĂ 

105 POPA CONSTANTIN-LUCIAN 57086/15.08.2006 43 17 30.04.1979 GARSONIERĂ 

106 SOARE MIHAI  57269/16.08.2006 43 17 02.12.1977 GARSONIERĂ 

107 SAVIN LAURENłIU-ADRIAN 57529/17.08.2006 43 17 05.06.1977 GARSONIERĂ 

108 MARCU ADRIANA-MARIA 57777/21.08.2006 43 17 07.07.1979 GARSONIERĂ 

119 TUDORACHE MARIUS-VASILE 58403/24.08.2006 43 17 23.08.1978 GARSONIERĂ 

110 BOTEZATU ANCA 59391/01.09.2006 43 17 10.12.1978 GARSONIERĂ 

111 FILIP CARMEN-IONELA 60361/07.09.2006 43 17 03.04.1978 GARSONIERĂ 
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112 TUDOSE ADRIANA 1209/04.10.2006 43 17 13.11.1982 GARSONIERĂ 

113 NICA CRISTIAN 2056/12.10.2006 43 17 13.02.1978 GARSONIERĂ 

114 ANGHEL IULIA 2303/17.10.2006 43 17 16.02.1979 GARSONIERĂ 

115 VIJOI (FOSTĂ CHERCIU) IRINA-IOANA 2565/19.10.2006 43 17 24.11.1978 GARSONIERĂ 

116 ŞOCARICI PAUL 3249/25.10.2006 43 17 01.08.1977 GARSONIERĂ 

117 DOBRE (FOSTĂ DINCĂ) ILEANA 3302/26.10.2006 43 17 25.01.1980 GARSONIERĂ 

118 BIOLAN (FOSTĂ NICOLESCU) MIHAELA-

VICTORIA 

4024/06.11.2006 43 17 07.04.1980 GARSONIERĂ 

119 VOICU (FOSTĂ VRÎNCEANU) MARIANA-

ECATERINA 

4885/15.11.2006 43 17 14.10.1975 GARSONIERĂ 

120 MACOTĂ EUGEN 6323/04.12.2006 43 17 29.09.1975 GARSONIERĂ 

121 CORNEA (FOSTĂ STĂNCESCU) CAMELIA 669/11.01.2007 43 17 24.09.1981 GARSONIERĂ 

122 MARINESCU MARIA-LAURA 1007/16.01.2007 43 17 13.07.1981 GARSONIERĂ 

123 MARIN-ANGHEL BOGDAN-MARIAN 2692/01.02.2007 43 17 05.08.1984 GARSONIERĂ 

124 CHIREA (FOSTĂ CERGAN) IONELA-CRISTINA 5483/28.02.2007 43 17 19.04.1982 GARSONIERĂ 

125 STROESCU MARA-LORENA 5784/05.03.2007 43 17 14.03.1985  GARSONIERĂ 

126 SÎRBU ADRIAN-ŞTEFAN 7175/19.03.2007 43 17 08.12.1978 GARSONIERĂ 
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127 TOANCA (FOSTĂ LECA) MONICA 7681/22.03.2007 43 17 06.12.1984 GARSONIERĂ 

128 MORUSU IONUł 40564/25.03.2005 42 16 16.04.1977 GARSONIERĂ 

129 DOGARU VALENTIN 54203/25.07.2006 42 16 17.11.1980 GARSONIERĂ 

130 FLORESCU ALEXANDRU-CLAUDIU 55393/02.08.2006 42 16 09.04.1979 GARSONIERĂ 

131 SLĂVILĂ CORNELIA-NICOLETA 55447/02.08.2006 42 16 05.12.1974 GARSONIERĂ 

132 PETRE CRISTIAN 55823/04.08.2006 42 16 07.07.1980 GARSONIERĂ 

133 ŞTEFAN CORNELIA-MIHAELA 56176/08.08.2006 42 16 13.11.1976 GARSONIERĂ 

134 GORIE MIHAI-TEODOR 56459/09.08.2006 42 16 08.08.1979 GARSONIERĂ 

135 MALUSANU CONSTANTIN-HORIA 56646/10.08.2006 42 16 11.08.1979 GARSONIERĂ 

136 ANUłA GEORGETA-ADRIANA 57515/17.08.2006 42 16 10.03.1979 GARSONIERĂ 

137 TRANCIUC GABRIELA 60077/06.09.2006 42 16 25.06.1977 GARSONIERĂ 

138 BALA ADRIAN 60087/06.09.2006 42 16 29.04.1980 GARSONIERĂ 

139 SPÂRCHEZ NICOLETA 60237/07.09.2006 42 16 02.12.1978 GARSONIERĂ 

140 PETRE DRAGOŞ-MARIUS 60674/12.09.2006 42 16 16.08.1975 GARSONIERĂ 

141 POSTOLACHE ALICE-MONICA 510/21.09.2006 42 16 19.04.1975 GARSONIERĂ 

142 BRÂNZAN SIMONA-MIHAELA 62225/05.10.2006 42 16 22.09.1976 GARSONIERĂ 

143 RĂCIłCHI IONELA-DIANA 1731/10.10.2006 42 16 18.10.1977 GARSONIERĂ 
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144 VLĂSCEANU GINA 2603/19.10.2006 42 16 13.11.1974 GARSONIERĂ 

145 BUGA (FOSTĂ STAFIE) DORALINA-GABRIELA 3263/26.10.2006 42 16 18.02.1980 GARSONIERĂ 

146 HODOROG MARIAN 3360/26.10.2006 42 16 06.02.1974 GARSONIERĂ 

147 NEDEA (FOSTĂ PUIU) ANDREEA-CRISTINA 3526/30.10.2006 42 16 06.11.1981 GARSONIERĂ 

148 MANDEA CRISTIAN-GABRIEL 5736/23.11.2006 42 16 16.05.1975 GARSONIERĂ 

149 SPIREANU IRINA-DANIELA 5920/27.11.2006 42 16 26.09.1980 GARSONIERĂ 

150 STOICA ANA-MARIA-LUDMILA 57653/18.08.2006 41 20 06.04.1978 GARSONIERĂ 

151 ENACHE  SILVIA 9996/23.04.2007 41 19 29.10.1977 GARSONIERĂ 

152 CRIŞU GABRIELA-CLAUDIA 54454/26.07.2006 41 17 29.04.1973 GARSONIERĂ 

153 BRICEAG IONELA-CRISTINA 55672/03.08.2006 41 17 11.04.1976 GARSONIERĂ 

154 MIHALACHE ANA-MARIA 55713/03.08.2006 41 17 18.08.1978 GARSONIERĂ 

155 RUSEN CONSTANTIN-ADRIAN 55821/04.08.2006 41 17 11.09.1980 GARSONIERĂ 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de 

InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în suprafaŃă de 900 m.p., pe 

durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta 

Şcolii cu clasele I-VIII nr. 197 din Str.Obcina Mare nr. 2 Sector 6, 

Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor O.G. nr. 

25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A. şi a prevederilor H.G. nr. 818/2003 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru derularea Programului 

"Săli de sport", realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A.; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 

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 transmiterea în folosinŃă gratuită 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în 

suprafaŃă de 900 m.p., pe durata construirii obiectivului ‚,sală de 

sport’’ situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 197 din Str. 

Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti, teren indentificat potrivit 

planului de situaŃie şi a extrasului de Carte Funciară din anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe bază de protocol 

de predare primire încheiat între AdminstraŃia Şcolilor Sector 6 şi 

Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. 

 Art. 2. Terenul indentificat la art.1 face parte integrantă din 

domeniul Consiliului Local Sector 6 – AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi se transmite în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale 

de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. pe toată durata realizării construcŃiei 

sălii de sport. 

 Art. 3. Predarea terenului se va face în condiŃiile legii în 

baza protocolului de predare primire între AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 93 

Data: 29.04.2010 
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Anexă PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
la HCLS 6 nr. 93/29.04.2010 Ioana Mihaela Neacşu 

 
ANCPI 

AGENłIA NAłIONALĂ 
DE CADASTRU ŞI  

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

BUCUREŞTI SECTOR 6 
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 

pentru 
INFORMARE 

Cartea funciară cu nr. 71203      Comună/Oraş/Municipiu BUCUREŞTI 
SECTOR 6 

 
A. Partea I-a 

 
Nr. 
crt. 

Nr. cad 
sau topo 

Descrierea imobilului SuprafaŃă Obs 

1 8393 BUCUREŞTI SECTOR 6, Strada 
OBCINA MARE numărul 2 bloc – 
Descriere construcŃie: TEREN ÎN 
SUPRAFAłĂ DE 9600 MP 
SUPRAFAłĂ DIN MĂSURĂTORI 9570 
MP 
ŞCOALA NR: 197+CONSTRUCłIE 
COMPUSĂ DIN C1, C2, C3 

9600 MP  

 
B. Partea a II-a 

Nr. 
crt 

Nume şi Prenume 
proprietar 

Înscrieri privitoare la proprietate Obs 

1 STATUL ROMÂN 
CONSILIUL LOCAL AL 
SECTORULUI 6 
ADMINISTRAłIA 
ŞCOLILOR SECTOR 6 
NR. 197-1/1 

Încheiere nr. 110051/15.01.2008 în 
baza: HOTĂRÂRE nr. 
5/25.01.2001 emis de CONSILIUL 
GENERAL AL MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI; PROTOCOL nr 
9305/05.09.2000 emis de 
ÎNCHEIAT ÎNTRE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ŞI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 ; 
PROCES VERBAL nr. 
72/27.02.2002 emis de CONSILUIL 
LOCAL SECTOR 6 DIRECłIA 

PI/1 
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ECONOMICĂ ADMINISTRATIVĂ 
BIROUL PATRIMONIU; PROCES 
VERBAL  nr. 30/29.05.2001 emis 
de ÎNCHEIAT ÎNTRE UNITATEA 
ŞCOLARĂ NR: 197 ŞI PRIMĂRIA 
SECTOR 6 , HOTĂRÂRE nr. 
10/22.02.2001 emis de PRIMĂRIA 
SECTOR 6 se INTABULEAZĂ 
dreptul de PROPRIETATE asupra 
PI/1 cu titlul de ATRIBUIRE 

 
C.Partea a III-a 

Nr. 
crt. 

Înscrieri privitoare la sarcini Obs 

   
 
Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu poziŃiile în vigoare din 
carte funciară originală, păstrată de acest birou.prezentul extras de carte 
funciară poate fi utilizat conform cererii şi nu este valabil la încheierea 
actelor autentificate de notarul public. 
S-a achitat tariful de .........0 lei.....cu chitanŃa nr.       /2008           , pentru 
serviciul de publicitate imobiliară cu codul           

 
Asistent – registrator, 

PETRE CRISTINA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de 

InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în suprafaŃă de 900 m.p., pe 

durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta 

Şcolii cu clasele I-VIII nr. 160 „Sfânta Treime”  

din Str. Ghirlandei nr. 7 Sector 6 Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor O.G. nr. 

25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A. şi a prevederilor H.G. nr. 818/2003 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru derularea Programului 

"Săli de sport", realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A.; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 

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 transmiterea în folosinŃă gratuită 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în 

suprafaŃă de 900 mp, pe durata construirii obiectivului ‚,sală de 

sport’’ situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 160 „Sfânta 

Treime” din Str. Ghirlandei, Nr. 7, Sector 6, Bucureşti, teren 

indentificat potrivit planului de situaŃie şi a extrasului de Carte 

Funciară din anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, pe bază de protocol de predare primire încheiat între 

AdminstraŃia Şcolilor Sector 6 şi Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A. 

 Art. 2. Terenul indentificat la art. 1 face parte integrantă din 

domeniul Consiliului Local Sector 6 – AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi se transmite în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale 

de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. pe toată durata realizării construcŃiei 

sălii de sport. 

 Art. 3. Predarea terenului se va face în condiŃiile legii în 

baza protocolului de predare primire între AdministraŃia Şcolilor 
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Sector 6 şi Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primariei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 94 

Data: 29.04.2010  
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Anexă PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
la HCLS 6 nr. 94/29.04.2010 Ioana Mihaela Neacşu 

 
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

BUCUREŞTI SECTOR 6 
 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
Pentru 

INFORMARE 
 
Cartea funciară INDIVIDUALĂ nr. 76187 NEDEFINITIVĂ              Municipiul 
BUCUREŞTI SECTOR 6 
 

A.Partea I- a 
Nr. 
crt 

Nr. cad 
sau topo 

Descrierea imobilului SuprafaŃă Obs 

1 8743 BUCUREŞTI SECTOR 6, Strada 
GHIRLANDEI nr. 11, bloc – 
Descriere construcŃie:teren în 
suprafaŃă de 6300 mp din acte şi 
6208 mp suprafaŃă rezultată din 
măsuratorile cadastrale 
ConstrucŃii – Şcoala generală 160 
– 763mp 
C3 – anexa – 30mp 
Ghenă gunoi – 16mp 

6300mp  

 
B.Partea a II – a 

Nr. 
crt 

Nume şi prenume 
proprietar 

Înscrieri privitoare la proprietate Obs 

1 STATUL ROMÂN PRIN 
CONSIULIUL LOCAL AL 
SECTORULUI 6 ÎN 
ADMINISTRAłIA 
ŞCOLILOR SECTOR 6 1/1 

Încheiere nr. 358772/01.08.2008 n 
baza:NOTA nr. 5671/2008 emis 
de ADMINISTRAłIA ŞCOLILOR 
SECTOR 6 BUCUREŞTI, 
MONITORUL OFICIAL nr. 
172/2004 emis de GUVERNUL 
ROMÂNIEI, HOTĂRÂRE nr. 
5/2001 emis de CGMB, 
PROTOCOL nr. 9305/2000 emis 
de INSPECTORATUL ŞCOLAR 
AL MUN. BUCUREŞTI – 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
BUCUREŞTI, PROCES VERBAL 
nr. 72/2002 emis de CONSILIUL 
LOCAL SECTOR 6 BUCUREŞTI   

PI/1 
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-ADMINISTRAłIA ŞCOLILOR; 
PROCES VERBAL nr. 44/2001 
emis de PRIMĂRIA SECTOR 6 
BUCUREŞTI UNITATEA 
ŞCOLARĂ ŞCOALA GENERALĂ 
160, ADRESA nr. 29938/2008 
emis de PRIMĂRIA SECTOR 6 
BUCUREŞTI, HOTĂRÂRE nr. 
122/2003 emis de CONSILIUL 
LOCAL SECTOR 6 BUCUREŞTI, 
HOTĂRÂRE nr. 10/2001 emis de 
PRIMĂRIA SECTOR 6 
BUCUREŞTI, ADRESA nr. 
737717/9040/2008 emis de PMB 
se INTABULEAZĂ dreptul de 
PROPRIETATE asupra PI/1 cu 
titlul de Titlu de administrare 

 
C.Partea a –III-a 

Nr. 
crt. 

Înscrieri privitoare la sarcini Obs 

   

 
Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu poziŃiile în vigoare din 
carte funciară originală, păstrată de acest birou.prezentul extras de carte 
funciară poate fi utilizat conform cererii şi nu este valabil la încheierea 
actelor autentificate de notarul public. 

 

 

 



 
421 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de 

InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în suprafaŃă de 3300 m.p., pe 

durata construirii obiectivului „sală de sport” situat în incinta 

Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din Bulevardul Iuliu Maniu 

nr.15, Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor O.G. nr. 

25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A. şi a prevederilor H.G. nr. 818/2003 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru derularea Programului 

"Săli de sport", realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A.; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 

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 transmiterea în folosinŃă gratuită 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în 

suprafaŃă de 3300 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de 

sport” situată în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din 

Bulevardul Iuliu Maniu nr.15, Sector 6, Bucureşti, teren 

indentificat potrivit planului de situaŃie şi a extrasului de Carte 

Funciară din anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, pe bază de protocol de predare primire încheiat între 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A. 

 Art. 2. Terenul indentificat la art. 1 face parte integrantă din 

domeniul Consiliului Local Sector 6 – AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi se transmite în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale 

de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. pe toată durata realizării construcŃiei 

sălii de sport. 

 Art. 3. Predarea terenului se va face în condiŃiile legii în 

baza protocolului de predare primire între AdministraŃia Şcolilor 
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Sector 6 şi Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 95 

Data: 29.04.2010 
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Anexă   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
la HCLS 6 nr. 95/29.04.2010 Ioana Mihaela Neacşu 

 
 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
BUCUREŞTI SECTOR 6 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
Pentru 

INFORMARE 
 
 

Cartea funciară cu nr. 71482                                      Municipiul BUCUREŞTI 
SECTOR 6 

 
A.Partea I- a 

Nr. 
crt 

Nr. cad 
sau topo 

Descrierea imobilului SuprafaŃă Obs 

1 8427 BUCUREŞTI SECTOR 6, 
BULEVARDUL MANIU IULIU 
numărul 15 bloc – Descriere 
construcŃie teren în suprafaŃă de 
10.132 mp (din acte 10.132 
mp)+construcŃie Liceul ,,Tudor 
Vladimirescu,, cu o suprafaŃă 
construită la sol de 1509 mp 

10.132mp  

 
 

B.Partea a II – a 
Nr. 
crt 

Nume şi prenume 
proprietar 

Înscrieri privitoare la proprietate Obs 

1 STATUL ROMÂN PRIN 
CONSIULIUL LOCAL AL 
SECTORULUI 6 ÎN 
ADMINISTRAłIA 
ŞCOLILOR SECTOR 6 1/1 

Încheiere nr. 124901/28.01.2008 
în baza PROTOCOL nr. 
9305/05.09.2000 emis de 
ÎNCHEIAT ÎNTRE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI; 
PROCES VERBAL PREDARE-
PRMIRE nr. 72/2007 emis de 
PMB, PROCES VERBAL nr. 
66/29.05.2001 emis de PMB se 
INTABULEAZĂ dreptul de 
PROPRIETATE asupra PI/1 cu 
titlu de TITLU de administrare 

PI/1 
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C.Partea a –III-a 
Nr. 
crt. 

Înscrieri privitoare la sarcini Obs 

   

 
Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu poziŃiile în vigoare din carte 
funciară originală, păstrată de acest birou.prezentul extras de carte funciară poate fi 
utilizat conform cererii la INFORMARE şi nu este valabil la încheierea actelor 
autentificate de notarul public 
S-a achitat tariful de 100 RON cu ChitanŃa nr. 0008997/2010 seria OCPIB6, pentru 
serviciul de publicitate imobiliară cu codul 2.7.2. 

 
Asistent-registrator 

MITRACHE CRISTINA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de 

InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în suprafaŃă de 3300 m.p., pe 

durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii 

cu clasele I-VIII nr.155 din Str. Paşcani nr.6, Sector 6, Bucureşti 
 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor O.G.nr. 

25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - 

S.A. şi a prevederilor H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport", realizat 

prin Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A.; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1) precum şi art. 81 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 transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei 

NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în suprafaŃă de 3300 
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m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în 

incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 155 din Str. Paşcani, nr.6, Sector 6, 

Bucureşti, teren indentificat potrivit planului de situaŃie şi a extrasului 

de Carte Funciară din anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, pe bază de protocol de predare primire încheiat între 

AdminstraŃia Şcolilor Sector 6 şi Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A. 

 Art. 2. Terenul indentificat la art. 1 face parte integrantă din 

domeniul Consiliului Local Sector 6 – AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi se transmite în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A. pe toată durata realizării construcŃiei sălii de sport. 

 Art. 3. Predarea terenului se va face în condiŃiile legii în baza 

protocolului de predare primire între AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi 

Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi 

DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  

 Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 96 

Data: 29.04.2010
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Anexă   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
la HCLS 6 nr. 96/29.04.2010 Ioana Mihaela Neacşu 

 
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

BUCUREŞTI SECTOR 6 
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 

Pentru 
INFORMARE 

 
Cartea funciară cu nr. 69092                                         Municiupiul BUCUREŞTI 
SECTOR 6 

A.Partea I- a 
Nr. 
crt 

Nr. cad 
sau topo 

Descrierea imobilului SuprafaŃă Obs 

1 8226 BUCUREŞTI SECTOR 6, Strada 
PAŞCANI numaărul 6A bloc-
Descriere construcŃie: imobil 
(şcoala generală nr. 155) format 
din teren în suprafaŃă de 9800 mp 
(9759 mp din măsurătorile 
cadastrale9 şi construcŃiile 
edificate pe acesta astfel: c1 – 
şcoala generală structurată pe 
P+2E cu o suprafaŃă construită la 
sol de 1076 mp 
C2-anexa cu o suprafaŃă 
construită de 10 mp 

9800mp  

 
B.Partea a II – a 

Nr. 
crt 

Nume şi prenume 
proprietar 

Înscrieri privitoare la proprietate Obs 

1 STATUL ROMÂN PRIN 
CONSIULIUL LOCAL AL 
SECTORULUI 6 ÎN 
ADMINISTRAłIA 
ŞCOLILOR SECTOR 6 
PENTRU ŞCOALA 
GENERALĂ NR: 155-1/1 

Încheiere nr. 995880/14.09.2007 în 
baza HOTĂRÂRE nr. 5/25.01.2001 
emis de CONSILIUL GENERAL AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI; 
PROTOCOL nr. 9305/05.09.2000 
emis de INSPECTORATUL 
ŞCOLAR AL MUN: BUCUREŞTI ŞI 
CONSILIUL LOCAL AL SECT: 6, 
PROCES VERBAL nr. 
72/27.01.2000 emis de UNITATEA 
ŞCOLARĂ ,,ŞCOALA GENERALĂ 
NR: 155,, CERTIFICAT ADERSA 
POŞTALĂ nr. 
648152/13024/06.08.2007 emis de 

PI/1 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI DIRECłIA 
PLANIFICARE URBANĂ DIRECłIA 
EVIDENłA IMOBILIARĂ ŞI 
CADASTRALĂ, ANEXA nr. 
3/23.05.2001 emis de ŞCOALA 
155-SF FECIOARA MARIA  se 
INTABULEAZĂ asupra PI/1 cu titlul 
de Titlu de administrarea 

 
C.Partea a –III-a 

Nr. 
crt. 

Înscrieri privitoare la sarcini Obs 

   
 
Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu poziŃiile în vigoare din carte 
funciară originală, păstrată de acest birou.prezentul extras de carte funciară poate fi 
utilizat conform cererii şi nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul 
public. 
S-a achitat tariful de .........0 lei.....cu chitanŃa nr.       /2008           , pentru serviciul de 
publicitate imobiliară cu codul           

 
Asistent-registrator 

BRATICIEVICI CARMEN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind asigurarea finanŃării pentru lucrările de sistematizare pe 

verticală,racordurile la utilităŃi, întreŃinere şi exploatare a 

obiectivului de investiŃii ‚,sală de sport’’ situată în incinta Şcolii cu 

clasele I-VIII nr. 160 „Sfânta Treime” din Str. Ghirlandei nr. 7, 

Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor O.G. nr. 

25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A., a prevederilor Legii nr. 354/2004 pentru 

modificarea şi completarea Legii învăŃământului nr. 84/1995 şi a 

prevederilor H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport", 
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realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A.; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) precum şi art.81 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. Consiliul Local Sector 6 prin AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 se angajează să asigure cheltuielile aferente finanŃării 

lucrărilor de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităŃi, 

întreŃinere şi exploatare ulterioare realizării obiectivului de 

investiŃii  ‚,sală de sport’’ situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII 

nr. 160 „Sfânta Treime” din Str. Ghirlandei, nr.7, Sector 6, 

Bucureşti. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 97 

Data: 29.04.2010
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind asigurarea finanŃării pentru lucrările de sistematizare pe 

verticală, racordurile la utilităŃi, întreŃinere şi exploatare a 

obiectivului de investiŃii ‚,sală de sport’’ situată în incinta Şcolii cu 

clasele I-VIII nr. 197 din Str. Obcina Mare, Nr. 2, Sector 6, 

Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, a prevederilor O.G. nr. 

25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A., a prevederilor Legii nr. 354/2004 pentru 

modificarea şi completarea Legii învăŃământului nr. 84/1995 şi a 

prevederilor H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport", 
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realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A.; 

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

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. Consiliul Local Sector 6 prin AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 se angajează să asigure cheltuielile aferente finanŃării 

lucrărilor de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităŃi, 

întreŃinere şi exploatare ulterioare realizării obiectivului de 

investiŃii „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 

197 din Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 98 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind „Amenajare parcare platforma 

Militari” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii: ”Amenajare 



 
435 

 

parcare platforma Militari”, Sector 6, Bucureşti, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 99 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind: „Extindere reŃea publică de 

canalizare Strada Acvariului” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: „Extindere 
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reŃea publică de canalizare Strada Acvariului”, Sector 6, 

Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 100 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind: „Extindere reŃea publică de 

canalizare Intrarea Cătlăbuga” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: „Extindere 
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reŃea publică de canalizare Intrarea Cătlăbuga”, Sector 6, 

Bucureşti conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 101 

Data: 29.04.2010 



 
440 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada 

Bostanilor” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: ”Reabilitare 
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Sistem Rutier Strada Bostanilor” Sector 6,  Bucureşti, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltării Urbane şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 102 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada 

Bucşeneşti” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: ”Reabilitare 
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Sistem Rutier Strada Bucşeneşti” Sector 6, Bucureşti, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 103 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Strada 

Grandea Grigore” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: ”Reabilitare 
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Sistem Rutier Strada Grandea Grigore”, Sector 6, Bucureşti, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 104 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economică pentru 

obiectivul de investiŃii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Strada 

Marcu Mihaela Ruxandra” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: ”Reabilitare 
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Sistem Rutier Strada Marcu Mihaela Ruxandra”, Sector 6, 

Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 105 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, łel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind „Extindere reŃea publică de 

canalizare Aleea Moineşti” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: ”Extindere 
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reŃea publică de canalizare Aleea Moineşti” Sector 6, Bucureşti, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre.  

Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezenŃei, conform competenŃelor. 

Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 106 

Dată: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economică pentru 

obiectivul de investiŃii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Strada 

Poiana Câmpina” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: ”Reabilitare 
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Sistem Rutier Strada Poiana Câmpina”, Sector 6, Bucureşti, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 107 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind „Reabilitare Sistem Rutier Aleea 

Poiana Mare” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: ”Reabilitare 
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Sistem Rutier Aleea Poiana Mare” Sector 6,  Bucureşti, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 108 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Aleea 

Poiana Sibiului” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: ”Reabilitare 
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Sistem Rutier Aleea Poiana Sibiului”, Sector 6, Bucureşti, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 109 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada 

Pomilor” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: ”Reabilitare 
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Sistem Rutier Strada Pomilor”, Sector 6, Bucureşti, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 110 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investitii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Aleea 

PravăŃ” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

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

45 alin. (2) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: ”Reabilitare 
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Sistem Rutier Aleea PravăŃ”, Sector 6, Bucureşti, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 111 

Data: 29.04.2010
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada 

Apusului nr. 61”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 375 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

 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: “Strada Apusului  nr. 61”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 7123/2/4;15/03/2010 

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 dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 



 
461 

 

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 prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- 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 “Strada 

Apusului nr. 61”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 375 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 
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competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunostinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 112 

Data: 29.04.2010
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Leaota 

nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 434 m.p., proprietate particulară persoană fizică 

 

 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: “Strada Leaota  nr. 26”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 8050/2/5;15/03/2010 

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 dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 
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839/2009 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 prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- 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 “Strada 

Leaota nr. 26”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 434 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  
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vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunostinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 113 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada 

Minodora nr. 8”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 316,66 m.p., proprietate particulară  

persoană fizică 

 

 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: “Strada Minodora  nr. 8”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 8115/2/3;15/03/2010 

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 dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 
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839/2009 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 prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- 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 “Strada 

Minodora nr. 8”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 316,66 m.p., proprietate particulară persoană 

fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 Comunicarea si aducerea la cunostinŃă 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.: 114 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea 

Izvoarelor nr. 44-46”, Sector 6 pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 903,25 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: “Drum Valea Izvoarelor nr. 44-46”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 

23178/1/25;25/01/2010 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; 



 
470 

 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 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 prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- 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 “Drum Valea 

Izvoarelor nr. 44-46”, Sector 6, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 903,25 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunostinŃă 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.: 115 

Data: 29.04.2010 
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MUNICIPUL BUCUREŞTI 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A 

SERVICIILOR PUBLICE 

AMRSP 

 

DECIZIE 

 

În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 339 / 2009 privind 

aprobarea statutului, organigramei, statului de funcŃii şi 

regulamentului de organizare şi funcŃionare ale AutoritatăŃii 

Municipale de Reglementare a Seviciilor Publice;  

În temeiul DispoziŃiei Primarului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 1483 / 10.12.2009 privind numirea domnului Adrian Horia 

Ionel Cristea în funcŃia de Director General al AMRSP şi Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 7 / 27.01.2010  

Având în vedere Decizia Directorului General al AutoritatăŃii 

Municipale de Reglementare a Seviciilor Publice nr. 14 / 

17.12.2009 privind numirea temporară în funcŃia de Director 

Adjunct Reglementare Servicii Apă şi Canalizare a domnului 

Miltiade Constandache; 

Având în vedere referatul prezentat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către Directorul Adjunct al AMRSP; 

Având în vedere şedinŃele comune ale ARBAC şi SC Apa Nova 

Bucureşti SA, în care s-au discutat propunerile S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. privind tipurile de evenimente/incidente identificate 

în cadrul Nivelelor de Servicii ca Excluderi Admisibile; 
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Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 23/2005 şi nr. 24/2005; 

In baza prevederilor clauzei 1. – DefiniŃii şi interpretare şi clauzei 

28.9.2 din Contractul de Concesiune, precum şi ale clauzei 1.6. 

“Excluderi” şi ale Nivelului de Serviciu A5 - Timpul dintre 

notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie, din Anexa A a 

Contractului de Concesiune, Caietul de Sarcini, partea a III-a, 

Nivelele Serviciilor; 

In temeiul prevederilor art. 2 din HCGMB nr. 339/2009 şi a art. 7, 

litera a), b), a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/2009; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP 

DECIDE: 

 

Art. 1. Se aprobă excluderea din calculul de evaluare a duratei 

de întârziere temporară din perioada de tratare a notificării 

solicitate de către ANB ca Excludere Admisibilă prin scrisoarea  

nr. 31707/16.03.2010, în conformitate cu anexa la prezenta 

Decizie. 

 
DIRECTOR  

ADRIAN HORIA IONEL CRISTEA 
  
  
 Avizat juridic 
 Av. R. F. Dumbrăveanu 

Bucureşti  

Nr. 2 / 9.04.2010 



 
475 

 

Anexa la Decizia CEx AMRSP nr. 2 / 9.04.2010 
 
 
 
1. Scrisoarea ANB nr. 31707/16.03.2010 
Solicitare de EA tip EA 1.5 pentru sesizarea T0610941 din 18.02.2010, ora 8.22, Str.Valea Oltului nr. 26, sect.6 
 
 
 

 

Notificare 

Constatare 

(arbore pe 

conductă) 

Zile nelucrătoare  Solicitare 

intervenŃie PS 

(fax 420) 

Răspuns PS 

( tel tăiere 

arbore ) 

Incepere lucrare (fişa 

nr.100260484) 

Finalizare 

lucrare 

Data 18.02.2010 18.02.2010 20,21.02.2010 18.02.2009 22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010 

Ora 8.22 9.40    8.00 15.10 
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Durata dintre data notificării şi data rezolvării exploziei/scurgerii = 102h şi 
48’ 

Durata de timp care se exclude (durata de întârziere temporară) = 94h şi 
20’  

Evaluare caz (102h şi 48’ – 94h si 20’ ) = 8h şi 28’ 
 


